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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2015/15
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 DE NOVEMBRE DE 2015
Horari: de 21:00 fins a 23:25 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2015/1603   Adhesió al manifest de l'Institut Català de les Dones amb motiu del dia 
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre de 2015). Exp. 
núm. 2015/1440.- 
2.1.2. PRP2015/1592   Aprovar text refós Pla especial per a l'ampliació d'una edificació 
industrial que promou PROMACOR S.A. (Vt. de Panedes, 2)
2.1.3. PRP2015/1602   Iniciar la modificació dels estatuts i els reglaments dels òrgans 
municipals col·legiats per adaptar-los al ROM. Exp. núm. 2015/1478.-
2.1.4. PRP2015/1576   Moció d'ERC, en relació a la recuperació del Consell d'entitats - Exp. 
núm. 2015/1450 
2.1.5. PRP2015/1579   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures 
urgents contra la pobresa energètica.- Exp. núm. 2015/1453 

Classificador:Acta  -
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2.1.6. PRP2015/1581   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures 
urgents en l'àmbit de l'habitatge.- Exp. núm. 2015/1455.

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal.
4.1 Donar compte dels informes de morositat tramesos a Hisenda del 2n.trimestre de 2015. 
4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 
4.3 Informes d’Alcaldia.
4.4 Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria:

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015

Després de no arribar a un acord respecta una esmena proposa pel regidor Sr. Antoni Navarro, 
a petició del Sr. alcalde s’acorda deixar-la sobre la taula per aprovar-la en una propera sessió. . 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2015/1603   Adhesió al manifest de l'Institut Català de les Dones amb motiu del 
dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre de 
2015). Exp. núm. 2015/1440.-    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Atès que el 25 de novembre és el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones,
Atès que tots els grups municipals de l’Ajuntament de Llagostera coincideixen en la voluntat de 
treballar per eradicar la violència masclista i defensar la igualtat entre homes i dones,
Atès que l’entitat Dones d’Arreu ha adreçat a l’Ajuntament una petició perquè l’Ajuntament 
inclogui en l’ordre del dia del Ple del mes de novembre l’adhesió a l’esmentat manifest,
S’acorda:
Primer.-  Adherir-nos al manifest institucional de l’Institut Català de les Dones amb motiu del 
dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25 de novembre de 2015):
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per 
manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que 
l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la. 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt 
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment 
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de 
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits 
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diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i 
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista. 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com 
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en 
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les 
dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les 
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels 
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a 
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i 
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere 
i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. 
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa 
que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La 
nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que 
no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és 
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre 
simbòlic per significar i interpretar la realitat. 
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el 
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per 
una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i 
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, 
la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones. 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura 
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida 
a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més 
encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 
possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la 
urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 
masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem 
de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al 
passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna 
que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència 
masclista. 
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb 
la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que 
representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre 
dones i homes.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

La Sra. Montserrat Masdevall, en representació de Dones d’Arreu, llegeix el manifest que 
consta a la present proposta. 

El Sr. alcalde li agraeix la seva intervenció. 

El Sr. David Parron pren la paraula per manifestar que tot el que havia de dir ja ho diu el 
manifest.
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Moltes vegades es tendeix a banalitzar la violència contra les dones o només s’acaba centrat 
en les dones que són assassinades a mans de les seves parelles o ex-parelles, però la 
violència de gènere és molt més que això, són totes les agressions en tota la seva amplitud, o 
sigui violacions, agressions sexuals, agressions de paraula, amenaces, que no acostumen a 
sortir a les estadístiques, però que és una realitat i que moltes dones pateixen dia a dia. 
En aquest període retallades, malauradament les partides que més en pateixen són les de 
igualtat. A Catalunya entre els anys 2009 i 2014 es varen reduir el pressupost en un 30% i creu 
que aquestes partides s’haurien de dotar dels recursos necessaris per eradicar aquest tipus de 
violència. 
Creu indispensable fer una tasca de prevenció en escoles i instituts, des de les primeres edats, 
perquè a vegades es viu com una cosa més o menys normal que es veu a casa.
Per acabar només vol afegir que la nostra no serà una societat d’homes i dones lliures fins que 
no s’acabi amb la violència masclista. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que intentarà ser breu per no treure protagonisme a l’entitat, a 
la qual felicita per la seva aportació en aquest ple.
El seu grup és un clar exemple que de vegades la paritat no acaba de funcionar, atès que 
l’ideal seria que avui parlés una dona, però resulta que són tres homes i per pal·liar aquest petit 
dèficit han demanat a la primera dona que anava a la llista que fes un petit escrit per intentar 
minoritzar  el problema de la manca de paritat i a continuació el Sr. Àlex Puig llegeix el que ha 
escrit la Sílvia: 
“Sóc la primera dona que forma part de la llista d’ERC per les municipals del poble.
El meu somni és que un dia no haguem de fer les llistes de candidats, respectant la paritat 
entre homes i dones. La veritable paritat no ha de ser forçada, ha de venir del convenciment 
que la capacitat, no va vinculada al gènere, ni al color de la pell. Tenir integrada la idea que el 
gènere no ens fa més o menys capaços ens donarà l’oportunitat de parlar en règim d’igualtat. I 
aquesta igualtat portarà, indefectiblement, a l’eradicació de la violència. 
Aquest temps encara no ha arribat, i tots hi tenim feina a fer. 
Jo sóc una dona que actualment exerceixo un càrrec que no fa massa anys l’havien ocupat 
generalment homes. Sóc conscient que aquesta oportunitat que tinc a nivell laboral és fruit dels 
esforços que han fet moltes i moltes dones lluitadores, des dels sindicats, les entitats, etc. 
És per això, que crec que dies com avui, cal donar la cara i les gràcies pel camí recorregut a 
totes les dones que ens han portat on som. I també, donar la cara per tot el que ens queda per 
recórrer, tots junts com a societat i com a persones. 
Sílvia Fa i Cateura, directora CEE Els Àngels. 

El Sr. Antoni Navarro afegeix que aquestes diades moltes vegades acaben sent institucionals.
Si un acte com el d’avui es vol que sigui un punt de partida, s’haurien d’establir  les sinergies de 
treball necessàries perquè tot això fos alguna cosa més i no pas per ser el dia de....
A l’ Institut Català de les Dones hi ha quantitats d’exposicions des d’artistes catalanes de dibuix 
i pintura i a Llagostera hi ha una aula d’art que es podria aprofitar per exposar-ho, també a 
l’Associació Astronòmica hi ha una exposició de dones i ciència, al geriàtric es podria fer 
l’exposició dones grans, grans dones, etc. i no tindria cap cost. 
També hi ha l’exposició de sindicalistes catalanes, que la primera dona que hi surt és de 
Llagostera, la Isabel Vilà i al mes d’octubre quan es fa la marxa popular, es podria aprofitar per 
donar-li aquesta contextualització educativa sobre el món de la dona. 

La Sra. Pilar Aliu diu que  aquest dia voldria que no estigués assenyalat al calendari perquè 
seria que ja no hi hauria violència de gènere. Per desgràcia no és així i s’ha de continuar lluitant 
contra el masclisme.
Constantment s’està treballant en aquest tema. L’any passat es va fer una exposició a la 
biblioteca, que les persones que la varen visitar es podrien comptar amb els dits de la mà. 
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L’associació Dones d’Arreu està fent una molt bona feina amb exposicions  i xerrades i saben 
que tenen tot el suport de l’Ajuntament.
S’ha de treballar a nivell d’escoles i fa uns 3 o 4 anys que a l’IES es fan unes xerrades contra la 
violència per part dels Mossos d’Esquadra. 

El Sr. alcalde diu que hi ha el vici de marcar un dia al calendari per celebrar el dia internacional 
de....i creu que s’haurien de buscar fórmules per avançar en l’educació i poder celebrar que 
s’ha acabat amb la violència masclista. 
S’han de fer polítiques a nivell local, que són les més potents i des de l’equip de govern es farà 
costat a les persones que portin a terme activitats i iniciatives d’aquesta índole

S’aprova per unanimitat. 

2.1.2. PRP2015/1592   Aprovar text refós Pla especial per a l'ampliació d'una edificació 
industrial que promou PROMACOR S.A. (Vt. de Panedes, 2).   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del dia  
10.10.2014, en virtut del qual queda suspesa l’aprovació definitiva del Pla especial per a 
l’ampliació d’una edificació industrial situada en sòl no urbanitzable en el veïnat de Panedes nº 
2 que promou PROMACOR S.A., fins que:
 es sol·liciti a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental la subjecció o no a la 

tramitació d’avaluació ambiental.
 S’incorporin en el document per a la seva aprovació definitiva, les següents prescripcions:

- Cal completar la documentació de l’expedient amb l’informe del departament competent 
en matèria de Cultura, sobre l’eventual afectació de restes arqueològiques.

- Cal incorporar normativament les recomanacions de l’informe de la responsable 
d’aplicació de les polítiques de paisatge fent especial incidència en el tractament 
cromàtic de les façanes ja que la proposta es planteja en uns terrenys que són visibles 
des de trames urbanes i xarxes viàries per tal de millorar la integració paisatgística de 
la proposta. Així com també cal incorporar normativament les prescripcions de l’informe 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 7 d’octubre de 2014.

Atès que el Pla especial aportat en data 21.07.2015 (registre d’entrada núm. 2.601), incorpora 
normativament les recomanacions de l’informe de la responsable d’aplicació de les polítiques 
de paisatge i les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 7.10.2014.
Atès que l’arquitecte municipal, Sr. Carles Soler Ripol, un cop examinat el text refós aportat, ha 
emès  informe favorable en data 13.08.2015.
Per tot això,
S’acorda:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla especial per a l’ampliació d’una edificació industrial 
situada en sòl no urbanitzable en el veïnat de Panedes nº 2 que promou PROMACOR S.A., i  
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Macarro Ortega en data juliol-2015,  
que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 
data 10.10.2014.
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars del projecte, i 
el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, juntament 
amb la còpia complementària de l’expedient administratiu, als efectes de la seva aprovació 
definitiva i posterior publicació al DOGC. “
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Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Sergi Miquel pren la paraula i diu que ja havia estat aprovat per l’Ajuntament, però 
Urbanisme va demanar que s’incorporés nova documentació, que ja s’ha fet, motiu pel qual 
avui es porta a aprovació.

El Sr. David Parron manifesta que,  tal com diu el regidor d’Urbanisme,  el juliol de 2014 es va 
portar a aprovació inicial. Aquesta aprovació venia donada perquè es resolien unes 
al·legacions presentades.
Ara no repetirà tot l’argumentari que varen fer, però no acabaven de veure clares unes dates i 
una pròrroga de la llicència d’obres.
Urbanisme no ha fet referència a  això,  només ha demanat que s’incorporin alguns informes, 
per tant, el vot del seu grup serà l’abstenció perquè el tema exposat continua sense resoldre’s. 

El Sr. Antoni Navarro diu que és la continuació d’un expedient de fa temps. En el seu 
moment, en la votació, ja es varen abstenir i ara continuen igual. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors/es de CiU i les abstencions 
del regidor d’ALL-E i dels 3 d’ERC).    

2.1.3. PRP2015/1602   Iniciar la modificació dels estatuts i els reglaments dels òrgans 
municipals col·legiats per adaptar-los al ROM. Exp. núm. 2015/1478.   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atesa la voluntat expressada per l’Equip de govern en el Ple de cartipàs de 29 de juny de 
2015, en el sentit que es revisarien els estatuts dels patronats i consells municipals per tal 
d’assegurar la presència de tots els grup polítics municipals amb veu i amb vot.
Atès que el Reglament orgànic municipal (ROM) de Llagostera, aprovat definitivament el dia 29 
d’abril de 2015 i que va entrar en vigor el 30 maig de 2015, recull en l’article 35.3 el dret dels 
grups polítics municipals a participar en els òrgans complementaris de la Corporació, en el 
nombre i proporció que correspongui a cada grup polític. 
Ates que hi ha estatuts de diversos organismes que generen dubtes interpretatius o han quedat 
desfasats per modificacions legislatives realitzades amb posterioritat a l’aprovació dels seus 
estatuts.
S’acorda:
Primer.- Iniciar la modificació dels estatuts i reglaments dels patronats i consells municipals per 
tal d’adaptar-los a la normativa vigent, en el cas que s’escaigui, i recollir el dret dels diversos 
grups polítics municipals a tenir-hi participació amb dret i vot, en el nombre i proporció que 
correspongui a cada grup polític. 
Segon.- Fer constar que, en els casos en què els estatuts o reglaments difereixin del que 
estipula el ROM, és d’aplicació allò establert en el propi Reglament orgànic municipal, donat 
que, en el sistema de prelació de fonts en matèria de règim local, només es troba subordinat a 
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i al 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.” 

Es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que és donar continuïtat a una proposta del Ple 
de l’aprovació del cartipàs en la qual es va dir que la voluntat de l’equip de govern era que hi 
hagués la participació proporcional dels diversos grups en tots els organismes.
Hi havia aquell problema etern que hi havia participacions amb dret a veu però sense vot i que 
el ROM en el seu moment ja ho havia incorporat.
Ara s’inicia el procediment per adaptar tots els estatuts dels diversos organismes municipals.

El Sr. David Parron diu que efectivament en el Ple d‘aprovació del cartipàs es va dir que això 
es revisaria i que caldria revisar el ROM. 
En alguns consells, per exemple, diu que ell personalment hi  té veu però no vot i es va dir que 
es modificaria en el sentit que els representants dels grups polítics municipals tinguessin veu i 
vot, i també s’havia arribat al consens que, allà  on no fos indispensable que hi hagués d’anar 
obligatòriament el regidor/a de torn, aquest/a pogués delegar en una altra persona.
Creu que si per resoldre el sistema de votació ponderat en el darrer Consell de Comunicació es 
va aplicar el ROM,  perquè és una norma de rang superior al Reglament d’aquell Consell, 
aleshores ell creu que a partir d’ara en el Consell de la Llar d’Infants ja podrà tenir veu i vot, si 
s’aplica aquesta norma superior que és el ROM. 
I demana per què algunes vegades val d’una manera una aplicació i d’altres es fa una altra 
interpretació.
De totes maneres, el seu vot serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor, però que també vol que s’obri la 
participació a altres membres que no siguin regidors. 

El Sr. Ramon Soler diu que no hi ha cap inconvenient, tal com es va dir, el motiu d’iniciar 
aquesta modificació és per treballar-hi i precisament el que diu el text és que el que val és la 
voluntat unànime del plenari i s’han d’adaptar els estatuts a aquestes noves fórmules. 
De fet, al Geriàtric, ja es va canviar i s’ha de fer a tot arreu. És una feina de formigueta perquè 
hi ha molts organismes i comissions.

S’aprova per unanimitat.  

2.1.4. PRP2015/1576   Moció d'ERC, en relació a la recuperació del Consell d'entitats. 
Exp. núm. 2015/1450    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atès que a Llagostera hi ha un nombre considerable d’entitats molt actives al llarg de l’any, 
cosa que provoca la coincidència d’actes en un mateix dia i hora.
Atès que les entitats, per a l’exercici de les seves funcions, demanen subvencions a 
l’Ajuntament de Llagostera, i que aquestes subvencions són concedides sense un barem que 
en reguli la quantitat.
Atès que és convenient que les entitats tinguin un espai d’interrelació que provoqui, si és el cas, 
sinergies entre elles.
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats, afecten les entitats no 
lucratives, a les quals se’ls complica i posa en perill la seva existència, per la complicació 
administrativa i comptable que suposen. 
Atès que el Reglament de Participació Ciutadana, actualment en vigor, contempla, a l’Annex II, 
l’existència d’un Consell d’Entitats, com un dels Consells sectorials, i que en el passat s’havia 
reunit per convocatòria del regidor delegat per l’Alcalde.
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Atès que l’esmentat Reglament de Participació Ciutadana, a l’article 30.4 diu que “Els Consells 
sectorials es reuniran al menys un cop l’any i tantes vegades com siguin convocats a iniciativa 
municipal o a proposta d’1/3 dels seus membres”
S’acorda:
Primer.- Convocar al llarg del mes de novembre el Consell d’Entitats, segons regula el 
Reglament de Participació Ciutadana.
Segon.-  Aprovar a proposta dels grups municipals, un barem de subvencions i fer-lo públic al 
web de l’Ajuntament.
Tercer.- Establir i fer públic al web de l’Ajuntament els convenis establerts amb diferents 
entitats i els terminis per demanar subvencions ordinàries i l’import reservat per subvencions 
extraordinàries.
Quart.- Fer públic al web de l’Ajuntament les subvencions concedides a cada entitat, ja sigui a 
través de convenis, de subvencions ordinàries o extraordinàries.
Cinquè.- Designar un treballador de l’Ajuntament perquè doni a les entitats el suport necessari, 
tant a nivell de formació com de seguiment, per tal que aquestes puguin complir amb les 
obligacions que comporten les noves lleis aprovades.” 

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Antoni Navarro diu que aquesta moció va en la línia del que es varen comprometre el 
mateix dia de la presa de possessió. 
La voluntat és intentar que tot allò que anava en el programa electoral del seu grup quedi 
reflectit i que es doni l’oportunitat de formar part de l’actuació de l’equip de govern.   
És veritat que quan es fa alguna activitat la gent no hi participa perquè moltes vegades no 
arriba la informació i perquè les sinergies entre les diferents entitats no existeixen. 
La millor manera d’aconseguir-ho és la recuperació del Consell d’Entitats, que ja havia existit 
en el seu moment.
Aquest Consell és un dels consells sectorials que està contemplat en el Reglament de 
Participació Ciutadana, que quan es va aprovar va començar a convocar reunions del que seria 
el Consell d’Entitats, que creu que és important perquè les sinergies de treball conjuntes ajuden  
a dinamitzar la vida de les entitats i que no quedin mai solapades.
D’aquest Consell d’Entitats es podrien sortir actuacions que es podrien plantejar de manera 
molt més transversal. 
Per altra banda, les entitats necessiten recursos econòmics, que moltes vegades arriben via 
subvenció de l’Ajuntament i a vegades el que s’atorga a una entitat no acaben de veure clar 
que estigui en relació al que s’atorga a una altra. 
Hi ha ajuntaments que el que tenen és un barem, perquè és evident que si una entitat té una 
finalitat social s’ha de primar sobre una altra que no ho tingui. 
Una entitat que en un moment donat solucioni problemes en moments que els nens es trobin 
sense escola i creïn casals, haurien de tenir una repercussió diferent o una entitat com Càritas, 
que soluciona problemes per manca de recursos, també ha de tenir la seva repercussió en 
positiu. 
Demana que es treballi entre tots per tenir una baremació i tothom pogués saber de manera 
pública què es dóna a cada entitat i per quin concepte, perquè si no sempre s’acaba donant la 
culpa a qui governa de què s’ha donat a qui i per què. 
Aquest seria una mica l’esperit del Consell d’Entitats, que és recuperar-lo i regularitzar-lo. 
Si es demana convocar-lo el mes de novembre és perquè seria bo que ja s’hagués reunit per 
poder participar en els pressupostos. 
A continuació llegeix els acords de la part expositiva de la moció.     
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El Sr. Josep Aliu pren la paraula i diu que la salut d’un poble es mesura per les entitats que té 
i creu que Llagostera en té molta perquè totes les entitats estan funcionant força bé, perquè 
s’està al seu costat i se les ajuda amb el que es pot.
El Consell d’Entitats ja es va aprovar al seu dia, sense gaire bon resultat perquè hi ha diferents 
entitats, que depenen de Cultura, d’Esports, de Serveis Socials, de Joventut i hi ha un guirigall 
perquè totes es posin d’acord.
Cada regidor es posa al costat de les entitats per ajudar-les i perquè funcionin. S’intenta fer el 
que es pot i potser no s’arriba a tot arreu, però que sàpiga, fins al dia d’avui no hi ha hagut 
queixes.
A Llagostera hi ha unes seixanta entitats i cada setmana gairebé es reuneix amb alguna i de 
moment no hi ha cap problema.
Sobre el barem a aplicar, des de fa 30 o 40 anys es fa servir el mateix, segons el tema que 
toquen i repeteix que sempre s’està al seu costat per ajudar en tot el que es pot.
D’entitats no n’hi que pleguin,  ans al contrari, cada dia n’hi ha més. 
Sobre la publicació a la pàgina web, de cares a l’any vinent, no hi ha cap problema.
Pel que fa a designar un treballador de l’Ajuntament, ha de dir que l’Ajuntament està com està i 
és difícil trobar-ne un per poder-s’hi dedicar.  Es podria anar amb un gestor perquè fes aquesta 
feina, que s’hauria de pagar i també que el secretari municipal hi estès d’acord. 
Creu que cap entitat pot dir que s’ha quedat penjada perquè des de l’Ajuntament no se li hagi 
fet costat. 
Si aquest Consell d’Entitats considerés que hauria de funcionar, seria el primer que s’hi 
llançaria, atès que sempre ha format part d’entitats del poble des de fa molts anys. La gent el 
que vol és que se’ls faci costat, sense obligacions d’anar a reunions perquè tothom treballa i la 
feina a l’entitat es fa sense ànim de lucre, però amb ganes de tirar el poble endavant.  
En relació al que s’ha dit de solapar actes, és impossible no fer-ho, perquè són de diferent 
àmbit i posa l’exemple que el Casino hagi organitzat alguna activitat i que l’escola una altra o 
bé es faci un festival de patinatge i no és pas que no s’hi estigui a sobre, però passarà sempre. 
Per tot l’exposat, el vot serà contrari. 

El Sr. David Parron manifesta que no  veu cap problema a votar-hi a favor. De fet, el que es 
demana, hi ha punts que el seu grup ja ho ve reclamant des de fa temps i els altres és un pur 
exercici de transparència, com publicar els convenis o les subvencions.
Ja els sembla bé que es convoqui el Consell d’Entitats, tal com ho havien suggerit en alguna 
altra ocasió. Tampoc veuen cap problema  que hi hagi entitats de diferent àmbit, atès que ja 
tenen els seus propis consells per tractar els seus temes més específics, com el Patronat 
d’Esports pels temes esportius, el Consell Social per temes socials, el Consell del Patrimoni, 
que no s’ha reunit mai.... També és tasca de l’equip de govern promoure l’interès de les entitats 
per participar-hi. No val a dir “és que els convidem i no vénen”, sinó que cal promoure la 
participació de la gent, tants en els actes com en els consells de tota mena.
A la discussió dels pressupostos de l’any passat, ja va dir que  totes les entitats no eren iguals, 
i que per tant no podia ser que les subvencions ho fossin, sinó que calia un tracte diferenciat i 
les de caire social considera que s’han de dotar de majors recursos.
El tema de les subvencions a les entitats, és un tema polític i no ho ha decidir el Consell 
d’Entitats. 
En relació a la designació d’un treballador de l’Ajuntament, creu que el que planteja la moció és 
que ha de ser una persona de referència a qui es puguin adreçar per solucionar dubtes o 
problemes o bé perquè els pugui ajudar en altres temes, no  que hagi de ser una persona amb 
una dedicació de 37,5 hores setmanals.

El Sr. Antoni Navarro diu que quan escolta determinades coses li sap greu, però veu  que la 
idea de la participació no es té gaire clara. 
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Es deia “clar, avisarem la gent i el primer vindran, però llavors ens engegaran”. Continua dient 
que forma part d’algunes entitats i està convençut que vindrien de bona gana.
Pel que fa a les subvencions, posa els següents exemples: es donen 4.000 euros a Càritas per 
la gestió del centre de distribució d’aliments per a l’any 2015 i també 4.000 euros a la Colla 
Gegantera per les activitats de l’entitat pel mateix any, o bé 4.000 euros per la Fira del Llibre 
Prohibit, fira que promociona el poble de manera increïble i també 4.000 euros pel Festival’Era, 
festival que no sap quina transcendència té. No sap veure quina és la baremació i li agradaria 
que se li expliquessin els criteris que fan que un festival  tingui la mateixa subvenció que 
Càritas, igual que la promoció que es fa del poble amb la Fira del Llibre Prohibit. 
Sobre el calendari, creu que és bo que les entitats sàpiguen què es vol fer en tot moment i 
explica que quan era regidor d’esports el Sr. Esteve Barceló, perillava la cursa de Sant Esteve i 
varen sorgir una sèrie d’entitats per parlar-ne en el Consell del Patronat,  que la varen tirar 
endavant i encara continua.
Creu que el Consell d’Entitats augmentaria moltíssim la vida associativa del poble, que no 
dubta que sigui bona. 
L’equip de govern sempre diu que s’ha de complir la llei i no s’equivoca. El Reglament de 
Participació Ciutadana i el Consell d’Entitats està en vigor i per tant, aquest Consell s’ha de 
convocar per complir la llei.

El Sr. Josep Aliu respon que el Consell d’Entitats no és una mala eina, però cada dia que fa 
falta es pot trobar amb qualsevol entitat. S’organitzen moltes activitats, motiu pel qual les 
entitats  estan vives i funcionen i s’intenta fer costat a totes,  i si funcionen,  pensa que és pel 
mèrit del regidor que tenen a davant. 
Abans volia dir que les entitats,  com més reunions tenen, si creuen que no són necessàries els 
costarà venir. Pel seu compte ja es troben i per tirar el que sigui endavant ja se’ls fa costat.
També creu que es barreja Cultura, Joventut, temes socials i cada Regidoria té les seves 
inquietuds i vol que el seu funcioni. 
Avui dia amb els pocs calers que hi ha es tiren molts actes endavant i gràcies a la gent del 
poble que col·labora amb les entitats, sense distinció de grups polítics, cosa que s’ha d’agrair, 
sense tants protocols ni rotllos,  que la meitat de les vegades no serveixen per a res. 

El Sr. David Parron diu que els consells han de ser òrgans per promoure la participació 
ciutadana. No pot veure de cap de les maneres els Consells creats com un rotllo on la gent vagi 
a participar.  
Ningú està dient que l’Ajuntament no faci costat a les entitats, simplement és un Consell on les 
entitats puguin participar i estar millor coordinades. 
I està complement d’acord amb el que ha dit en Josep,  que s’ha d’estar orgullós de la quantitat 
d’entitats que té el poble i del que treballen. 
I el calendari també és important perquè potser una persona que vagi a futbol no anirà a una 
altra activitat, però una presentació d’un llibre pot anar renyida amb una altra de Cultura o del 
que sigui. 
El vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro,  per acabar,  diu que està d’acord  que no es posin entrebancs a les 
entitats i,  per tant, que se’ls ajudi amb les gestions que queden reflectides al punt cinquè de la 
moció, ja que hi ha hagut entitats que han demanat ajuda als treballadors municipals i que 
aquesta oportunitat la tingui tothom. 
La qüestió que plantegen la contempla la normativa i,  si no es reuneix el Consell d’Entitats,  
s’incompleix.  

El Sr. alcalde pregunta al Sr. Navarro que quan governava l’Entesa, quantes vegades es va 
convocar aquest Consell.
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El Sr. Navarro li respon que una vegada a l’any, per fer els calendaris i parlar de les 
subvencions. 

El Sr. alcalde li respon que ja es fa. 

El Sr. Navarro diu que una cosa és reunir-se amb les entitats i l’altra és reunir les entitats.

Es denega per majoria absoluta (9 vots en contra de CiU, 3 a favor d’ERC i 1 d’ALL-E).    

2.1.5. PRP2015/1579   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures 
urgents contra la pobresa energètica.- Exp. núm. 2015/1453    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Atès que l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix tota una sèrie de 
mesures per evitar la pobresa energètica com ara que “les administracions públiques han de 
garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial... mentre duri aquesta 
situació”, que “les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris 
amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir 
que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims” 
i que “quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar 
prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat 
familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial”.
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera promourà els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial o que els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera informarà per escrit a les empreses subministradores de la 
normativa que els obliga a sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals de la 
situació de risc de les persones a les quals se’ls vulgui tallar el subministrament per manca de 
pagament.
Tercer.- Davant la imminent arribada de l’hivern, l’Ajuntament de Llagostera convocarà el 
Consell Social per tal d’informar de manera immediata els seus membres i les entitats locals 
que treballen en l’àmbit social (Càritas, Llagostera Solidària, Dones d’Arreu, Creu Roja...) sobre 
les novetats que ha introduït la llei 24/2015 i endegarà les iniciatives que es considerin 
oportunes per informar al respecte tota la ciutadania.
Quart.- La regidoria de Serveis Socials aportarà al Consell Social les dades estadístiques 
necessàries per tenir un coneixement real de les mancances en matèria de pobresa energètica 
de la població de Llagostera.”  

Es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu aquestes mocions són fruit d’un treball molt ben fet 
per part de l’Assemblea d’Esquerres,  que va convocar un taller obert a tothom per parlar del 
tema de l’habitatge.
Alguns membres d’ERC i també d’ALL hi varen anar i es va parlar de què es podia fer amb el 
tema de l’habitatge i es va creure oportú traspassar-ho a l’Ajuntament, tenint en compte la 
urgència del tema. 
No cal dir que estem en una situació de crisi econòmica i d’atur,  que ha provocat que moltíssim 
llagosterencs i molts catalans  estiguin en situació greu pel que fa a la pobresa energètica.
Tot això ha sortit d’una  iniciativa legislativa popular, és a dir, que ha sortit de la gent, que va 
promoure una llei que  és la Llei 24/2015,  que es va aprovar el 29 de juliol.
El tema de la pobresa energètica afecta l’aigua,  la llum i el gas. Hi ha una sèrie de macro-
entitats que  estan treballant en el tema.
La llei diu concretament que “les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial... mentre duri aquesta situació”, que “les 
administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies 
de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a 
fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els 
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims” i que “quan l’empresa 
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe 
als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una 
de les situacions de risc d’exclusió residencial”.
No només tenen l’obligació d’intentar pal·liar amb els seus mitjans el tema de la pobresa 
energètica, sinó que no poden de cap de les maneres fer talls de subministrament si 
prèviament no hi ha un informe de Serveis Socials. 
Des de diferents entitats es denuncia que el que marca la llei no es compleix. 
En aquesta línia de compromís de les entitats i de l’Ajuntament,  passa a llegir literalment els 
punts de la part dispositiva de la present moció.  
No cal dir que l’últim punt és especialment important, atès que s’estan elaborant els 
pressupostos municipals i és l’hora de dotar-los  dels recursos necessaris per cobrir aquestes 
necessitats, que és un dret humà. 

La Sra. Montserrat Vilà manifesta que al primer punt i al segon de la moció, quan es diu que 
l’Ajuntament promourà acords o convenis,  creu que qui hauria de liderar-ho hauria de ser la 
Diputació o el Consell Comarcal,  on estan representats els municipis de menys de vint mil 
habitants com Llagostera. 
Les competències de Serveis Socials estan assignades al Consorci de Benestar Social,  que 
forma part del Consell Comarcal,  i qui millor que ells per demanar-ho, tot i que ja han fet escrits 
a les companyies subministradores per recordar-los que han de complir la llei 24/2015. 
En el punt tercer i en el quart, l’equip de govern ja hi està d’acord, motiu pel qual s’ha convocat 
el Consell Social pel dia 9 de desembre i també per tractar el tema de l’habitatge.
Pel que fa a les estadístiques, del punt quart, ja va manifestar que agafava el compromís de 
donar-ne compte al Consell Social. Donarà dades dels anys 2011 fins al 2014, pel que fa a 
llum, aigua i gas i,  del total de  l’any 2015,  no podrà informar fins que s’acabi l’any. 
Per tot l’exposat, demana que aquesta proposta quedi sobre la taula perquè qui millor que el 
Consell Social per poder-la debatre i treballar-la i arribar a un acord conjunt per presentar-la on 
calgui, bé a la Diputació o bé al Consell Comarcal perquè siguin ells qui liderin aquest projecte i 
aquesta demanda.
Si no s’ha fet abans és perquè tot just s’acaba de crear aquest Consell. 
La primera reunió va ser per constituir-lo i la següent per aprovar la moció urgent sobre els 
refugiats de Síria, amb la corresponent dotació econòmica de 3.000 euros.
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Com que hi ha situacions noves amb els refugiats, s’aprofitarà per tractar aquests temes el dia 
9 de desembre,  que és quan s’ha convocat el Consell Social. Ja s’ha demanat a les diferents 
entitats si tenen algun altre tema per introduir a l’ordre del dia.

El Sr. David Parron diu que el que és important d’aquesta moció és entendre la urgència del 
que es demana i precisament pel que es demana en el tercer punt,  que és la imminent 
arribada de l’hivern i les empreses subministradores no tenen cap problema a l’hora de tallar-
los el servei.
De quantes més parts rebin pressió aquestes empreses, millor.
No té res en contra  que la Diputació o el Consell Comarcal facin promoció d’aquests acords o 
convenis, però que no sigui contradictori que l’Ajuntament de Llagostera comenci a treballar en 
aquest sentit i que les empreses vegin que s’està al cas de l’aplicació d’aquesta llei.
A través de les atencions directes, aquest Ajuntament ja es fa càrrec de nombroses famílies en 
situació de risc,  a les quals se’ls paga la factura de la llum, de l’aigua o del gas, que ja està bé 
que s’hagi fet fins ara, però son les empreses subministradores amb els seus super-beneficis 
les que han d’assumir aquest cost social.
Posa com a exemple que a l’exercici 2014 els beneficis de Gas Natural Fenosa varen ser 1.462 
milions d’euros, els d’Iberdrola de 2.326 milions i d’Endesa de 3.337 milions d’euros. 
Si no som capaços entre tots, d’exigir a aquestes empreses que assumeixin aquestes 
necessitats socials de talls de subministrament, ningú es mereix estar aquí ni al Parlament.
Per tant, es té tot el pes de la llei per exigir que se la respecti i que es facin càrrec del tema que 
s’està discutint.
Està d’acord  que es convoqui el Consell Social i que es tracti aquest assumpte, però no voldria 
traspassar a aquest Consell la responsabilitat de la moció,  perquè és responsabilitat de 
l’Ajuntament.
Lògicament el vot del seu grup serà favorable.   

El Sr. Antoni Navarro agraeix la receptivitat dels punts 3 i 4 de la moció i de convocar el 
Consell Social, per part de la regidora Sra. Montserrat Vilà. 
No dubta que el Consell Comarcal i la Diputació hagin reclamat per escrit el compliment de 
l’esmentada llei, però,  si arriba per altres instàncies i per aprovació de Ple, que no només ho 
diu l’equip de govern sinó tot el Ple amb el suport de la ciutadania, té molt més pes, motiu pel 
qual no està de més que aquest Ajuntament ho reclami.
Quant al primer punt,  que és promoure acords i convenis, sí que el Consell o la Diputació ho 
faran, però és evident que l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i pot ser més 
àgil en aquest sentit, motiu pel qual convé que l’Ajuntament s’avanci a treballar amb les 
companyies subministradores. 
Per tant, no es perd res aprovant aquesta moció perquè dóna molta més legitimitat, s’agilita el 
procés i serà una entitat de més que ho demana i pressiona i no comprèn per què no es pot 
donar aquest pas des de l’Ajuntament. 

La Sra. Montserrat Vilà respon que la intenció de l’equip de govern no és votar-hi en contra, 
sinó que en haver-hi un Consell Social,  del qual en formen part entitats i tècnics,  podrien 
explicar com es desplegarà la llei.
El que s’ha fet fins ara és el que es denomina treves hivernals. Amb un informe social  anaven 
a les empreses subministradores que ho rebutjaven,  i llavors des de l’Ajuntament es concedien 
ajudes directes perquè les famílies tinguessin els serveis coberts.
Cal dir que amb l’empresa Aqualia, subministradora del servei municipal d’aigua potable, això 
no passa perquè l’Ajuntament hi té molt a dir, però no passa el mateix amb la llum i el gas. 
I l’Ajuntament continuarà concedint ajudes directes a fi de garantir els serveis bàsics a les 
famílies, mentre la llei no acabi de tirar endavant. 
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La moció, l’equip de govern, la votarà a favor, però també es portarà a la sessió del Consell 
Social. 

El Sr. David Parron respon que ja està bé que l’Ajuntament es faci càrrec d’aquestes 
despeses, però no és el que ha de ser, sinó que ho han de fer les companyies 
subministradores, que és el que diu la llei ja vigent, per tant, les eines per exigir-ho ja hi són.
També estan d’acord que es tracti aquest tema en el Consell Social, perquè sàpiguen que tot 
l’Ajuntament unit hi està al darrera. 

El Sr. Antoni Navarro diu que només vol agrair que s’hagi aprovat aquesta moció i el seu grup 
es posa a disposició de l’equip de govern per si cal fer alguna actuació al respecte i treballar les 
hores que calgui per fer-ho conjuntament. 

El Sr. alcalde aclareix que fins que l’Ajuntament no aconsegueixi que les companyies es facin 
càrrec dels deutes, es continuarà ajudant  les famílies perquè no hi hagi talls de llum ni de gas. 
Per part d’Aqualia hi ha molt bona predisposició.
Des de la Diputació, en les reunions del Consell d’alcaldes, també es treballa en aquest sentit. 

El Sr. David Parron manifesta que,  no només es tracta d’aquelles persones a qui s’ajuda 
perquè van a serveis socials, sinó també dels que no hi van i tenen necessitats. 

El Sr. alcalde respon que s’ha de recórrer a Serveis Socials perquè si no li tallaran la llum. 

El Sr. Antoni Navarro puntualitza que no tallaran la llum perquè,  si realment compleixen les 
seves obligacions, l’empresa subministradora ha d’anar a Serveis Socials a informar i aquesta 
llei ja està en vigor. 

S’aprova per unanimitat.  

2.1.6. PRP2015/1581   Moció d'ALL-E i ERC, en relació a promoure l'aplicació de mesures 
urgents en l'àmbit de l'habitatge.- Exp. núm. 2015/1455.    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 

“Atès que l’actual crisi econòmica i l’augment de l’atur han impactat de manera dramàtica en la 
vida de milers de persones que, a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes, no 
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques, i que aquesta situació ha provocat que 
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu habitatge 
habitual. 
Atès que això s’ha traduït en milers de desnonaments a Catalunya i a l’Estat espanyol i que 
milers de persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar 
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial. 
Atès que entre l’any 2008 i el mes d’abril de 2014 es van produir a Llagostera un total de 75 
execucions hipotecàries promogudes per entitats financeres. 
Atès que la situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat 
contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les entitats financeres. 
Atesa la insuficient oferta d’habitatge social al nostre municipi, i atesa la gran quantitat 
d’habitatges buits o permanentment desocupats (segons les dades que s’aporten en el Pla 
Local d’Habitatge són aproximadament 341 els habitatges buits).  
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Atès que l’article 1.3 del Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, 
modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge, en el sentit que crea “el 
Registre d’Habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb caràcter 
administratiu i depenent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objecte 
d’inscripció els habitatges que s’indiquin per reglament i en tot cas els habitatges següents: Els 
habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament 
de deute amb garantia hipotecària que no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva 
ocupació”. 
Atès que l’article 5 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'Impost sobre els habitatges buits, i de 
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, així com també la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del Dret a l’habitatge, defineix un habitatge buit com “l’habitatge desocupat 
permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys” i que aquest període de dos 
anys es compta “a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a 
ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la 
desocupació” (art.7).
Atès que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge, preveu la imposició de 
sancions per a aquells propietaris que tinguin habitatges desocupats de manera permanent i 
injustificada i que, en conseqüència, incompleixin la funció social.
Atès que l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix que els grans tenidors 
(ho són les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i 
les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària) abans 
d'adquirir un habitatge resultant de la dació en pagament, d’una execució hipotecària o de 
desnonament per no poder retornar el préstec hipotecari o no poder fer front al lloguer, han 
d’oferir als afectats una proposta de lloguer social, si les persones o famílies afectades no 
tenen una alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin dins els paràmetres de risc d’exclusió 
residencial que defineix aquesta llei; i atès que aquesta oferta obligatòria de lloguer social s’ha 
de comunicar a l’ajuntament del municipi en què es troba situat l'habitatge.
Atès que l’article 5.6 de la Llei 24/2015, diu que “les administracions públiques han de garantir 
en qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per 
a poder fer efectiu el desnonament” i que “el mecanisme de garantiment del reallotjament l'ha 
d'acordar la Generalitat amb l’Administració local”.
Atès que l’article 7 de la Llei 24/2015 preveu que l’Administració pot forçar la cessió obligatòria 
dels habitatges buits dels grans tenidors durant un període de tres anys, sempre que existeixi al 
municipi una unitat familiar en risc d’exclusió residencial.
Atès que l’Ajuntament de Llagostera va aprovar per unanimitat en el Ple de novembre de 2013 
una moció presentada per Alternativa per Llagostera en relació als pisos per a lloguer social per 
tal de promoure que els propietaris d’habitatges buits els incorporessin al mercat de lloguer, i 
que en el seu primer acord demanava “crear, durant l’any 2014, el Registre d’habitatges buits 
de Llagostera” i atès que no se li ha donat compliment. 
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera crearà de manera urgent un cens dels habitatges buits de 
Llagostera, que inclogui també els habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries, 
demanant les dades que siguin necessàries a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Amb les 
dades que se n’obtinguin s’actualitzarà el Pla Local d’Habitatge.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera promourà la cessió forçosa dels habitatges buits per 
incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, amb els criteris que 
estableix la llei 24/2015.
Tercer.- D’acord amb el que preveu la Llei 18/2007, l’Ajuntament instruirà procediments 
administratius on es determinin, coneguin i comprovin la desocupació dels habitatges. Aquests 
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procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de 
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge i, en cas afirmatiu, 
caldrà requerir al propietari perquè corregeixi la situació de desocupació en un termini concret, 
tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’Administració per facilitar-li 
la finalització d’aquesta situació. Un cop esgotat el termini atorgat iniciarà un procediment 
sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge.  
Quart.- L’Ajuntament de Llagostera confeccionarà el pressupost per a l’exercici 2016 tenint en 
compte els criteris d’emergència social en matèria d’habitatge i les necessitats que se’n 
deriven.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que aquesta moció va en la mateixa línia de 
l’aplicació de la Llei 24/2015. No només hi ha aquesta llei,  sinó que hi ha més  legislació que 
afavoreix que des de les institucions hi hagi eines per lluitar més clarament contra els 
desnonaments i les execucions hipotecàries.
El que diu la llei, d’entre altres coses, és que abans de produir-se un desnonament o una 
execució hipotecària, l’entitat ha d’oferir una alternativa d’habitatge assequible al desnonat o 
que l’administració, tant la local com la general, de Catalunya,  ha de garantir el reallotjament a 
aquestes persones i com  a part afectada presenten aquesta moció. 
Malgrat que la llei diu que es crearà un registre d’habitatges fruit d’execucions hipotecàries, 
proposen que aquest cens es faci, i que, tal com ja havien demanat l’any 2013, s’incloguin 
també tots els habitatges que portin més de dos anys buits, i que a partir d’aquest cens se’ls 
apliqui una sanció per incompliment de la seva funció social tal i com recull la Llei de 
l’Habitatge,  que són quantioses i això farà que els posin al mercat.
També les administracions poden promoure la cessió forçosa d’habitatges per un període de 
tres anys, quan hi hagi una família que hagi patit un desnonament.  
Saben que Llagostera té pisos buits i que hi ha hagut execucions hipotecàries i quan s’hagi fet 
el cens d’habitatges buits caldrà revisar el Pla Local d’Habitatge.
Tor això és el que es demana amb aquesta moció, o sigui, fer front a una situació d’emergència 
social com és l’habitatge per a les persones.

El Sr. Sergi Miquel manifesta que a l’equip de govern se li fa difícil no votar a favor d’alguna 
moció que es presenti, però ja avança que aquesta vegada serà un no, però un no tranquil i ho 
intentarà explicar.
Des de fa sis mesos porta la cartera de l’habitatge social i cap dels membres de l’oposició se li 
ha acostat per demanar-li per la feina que estaven fent i com a conseqüència d’això, aquesta 
moció, és una feina que està fent ja l’equip de govern i els punts que demanen,  molts ja estan 
finalitzats i d’altres estan en marxa.  
Per tant, si durant aquests sis mesos s’hagués parlat de les accions que fa l’equip de govern en 
matèria d’habitatge social no s’estaria debatent aquesta moció.
La creació del cens, està fent des del 19 d’octubre, ja que el director de l’Agència de l’Habitatge 
va enviar un correu electrònic a tots els ajuntaments, on posava a la seva disposició el cens 
d’habitatges buits fruit d’execucions hipotecàries.
Sobre la cessió forçosa d’aquesta habitatges, hi està completament d’acord i com que és la llei 
qui ho demana, s’haurà de començar a aplicar si es donen les circumstàncies, però hi ha un 
petit problema i és que un dels articles deixa molt clar que només es pot forçar la cessió si hi ha 
una unitat familiar en risc d’exclusió residencial i les dades que té l’Ajuntament és que a 
Llagostera s’han resolt aquests problemes abans d’arribar a les situacions que planteja la llei i, 
per tant, l’Ajuntament no està en condicions de fer una cessió forçosa de cap habitatge. 
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Pel que fa que de cares al pressupost del 2016 es tinguin en compte els criteris d’emergència 
social en matèria d’habitatge i les necessitats que se’n deriven, ha de dir que ja s’ha fet durant 
el present any i pel proper serà igual, per descomptat. 

El Sr. Antoni Navarro diu que en David ja ha fet l’exposició de la moció i l’ha fet prou bé. 
Quan es va fer el cartipàs municipal i el repartiment varen exposar un problema que podria 
haver-hi a la llarga i avui ja s’ha detectat. No pot ser que Habitatge,  que és un tema que també 
afecta polítiques socials,  ho porti una persona diferent i,  efectivament, Habitatge ho porti en 
Sergi Miquel i Serveis Socials la Montserrat Vilà. 
Amb la Montserrat Vilà varen parlar de temes socials i també de l’habitatge social, que els va 
manifestar que només hi havia hagut tres execucions hipotecàries i quan s’elaborava la moció 
varen veure que n’hi havia hagut més. 
O sigui,  que del tema ja se n’ha parlat i quan parlen d’habitatges socials no pensen en el 
regidor d’Urbanisme. 
Es diu  que fa sis mesos que es treballa en el tema, quan la llei es va aprovar el mes de juliol, 
per tant, hi ha coses que tot just s’estan començant a implementar.
Quan varen parlar del tema del cens d’habitatges, se’ls va respondre des de la Regidoria que ja 
es faria, per tant, davant d’aquesta informació, al moment de preparar la moció ho varen tenir 
en compte. 

En aquest punt el regidor Sr. Jesús Malagón s’absenta de la sessió per motius familiars.  

El Sr. David Parron manifesta que no pot acceptar el no tranquil del regidor Sergi Miquel, en 
temes d’emergències socials, en tot cas seria un no molt intranquil. 
Si l’Ajuntament diu que està fent tantes coses en temes d’habitatge,  quan es va portar aquesta 
moció a la Comissió Informativa,  no entén per què l’equip de govern no va dir res del que 
s’estava fent. 
El primer punt de la moció, no s’està complint, perquè les dades que s’han passat són dades 
d’execucions hipotecàries i el que es demana és un cens de tots els habitatges buits a 
Llagostera per tenir més eines per poder aplicar tot el pes de la llei als grans tenidors de pisos, 
als bancs, a les grans promotores, que de fet és del que parla la llei, no pas d’un particular que 
té un pis per quan se li casi el fill. 
Pel que fa al fet que no es pot aplicar la cessió forçosa dels habitatges perquè no hi ha cap 
família en aquestes circumstàncies a Llagostera,   li costa molt de creure que no n’hi hagi, quan 
hi ha hagut unes 75 execucions hipotecàries, o via dació en pagament o via execució judicial.
Una altra cosa és que no hagin passat per Serveis Socials i que l’Ajuntament no en tingui 
coneixement, però que no hi hagi cap persona amb risc de ser desnonada, no és cert. 
Per acabar, demana que aquesta moció es voti a favor, en uns moments d’emergència social 
en què s’està immers i més en temes d’habitatge social.
Una cosa és que des de Serveis Socials de l’Ajuntament no se sàpiguen els problemes de 
desnonaments o d’execucions hipotecàries i l’altre és voler ignorar la realitat oposant-se a una 
moció que no demana res d’extraordinari, en alguns punts aplicar la llei i en altres ser valents 
per sancionar unes entitats que tenen uns beneficis ingents. 

El Sr. Sergi Miquel manifesta que només volia constatar un fet,  que era que en sis mesos no 
havien parlat d’aquest tema i sí que n’havien parlat d’altres i remarca que el tema de l’habitatge 
social només és de la seva Regidoria, no de Serveis Socials. 
El cens encara no es té, potser no s’ha explicat prou bé, el dia 19 d’octubre varen notificar que 
es podia demanar i,  si l’Ajuntament el tingués,  ja s’hauria posat en marxa.
Vol posar molt d’èmfasi  que no és un no al que es proposa a la moció,  perquè la majoria de 
coses ja s’estan fent. 
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L’Ajuntament actua sobre els casos de què té coneixement, evidentment si no és així no pot fer 
res.

El Sr. Antoni Navarro diu que al Ple arriben quantitat de mocions plantejades per CiU i que 
prèviament no se n’ha parlat.
I demana que si prèviament s’ha de parlar, que ho apliqui l’equip de govern sempre  i que quan 
hi hagi una moció,  unes setmanes abans es trobin els grups municipals per parlar-ne. 
Si la regidora Montserrat Vilà hagués dit que el tema de l’habitatge social es parlés amb en 
Sergi Miquel, ho haurien fet, però varen quedar força convençuts de la resposta de la regidora. 
Per tant, demana que tot el que es presenti a la Comissió Informativa, prèviament es debati i 
ells es comprometen a fer el mateix. 
 
En aquest punt el regidor Sr. Ramon Soler s’absenta temporalment de la sessió. 

El Sr. David Parron manifesta que l’excusa per no votar a favor d’aquesta moció és que ja 
s’està fent tot el que es demana i exposa que, respecte el primer punt, el novembre de l’any 
2013 ja varen demanar que durant l’any 2014 es creés el registre d’habitatges buits de 
Llagostera i aquest cens encara no s’ha fet. Ara el que sí es farà és el dels pisos fruit de les 
execucions hipotecàries; respecte el segon punt, quan es demana que l’Ajuntament de 
Llagostera promogui la cessió forçosa dels habitatges buits per incorporar-los al Fons 
d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, i que potser ara no s’està en aquesta situació, 
però ningú sap què passarà el mes que ve i respecte al tercer punt de la moció, una altra cosa 
que tampoc fa l’Ajuntament és instruir procediments administratius per determinar si un pis està 
buit o no per poder arribar a aplicar les sancions previstes en la Llei de l’Habitatge.   
Per acabar, diu que si el que es demana al punt 4 és un problema, es pot treure, i demana que 
l’equip de govern reconsideri el vot negatiu per no perjudicar  la gent del poble. 

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels 7 regidors/es de CiU i vot favorable 
dels 3 regidors d’ERC i del d’ALL).  

3. Acords d’urgència.

No se’n produeixen. 

En aquest punt es reincorpora a la sessió el Sr. Ramon Soler. 

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte dels informes de morositat tramesos a Hisenda del 2n. I 3r. trimestre 
de 2015. 

El Sr. secretari dóna compte dels següents informes tramesos a Hisenda:
Informes de morositat: 
- El període mitjà de pagament del segon trimestre de 2015 de l’Ajuntament ha estat de 56 
dies, el del Patronat Residència Josep Baulida de 34 dies i el del Patronat d’Esports de 36 dies. 
- El període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2015 de l’Ajuntament ha estat de 46 dies, 
el del Patronat Residència Josep Baulida de 31 dies i el del Patronat d’Esports de 40 dies.
Informe del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el càlcul de la Disposició 
Transitòria Única del R.D. 635/2014:
- El període mitjà de pagament a proveïdors global del 2n.trimestre de 2015 de l’Ajuntament i 
dels dos Patronats és de 12,70 dies. 
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- El període mitjà de pagament a proveïdors global del tercer trimestre de 2015 de l’Ajuntament 
i dels dos Patronats és de 12,48 dies.
Execució pressupostària:
- Segons l’informe d’avaluació de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2015, la 
Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

4.2 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern local. 

El Sr. secretari dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 1076 
del dia 23-10-2015 fins a la número 1168 del dia 19-11-2015.   
I de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, que van des de la número 35 del dia 22-
10-2015 a la número 38 del dia 12-11-2015.

4.3 Informes d’Alcaldia.

El Sr. alcalde informa del següent: 
- Les obres de la carretera arriben al final. Aquest divendres, si tot va bé, posaran la capa de 
rodat, la pintura i la senyalització i podria ser que s’obrís provisionalment a la circulació, però tot 
depèn del temps que faci. 
- S’han cobrat 107.000 euros del PUOSC, corresponents a les obres de Can Caciques. 
- Abans de final d’any també es cobrarà la subvenció pendent de la Llar d’Infants, de la qual 
se’n fa càrrec la Diputació. 

A continuació pren la paraula el regidor d’Hisenda, Sr. Ramon Soler,  i explica que hi ha un 
contenciós que afecta l’Ajuntament i és el de l’expropiació forçosa dels terrenys on hi ha 
ubicada la Llar d’Infants el Carrilet.
En el seu dia l’empresa Merjo-Mont va plantejar una expropiació que va generar un conflicte 
afegit que és que no es va plantejar enlloc la tributació i Hisenda va fer una sèrie de 
liquidacions d’IVA per l’expropiació els anys 2006 i 2009.
Es va arribar a un acord amb el Sr. Eduard Galobardes, de l’empresa Merjo-Mont, atès que 
l’Ajuntament no era interessat i creia que s’havia de presentar un recurs contra aquestes 
liquidacions, d’acord amb l’informe del secretari municipal.
Aquesta empresa va presentar un recurs davant del Tribunal Econòmic Administratiu en contra 
de les liquidacions, amb l’objectiu que l’Ajuntament no hagués de fer front a aquests  imports 
considerables, que a data d’avui pujarien a 400.000 euros.
Es va fer un conveni amb Merjo-Mont, en el qual l’Ajuntament assumiria els costos que 
comportés aquest contenciós, a canvi que ells s’hi personessin, atès que l’Ajuntament no és 
part interessada.
Amb satisfacció plena vull donar compte que les al·legacions s’ha estimat, o sigui, que aquest 
contenciós s’ha guanyat i que l’Ajuntament s’ha estalviat 400.000 euros.
Vol destacar la col·laboració del Sr. Eduard Galobardes en tot aquest tema, perquè no només 
ha permès que l’Ajuntament s’estalviés 400.000 euros d’IVA, sinó que va renunciar amb l’acord 
d’expropiació a 250.000 euros d’interessos de demora i,  per tant, s’ha de celebrar que tot 
aquest tema hagi acabat bé. 

4.4 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes: 
- En el pressupost de l’any passat s’havia previst el rènting d’una nova màquina d’escombrar i 
veu que cada dos per tres hi ha factures del taller mecànic de la màquina actual.
Les reparacions estaven pressupostades en 9.000 euros però ara ja se n’han gastat 20.000.
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Pregunta com està el tema, que creu que és urgent perquè està més temps al mecànic que 
treballant.  
- Quan es va estar discutint el projecte del soterrament d’una línia elèctrica a can Balandric, en 
un camí particular hi havia dues fites que no complien la normativa urbanística i varen demanar 
que s’instés la propietat perquè les tragués.  
Demana què s’ha fet. 
- Ha observat com els embornals de diversos carrers i precisament el del carrer Almogàvers 
estan molt malmesos amb una part de ciment o asfaltat que hi falta, amb el conseqüent perill 
per als vianants. 
Prega que s’arregli al més aviat possible. 
- El mes de novembre de 2012 es va aprovar una moció per unanimitat, en relació a no fer 
servir animals en els circs i demana que es faci extensiu a les fires que s’organitzen on porten 
falcons i altres aus rapinyaires, atès que el benestar dels animals no es només pels que 
participen en un espectacle de circ. 
- Varen passar pel costat dels horts socials i al terreny del costat on hi havia les piscines Visma, 
que ja ha deixat l’activitat, està brut.
El prec és que s’insti  la propietat a netejar la parcel·la de runes i deixalles i aprofitar que  
aquest espai queda buit per fer una modificació del POUM per traspassar-ho a usos agrícoles.

La Sra. Pilar Aliu, en relació a la màquina d’escombrar, diu que aquest any no s’ha pogut fer el 
rènting perquè amb la partida pressupostària de 15.000 euros no s’hi arribava.
S’estan plantejant comprar una màquina més gran que l’actual i a veure si pot encaixar en el 
pressupost de l’any 2016.
L’actual, en principi, es tindria per feines puntuals en urbanitzacions.

El Sr. alcalde afegeix que,  tal com ha dit la Pilar, aquesta màquina té moltes hores i és petita 
per les necessitats de Llagostera. Ara s’està mirant una que sigui més grossa i quan s’hagi de 
donar cobertura a la urbanització Font Bona, pendent encara de recepcionar, s’hi destinaria 
l’actual. 
En relació als embornals, diu que a cop d’anar-hi passant els vehicles es malmeten i que ja es 
van arreglant. Concretament l’enginyer municipal, ja té un plàning de neteja i reparació i quan 
se’n detecta algun la Brigada ja el repara. 
Pel que fa a l’exhibició de falcons a les fires, diu que ja s’ho plantejaran, però creu que l’animal 
no pateix amb aquests tipus d’exhibicions  i a més els coloms triguen uns mesos a tornar. 
Sobre el solar on hi havia les piscines Visma, diu que es va comprometre a anar traient el 
gènere que hi tenia i fins i tot es va mirar la possibilitat, si fos necessari, d’ampliar els horts 
urbans i en relació a canviar-ne la qualificació en el POUM,  ja s’ho plantejaran.  

El Sr. Sergi Miquel, en relació a les fites de can Balandric, diu que ja es va passar a la tècnica 
i ja mirarà com està el tema. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que hi ha un contracte pel qual l’Ajuntament posa el 
vehicle de la neteja viària i paga un treballador d’una empresa externa. 
Pregunta si quan la màquina no està disponible, aquesta neteja es fa i si el contracte, durant 
aquests dies,  no té validesa.   

La Sra. Pilar Aliu respon que mai ha estat la màquina tres dies al taller, sinó que té 
reparacions puntuals, però mai ha estat dies sense funcionar. 
Durant el temps que no funciona es va  amb el bufador i l’escombra.

El Sr. alcalde afegeix que, si el treballador extern no treballa, tampoc cobra, que va per hores 
treballades.  
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El Sr. Antoni Navarro manifesta que l’altre dia es parlava que s’havien incrementat els 
treballadors que s’encarreguen de la recollida d’escombraries perquè aquest servei funcioni i el 
poble estigui net.  
Curiosament ha sortit el rànquing dels pobles que fan la millor recollida selectiva i Llagostera 
està a la cua.
Pregunta com es valora la responsabilitat  que hi hagi un augment de treballadors i recursos 
destinats a aquest tema i que l’eficiència en la recollida baixi, tenint en compte que implica 
majors costos i que la taxa d’escombraries s’incrementi. 
Sortia que Vilablareix,  que està a la banda alta, ha pogut abaixar el rebut gràcies a això. 
Pregunta què ha passat.
A continuació vol fer lectura del següent escrit  sobre la darrera sessió del Consell Municipal de 
Comunicació:
El passat dia 16 de novembre va tenir lloc una reunió del Consell Municipal de Comunicació. Hi 
vam ser presents els tres grups polítics amb representació a l’Ajuntament, Llagostera Ràdio, El 
Butlletí de Llagostera i El Poll.
Un dels punts tractats va ser el contingut temàtic dels espais corresponents a cada grup polític 
dins el Butlletí d’informació municipal. Com hem explicat en diverses ocasions, opinem que 
cada grup hauria de ser lliure d’elegir la qüestió sobre la que vol expressar-se de cara als 
conciutadans. Després de votar, tots els grups i entitats vam compartir aquesta mateixa opinió, 
a excepció del Sr. Soler, l’únic representant de CiU, ja que el Sr. Miquel va excusar la seva 
absència.
Per altra banda, i a proposició del Sr. Soler, es va tractar l’establiment d’un possible minutatge 
–proporcional a la representació al Ple- per a cada grup municipal en relació al programa que 
Llagostera Ràdio dedica a donar veu a govern i oposició. La nostra sorpresa i estupefacció va 
ser total. Si s’aplica aquest criteri, ens trobarem que el grup majoritari comptarà amb prop d’una 
hora i quaranta minuts de programa, mentre que el més minoritari amb 12,30 minuts! De cap 
manera ens podem mostrar passius davant la voluntat de CiU de tallar en sec la veu de 
l’oposició, amb una mesura que només s’aplica en campanyes electorals (per la llei que regula 
aquests processos) i amb la perpètua oposició del gremi periodístic. 
La proposta va ser, novament, només votada a favor per CiU, una abstenció i el vot contrari de 
la resta.
Més enllà de continguts reglamentaris, pensem que aplicar el pes de la llei, i comptar els 
resultat a partir dels vots ponderats, no tenint en compte l’opinió de tota la resta no és un bon 
exemple de  pràctica participativa. Creiem que hauria d’imperar el sentit comú i  de prevaler 
sempre el respecte i el foment de la pluralitat i la participació real. 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i demana al Sr. Navarro que no menteixi en els plens, 
perquè aquí hi ha una persona que era en aquest Consell i que no hi va votar en contra.
Diu que és absolutament fals el que acaba de dir el Sr. Navarro. 
Es va gravar tot el que es va dir perquè es veia a venir el que passaria, i efectivament ha 
passat, i s’ha permès la molèstia d’escoltar l’audio, al minut 33, quan va dir que la proposta es 
quedés igual perquè hi hagués criteris de participació dels grups que tenen menys 
proporcionalitat en el Ple. 
Amb aquest criteri a ALL li tocarien 11 minuts i 53 segons i en el seu dia ja va dir que això no 
tenia cap sentit i que s’havia de fer una distribució dels temps per donar participació a tots els 
grups.
Això es va fer quan CiU tenia 6 regidors, quan en tenia 11 i ara que en té 9 i quan va arribar a 
aquest Consell va tornar a repetir la proposta de mantenir el mateix sistema que hi havia fins 
ara, fins i tot pel que fa als fulls informatius municipals.
Aquest tema havia generat molt de debat i la gent que formava part del Consell de Participació i 
que no eren regidors varen dir que era un tema polític i que no volien entrar-hi perquè 
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consideraven que havia de ser un acord entre els grups municipals i,  si s’havia de fer alguna 
cosa, que no hi haguessin minutatges.
Va dir que mantenia la proposta inicial de deixar-ho exactament igual, o sigui, sense 
minutatges. Quan es va votar,  l’única persona del Consell de Comunicació, que no és membre 
nat, de Llagosteratv, va manifestar literalment el següent: “si no teniu acord, nosaltres no tenim 
perquè decidir un tema que és polític i si no hi ha un acord el millor és deixar-ho tal com està 
fins ara”  i el seu vot va ser l’abstenció  en el segon punt i en el primer varen manifestar que es 
quedés igual, tot i que a la votació es varen abstenir perquè no volien entrar en aquest debat. 
Per tant, es menteix quan es diu que es va votar en contra per part de tots.
Els que eren membres experts, varen dir que si no hi havia un acord,  per ells es deixés igual, 
segona mentida.
Ell va actuar com a portantveu de CiU i, si es mira l’article 95 del ROM, diu que qui té la 
responsabilitat de representar el grup polític de CiU és el seu portantveu, que curiosament és 
ell, li agradi o no. 
Per tant, demana ser seriosos i no dir mentides al plenari i no intentar fer entrar el clau per la 
cabota. Avui torna a dir el mateix, que no hi ha cap voluntat de l’equip de govern de limitar la 
presència de l’oposició a la ràdio ni al full informatiu. 
Continua proposant aquí que quedi tot igual. 
Diu que no fem dir a la gent coses que no ha dit i, a més, tenint-ho gravat, cosa que “ja té 
nassos”.

El Sr. Antoni Navarro diu que ha llegit que “la proposta va ser aprovada novament només a 
favor de CiU, una abstenció i el vot contrari de la resta”.
Diu que ha escoltat cinc vegades mentider, que no respondrà i que si pretén que s’esveri no ho 
aconseguirà i demana que la població de Llagostera tingui accés a la gravació d’aquest Consell 
i que decideixi el que s’ha dit. 
No entrarà en discussions i demana públicament que totes les mentides que ha dit les pugui 
escoltar el poble de Llagostera.

El Sr. alcalde diu que recull la petició.   

El Sr. Ramon Soler demana al Sr. David Molero, que era membre i que estava allà, que al 
final, en el punt d’intervencions aclareixi exactament que és el que va dir i el que va votar, és 
tan simple com això, el tenim aquí davant, encara que li sap greu fer-li aquest atracament, però 
és la manera més senzilla. 

El Sr. alcalde diu que si no ha entès malament, la petició és poder escoltar la gravació i no 
demanarà que en David hagi d’intervenir.   

El Sr. Xavier Vilella diu que no ha entès al Sr. Navarro quan ha dit que es destinaven més 
recursos personals a temes de residus. Diu que ell no recorda haver-ho dit, tot al contrari, que 
ara es té menys personal que els darrers anys.

El Sr. Antoni Navarro respon que a la sessió del dia 28 d’octubre, quan es tractaven les 
ordenances municipals i el cost de la taxa d’escombraries, varen dir com és que es passava del 
30 al 40% el percentatge dels treballadors. 

El Sr. Xavier Vilella diu que en fer els càlculs s’han tingut en compte uns números que potser 
s’havien fet abans d’una manera diferent, encara que al final l’empresa hi dedica el mateix 
personal i l’Ajuntament tot el que té. 
La notícia que va sortir al diari, era un rànquing de la comarca del Gironès i Llagostera estava 
al número quatre en temes de reciclatge.
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En escombraries no es gaire just fer comparatives amb altres municipis, perquè s’hauria de 
tenir en compte quin municipi és, el nombre d’habitants, les edificacions, quina gent hi viu, si té 
moltes urbanitzacions...
Vilablareix i Celrà tenen un porta a porta implantat des de fa molt poc temps.                   
Quan l’Entesa va implantar el porta a porta a Llagostera va tenir una molt bona millora en el 
tema del reciclatge, que va minvar.
Quan va entrar CiU va tornar a millorar i ara ha tornat a baixar. 
Comparar-nos amb Juià no és gaire just perquè és un poble petit.
La notícia deia que Llagostera fa un 49% de reciclatge, dades tretes de l’Agència de Residus i 
les dades que té l’Ajuntament provinents de la mateixa Agència són d’un 59%, menys els 
impropis, que llavors es baixa a un 56 i escaig.
La diferència ve donada perquè a nivell de Catalunya s’utilitza una altra forma per aplicar als 
impropis i fa que Llagostera passi d’aquest 56 oficial al 49%. 
No està content amb la recollida selectiva que es fa porta a porta. S’han detectat coses 
millorables i aprofita per dir que els membres que formen part de la mesa de contractació per a 
la nova concessió del servei de recollida d’escombraries, rebran una notificació per fer-los 
saber que la setmana vinent s’obrirà el sobre C.
La gran esperança d’aquest nou contracte és millorar força el que hi ha ara. 

El Sr. alcalde aclareix que el tema del cost de personal és perquè s’imputen al servei de 
recollida d’escombraries els treballadors que al matí van a recollir els residus que els veïns 
deixen en llocs on no toca.

I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dotze 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.


