
1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/4
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 D'ABRIL DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:06
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. Ignacio López Salvador, 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. PLE2016/3 ordinària 30/03/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/550   Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per a l’execució 
de les obres del  "Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua 
potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava" - Exp. núm. 2016/112 
2.1.2. PRP2016/630   Encarregar la redacció del projecte d'obres i activitats, per a l'ampliació 
de les instal·lacions i explotació de la zona esportiva La Canyera.-  Exp. núm. 2016/663 
2.1.3. PRP2016/619   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067156) 
contra ARTERO CAMOS CRISTINA - Exp. núm. 2016/11 
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2.1.4. PRP2016/620   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067154) 
contra ARTERO CAMOS CRISTINA - Exp. núm. 2016/11 
2.1.5. PRP2016/621   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067159) 
contra ARTERO CAMOS CRISTINA  per  tinença de gossos - Exp. núm. 2016/11. 
2.1.6. PRP2016/622   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat (2016/00067158) 
contra ARTERO CAMOS CRISTINA - Exp. núm. 2016/11 
2.1.7. PRP2016/623   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067160 pel procediment 
abreujat contra ARTERO CAMOS CRISTINA Exp. núm. 2016/11 
2.1.8. PRP2016/625   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067147 pel procediment 
abreujat contra OLIVERAS ROVIRA MONTSERRAT Exp. núm. 2016/11 
2.1.9. PRP2016/634   Moció de CIU, de rebuig a l'anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el 
Decret Català, en matèria de la pobresa energètica.- Exp. núm. 2016/670 
2.1.10. PRP2016/580   Moció d'ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la 
problemàtica de les voreres.(I)-  Exp. núm. 2016/651 
2.1.11. PRP2016/645   Moció conjunta dels grups municipals (CIU, ERC-AM i ALL-E) de 
l'Ajuntament de Llagostera, de denúncia de la situació al Sàhara Occidental, i per demanar que 
la MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental) assumeixi 
competències en drets humans.-  Exp. núm. 2016/684 

3. Acords d’urgència

4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 
4.2 Informes d’Alcaldia.
4.3 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. PLE2016/3 ordinària 30/03/2016
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel grup d’ALL que ja s’han incorporat a 
l’acta. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/550   Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució de les obres del  "Projecte constructiu de les obres de connexió de 
l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava" - Exp. núm. 
2016/112.    

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

“Vist que el Ple de l’Ajuntament de Vidreres, en la sessió de data 29 de desembre de 2015, va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Projecte constructiu de les obres de 
connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava”, 
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redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Òscar Sòria i Garcia (ABM, Enginyers i Consultors), 
de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per contracte de 491.017,20 euros (IVA 
inclòs).
Vista la corresponent relació de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten i/o 
expropien, inclosos en el citat projecte d’obra ordinària (consten a l’Annex del present acord), 
béns que s’emplacen en el terme municipal de Llagostera.
Atès que l’aprovació definitiva del projecte referenciat va comportar la declaració de la utilitat 
pública de les obres, d’acord amb l’article 9 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de 
desembre de 1954 (LEF).
Vist que el projecte té com a utilitat pública connectar la xarxa d’abastament d’aigua potable al 
municipi de Vidreres amb l’artèria Costa Brava Centre, a fi i efecte de resoldre els greus 
problemes d’abastament d’aigua en aquest municipi.
Vist que el traçat serà paral·lel amb la canonada de gas “G-674 Llagostera-Caldes Artèria 
C.B.C” (que uneix Caldes amb Llagostera), i també amb l’altra xarxa d’abastament d’aigua des 
de l’artèria de la Costa Brava Centre (Llagostera) a Caldes, fet que permetrà reduir al mínim la 
seva afectació sobre el territori.
Vista la petició formulada per l’Ajuntament de Vidreres (RE núm. 194, de data 19 de gener de 
2016) per a què l’Ajuntament de Llagostera exerceixi funcions expropiadores dels béns i drets 
afectats per l’execució de les obres del citat projecte a favor de l’Ajuntament de Vidreres, on hi 
adjunta còpia de l’expedient administratiu d’aprovació del projecte d’obra ordinària referenciat, 
a més del projecte d’obra i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.
Vistos els informes, adreçats a l’Ajuntament de Vidreres, del Consorci Costa Brava i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, de dates 17 i 18 de setembre de 2015, respectivament, respecte 
al referit projecte d’obra ordinària.
Vist que l’Ajuntament de Llagostera considera d’interès públic la connexió del municipi de 
Vidreres amb l’artèria de la Costa Brava Centre, i es mostra favorable a cooperar amb 
l’Ajuntament de Vidreres.
Atès que un dels principis de les relacions entre les administracions públiques regulat a l’article 4.1.d) 
de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) és el de prestar, en l'àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin demanar per a l'eficaç exercici de 
les seves competències.
Atès que l’article 2.2 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 (LEF), 
i que l’article 3 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
estatal d'expropiació forçosa (REF) preveuen que un ajuntament pot exercir les seves potestats 
com a administració expropiant en benefici d’un tercer, en aquest cas, en benefici d’un altre 
ajuntament, amb la qual cosa l’Ajuntament de Llagostera serà l’administració expropiant i 
l’Ajuntament de Vidreres serà l’administració beneficiària de l’expropiació.
Vist que l’Ajuntament de Vidreres té consignada i reservada, a l’aplicació pressupostària núm. 
2015.1.452.60906.01, dotació suficient per fer front a les despeses que es derivin de les 
actuacions expropiadores.
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 27 de gener de 2016, va adoptar els següents acords:

“Primer.- Acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament de Vidreres (RE núm. 194, de data 19 
de gener de 2016) per a què l’Ajuntament de Llagostera exerceixi funcions expropiadores dels 
béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària “Projecte 
constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de 
l’artèria de la Costa Brava”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Òscar Sòria i Garcia 
(ABM, Enginyers i Consultors), de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per 
contracte de 491.017,20 euros (IVA inclòs), aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vidreres en la sessió de data 29 de desembre de 2015, amb la qual cosa l’Ajuntament de 
Llagostera serà l’administració expropiant i l’Ajuntament de Vidreres serà l’administració 
beneficiària de l’expropiació.
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En aquest sentit, l’Ajuntament de Vidreres ostentarà les següents facultats i obligacions:
a) Impulsar el procediment expropiador i prestar col·laboració a l’Ajuntament de 

Llagostera.
b) Convenir lliurement amb els expropiats l’adquisició amistosa dels béns i/o drets.
c) Actuar en la peça separada del preu just, a efectes de presentar el full 

d’apreuament, i d’acceptar o refusar la valoració proposada pels propietaris.
d) Pagar o consignar, en el seu cas, la quantitat fixada com a preu just per a 

cadascun dels propietaris.
e) Abonar les indemnitzacions de demora que legalment procedeixin per retards que li 

siguin imputables.
f) Assumir les obligacions i drets derivats de la reversió.
g) Personar-se en els expedients i/o causes judicials en qualitat de codemandat, si fos 

el cas.
h) Facilitar els tràmits, emetre informes i posar a disposició de l’Ajuntament de 

Llagostera els recursos econòmics en temps suficient per no retardar la tramitació i 
poder complir amb els compromisos que pugui contraure amb tercers respecte a 
l’expropiació de la qual en serà beneficiari.

i) Assumir les despeses que es derivin per a l’Ajuntament de Llagostera (anuncis 
oficials, correu postal, despeses registrals...).

j) Assumir la resta de drets i obligacions derivats de la legislació d’expropiació 
forçosa.

Segon.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets de necessària ocupació que 
s’afecten i/o expropien per a l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària “Projecte 
constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de 
l’artèria de la Costa Brava”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Òscar Sòria i Garcia 
(ABM, Enginyers i Consultors), de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per 
contracte de 491.017,20 euros (IVA inclòs), aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vidreres en la sessió de data 29 de desembre de 2015, relació que consta a l’Annex d’aquest 
document.

Tercer.- Fer avinent que, d’acord amb l’article 21.1 de la LEF, aquest acord de 
necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiador.

Quart.- Sotmetre els presents acords a informació pública, durant el termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP de Girona, en el DOGC, en “El Punt Avui” i 
en el tauler d’edictes electrònic (e-Tauler), als efectes d’examen i presentació d’al·legacions per 
esmenar possibles errors que s’estimin comesos en la relació, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 
1954 (LEF), i de l’article 17 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei estatal d'expropiació forçosa (REF).

Cinquè.- Donar audiència, d’acord amb l’article 19 de la Llei estatal d’expropiació 
forçosa, de 16 de desembre de 1954 (LEF), als propietaris de béns i drets de necessària 
ocupació que s’afecten i/o expropien respecte al projecte d’obra ordinària “Projecte constructiu 
de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la 
Costa Brava”, els quals es relacionen a l’Annex, a fi i efecte que, en el termini de 20 dies hàbils, 
aportin totes les dades que permetin esmenar els errors en la relació de béns i drets de 
referència, i també oposar-se a l'ocupació o disposició dels dits béns o drets, per motius de 
fons o de forma, assenyalant, si s'escau, els fonaments de la seva oposició i els raonaments 
que puguin aconsellar l'estimació, com a preferents i convenients a la finalitat de l'expropiació, 
d'altres béns i drets no inclosos en la relació adjunta.

Sisè.- Donar audiència a l’Ajuntament de Vidreres per a què, en el termini de 20 dies 
hàbils, presenti les al·legacions que consideri adients respecte als presents acords.

ANNEX
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Relació detallada de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten i/o expropien

Finca núm. 1:
Titular: Joan Pellicer Gordi (ple domini)
Adreça: Veïnat de la Bruguera, 2B - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 28 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000280000BR
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 1735, llibre 88, foli 114, finca 
3616 de Llagostera 
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Expropiació: 181,84 m2

Servitud de pas: 5,50 m2

Ocupació temporal: 243,51 m2

Valoració del bé a expropiar: 181,84 €
Valoració de la servitud de pas: 2,51 €
Valoració de l’ocupació temporal: 23,52 €
Valoració total: 207,87 €

Finca núm. 2:
Titular: Jordi Vidal de Llobatera Yglesias (ple domini)
Adreça: C. Vendrell, 3 - 08022 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 72 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000720000BS
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 169, 
finca 2472 de Llagostera; i volum 2981, llibre 152, foli 164, finca 2489 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 299,53 m2

Ocupació temporal: 1.178,72 m2

Valoració de la servitud de pas: 136,74 €
Valoració de l’ocupació temporal: 113,86 €
Valoració total: 250,60 €

Finca núm. 3:
Titular: Agència Catalana de l'Aigua (ple domini)
Adreça: C. Provença, 204
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9016 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090160000BF
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 36,96 m2

Valoració de la servitud de pas: 16,87 €
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Valoració total: 16,87 €

Finca núm. 4:
Titular 1: Hereus de Mercedes Galindo de Casanova (1/3 de la propietat)
Titular 2: Alejandra Mercedes Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 3: Manuel Pedro Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 4: Mónica Petra Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 5: Mercedes Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 6: Asunción Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 7: Ramón Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 8: Almudena Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Adreça titular 1: Pl. de l’Ajuntament, 29, pl. 6 - 46002 València
Adreça titular 2: C. Asensi, 29, pl. 15, pt. 29 - 12002 Castelló de la Plana
Adreça titular 3: Pl. de la Legión Española, 3 - 46010 València
Adreça titular 4: C. Salamanca, 39, esc. 1, pl. 2, pt. 3 - 46005 València
Adreça titular 5: C. Mestre Claver, 1 - 46001 València
Adreça titular 6: C. Mestre Claver, 3, pt. 14 - 46001 València
Adreça titular 7: C. Mestre Claver, 12, bl. 3 - 46001 València
Adreça titular 8: C. Músic Albéniz, 11, pl. 5, pt. 9 - 46010 València
Emplaçament finca afectada: parcel·la 70 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000700000BJ
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 135, 
finca 644 de Llagostera 
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial, zona de reserva forestal i zona rústica-
agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 1.269,13 m2

Ocupació temporal: 5.076,59 m2

Valoració de la servitud de pas: 579,36 €
Valoració de l’ocupació temporal: 490,40 €
Valoració total: 1.069,76 €

Finca núm. 5:
Titular: Maria Lluïsa Bassols Degollada (ple domini)
Adreça: C. La Forja, 128, entr. 1a - 08021 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 69 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000690000BS
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2926, llibre 147, foli 222, 
finca 453 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal i zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 904,36 m2

Ocupació temporal: 3.617,57 m2

Valoració de la servitud de pas: 412,84 €
Valoració de l’ocupació temporal: 349,46 €
Valoració total: 762,30 €
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Finca núm. 6:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9008 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090080000BG
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 5,56 m2

Ocupació temporal: 22,26 m2

Valoració de la servitud de pas: 2,54 €
Valoració de l’ocupació temporal: 2,15 €
Valoració total: 4,69 €

Finca núm. 7:
Titular: Maria Lluïsa Bassols Degollada (ple domini)
Adreça: C. La Forja, 128, entr.1a - 08021 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 67 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000670000BJ
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2926, llibre 147, foli 222, 
finca 453 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal i zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 559,97 m2

Ocupació temporal: 2.239,75 m2

Valoració de la servitud de pas: 255,63 €
Valoració de l’ocupació temporal: 216,36 €
Valoració total: 471,99 €

Finca núm. 8:
Titular: Pere Coris Ribera (ple domini)
Adreça: C. Enric Coris, 8 - 17244 Cassà de la Selva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 68 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000680000BE
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 76, llibre 2, foli 72, finca 77 
de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 106,54 m2

Ocupació temporal: 425,68 m2

Valoració de la servitud de pas: 48,64 €
Valoració de l’ocupació temporal: 41,12 €
Valoració total: 89,76 €
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Finca núm. 9:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9009 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090090000BQ
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 12,44 m2

Ocupació temporal: 50,23 m2

Valoració de la servitud de pas: 5,68 €
Valoració de l’ocupació temporal: 4,85 €
Valoració total: 10,53 €

Finca núm. 10:
Titular: Pere Coris Ribera (ple domini)
Adreça: C. Enric Coris, 8 - 17244 Cassà de la Selva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 60 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000600000BM
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 43, finca 
79 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 819,26 m2

Ocupació temporal: 3.277,05 m2

Valoració de la servitud de pas: 373,99 €
Valoració de l’ocupació temporal: 316,56 €
Valoració total: 690,55 €

Finca núm. 11:
Titular: Lluís M. Munné Castellet (ple domini)
Adreça: C. Balmes, 376, 8è - 08022 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 55 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000550000BT
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 1978, llibre 95, foli 14, finca 
1683 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 57,21 m2

Ocupació temporal: 221,53 m2

Valoració de la servitud de pas: 26,12 €
Valoració de l’ocupació temporal: 21,40 €
Valoració total: 47,52 €
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Finca núm. 12:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9006 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090060000BB
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 328,32 m2

Ocupació temporal: 497,06 m2

Valoració de la servitud de pas: 149,88 €
Valoració de l’ocupació temporal: 48,02 €
Valoració total: 197,90 €

Finca núm. 13:
Titular 1: Hereus de Josep Aulet Oliveras (1/2 indivisa)
Titular 2: Salut Batlle Sayols (1/2 indivisa)
Adreça titular 1: Mas Fraser - 17181 Aiguaviva
Adreça titular 2: Mas Fraser - 17181 Aiguaviva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 58 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000580000BO
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 3130, llibre 165, foli 166, 
finca 4786 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Expropiació: 43,04 m2

Servitud de pas: 6,99 m2

Ocupació temporal: 181,51 m2

Valoració del bé a expropiar: 43,04 €
Valoració de la servitud de pas: 3,19 €
Valoració de l’ocupació temporal: 17,53 €
Valoració total: 63,76 €”.

Vist que la relació de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten i/o expropien per a 
l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària “Projecte constructiu de les obres de 
connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava”, es 
van sotmetre a informació pública, durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant anuncis 
publicats en el BOP de Girona núm. 26, de data 9 de febrer de 2016; en el DOGC núm. 7050, 
de data 2 de febrer de 2016, en “El Punt Avui” de data 4 de febrer de 2016 i en el tauler 
d’edictes electrònic (e-Tauler) en la mateixa data, als efectes d’examen i presentació 
d’al·legacions per esmenar possibles errors que s’estimessin comesos en la relació, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, 
de 16 de desembre de 1954 (LEF), i de l’article 17 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei estatal d'expropiació forçosa (REF).
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Vist que es va donar audiència, d’acord amb l’article 19 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, 
de 16 de desembre de 1954 (LEF), als propietaris de béns i drets de necessària ocupació que 
s’afecten i/o expropien respecte al projecte d’obra ordinària, a fi i efecte que, en el termini de 20 
dies hàbils, aportessin totes les dades que permetessin esmenar els errors en la relació de 
béns i drets de referència, i també oposar-se a l'ocupació o disposició dels dits béns o drets, 
per motius de fons o de forma, assenyalant, si s'escau, els fonaments de la seva oposició i els 
raonaments que puguin aconsellar l'estimació, com a preferents i convenients a la finalitat de 
l'expropiació, d'altres béns i drets no inclosos en la relació adjunta.
Vist que l’única al·legació presentada en el Registre General de l’Ajuntament fou de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (RE núm. 357, de data 8 de febrer de 2016), on determina, respecte a la 
finca núm. 3 de la relació expropiadora (referència cadastral: 17096A010090160000BF), que el 
bé, en ser de domini públic, és inembargable en base a l’article 132.1 de la Constitució 
espanyola; al Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució 
de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat; i als articles 4 i 6 del 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.
Vist que també determina que, en base a l’article 77 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, es requereix autorització 
administrativa per la utilització o aprofitament de les lleres o dels béns situats en elles; i que en 
base a l’article 78 del Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, es requereix autorització administrativa per l’execució d’obres en zona 
de policia de lleres, per la qual cosa adverteix que, per efectuar qualsevol tipus d’actuació que 
afecti el domini públic hidràulic o la zona de policia de lleres, caldrà obtenir la prèvia i 
preceptiva autorització o concessió, segons correspongui, de l’Agència amb la presentació del 
corresponent projecte.
Vist que, efectivament, la finca núm. 3 de la relació expropiadora (referència cadastral: 
17096A010090160000BF), titularitat de l’ACA, no hauria d’haver estat inclosa a la relació 
perquè es tracta d’un bé de domini públic, caracteritzat per la seva inembargabilitat, d’acord 
amb la citada normativa.
Vist que, en relació a la petició de l’ACA, que, “per efectuar qualsevol tipus d’actuació que afecti 
el domini públic hidràulic o la zona de policia de lleres, caldrà obtenir la prèvia i preceptiva 
autorització o concessió, segons correspongui, de l’Agència amb la presentació del 
corresponent projecte”, la Demarcació Territorial de l’ACA a Girona, en data 15 de desembre 
de 2015, ja va informar favorablement el projecte de referència (exp. UDPH2015003044, 
document 5527072).
Vist que també es va donar audiència a l’Ajuntament de Vidreres (RS núm. 357, de data 8 de 
febrer de 2016) per a què, en el termini de 20 dies hàbils, presentés les al·legacions que 
considerés adients respecte als citats acords, fet que no es va dur a terme.
Vistes les notes simples informatives (certificat de domini i càrregues) del Registre de la 
Propietat de Girona, de data 12 de febrer de 2016, corresponents a totes les finques afectades 
per l’expedient expropiador.
Ateses les determinacions de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 
(LEF); del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei estatal 
d'expropiació forçosa (REF); dels articles 4.1.d) i 47 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC); dels articles 8 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS); i 
dels articles 4.1.d) i 86.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
S’acorda:

Primer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets de necessària ocupació que 
s’afecten i/o expropien per a l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària “Projecte 
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constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de 
l’artèria de la Costa Brava”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Òscar Sòria i Garcia 
(ABM, Enginyers i Consultors), de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per 
contracte de 491.017,20 euros (IVA inclòs), aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vidreres en la sessió de data 29 de desembre de 2015, tot estimant l’al·legació de l’ACA (RE 
núm. 357, de data 8 de febrer de 2016) en base a les anteriors determinacions i en el sentit 
d’excloure la finca de la seva titularitat (referència cadastral: 17096A010090160000BF i finca 
núm. 3) de la relació expropiadora, amb la qual cosa la relació definitiva és la que consta a 
l’Annex d’aquest document.

Segon.- Comunicar als titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els 15 dies 
hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, podran convenir, 
lliurement i per avinença amb l’Ajuntament de Vidreres (ens beneficiari de l’expropiació), 
l’adquisició dels béns i drets de referència, així com el termini per al desallotjament, i donar per 
conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de 15 dies abans esmentat els titulars de béns o drets que s’expropien no 
presenten per escrit, davant de l’Ajuntament de Llagostera, cap proposta respecte aquesta 
qüestió o bé, si la presenta, és rebutjada, es considerarà que no ha estat possible arribar a 
l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’acord 
següent.

Tercer.- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 
s’expropien en el supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat en el punt anterior. L’inici de 
l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades 
corresponents en els termes i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la Llei 
estatal d’Expropiació Forçosa (LEF) i 27 i següents del Reglament estatal d’Expropiació 
Forçosa (REF).

Quart.- Disposar la publicació dels presents acords en el BOP de Girona, en el DOGC, 
en “El Punt Avui” i en el tauler d’edictes electrònic (e-Tauler), amb expressió del règim de 
recursos que s’hi poden interposar.

Cinquè.- Notificar individualment els presents acords definitius al titular de béns i drets 
objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb expressió del 
règim de recursos que s’hi poden interposar.

Sisè.- Facultar el Sr. alcalde per subscriure tots els documents necessaris per a la 
implementació dels presents acords.

ANNEX
Relació detallada definitiva de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten i/o 
expropien

Finca núm. 1:
Titular: Joan Pellicer Gordi (ple domini)
Adreça: Veïnat de la Bruguera, 2B - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 28 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000280000BR
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 1735, llibre 88, foli 114, finca 
3616 de Llagostera 
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Expropiació: 181,84 m2

Servitud de pas: 5,50 m2
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Ocupació temporal: 243,51 m2

Valoració del bé a expropiar: 181,84 €
Valoració de la servitud de pas: 2,51 €
Valoració de l’ocupació temporal: 23,52 €
Valoració total: 207,87 €

Finca núm. 2:
Titular: Jordi Vidal de Llobatera Yglesias (ple domini)
Adreça: C. Vendrell, 3 - 08022 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 72 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000720000BS
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 169, 
finca 2472 de Llagostera; i volum 2981, llibre 152, foli 164, finca 2489 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 299,53 m2

Ocupació temporal: 1.178,72 m2

Valoració de la servitud de pas: 136,74 €
Valoració de l’ocupació temporal: 113,86 €
Valoració total: 250,60 €

Finca núm. 4:
Titular 1: Hereus de Mercedes Galindo de Casanova (1/3 de la propietat)
Titular 2: Alejandra Mercedes Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 3: Manuel Pedro Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 4: Mónica Petra Galindo Widenmann (1/9 de la propietat)
Titular 5: Mercedes Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 6: Asunción Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 7: Ramón Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Titular 8: Almudena Trenor Galindo (1/12 de la propietat)
Adreça titular 1: Pl. de l’Ajuntament, 29, pl. 6 - 46002 València
Adreça titular 2: C. Asensi, 29, pl. 15, pt. 29 - 12002 Castelló de la Plana
Adreça titular 3: Pl. de la Legión Española, 3 - 46010 València
Adreça titular 4: C. Salamanca, 39, esc. 1, pl. 2, pt. 3 - 46005 València
Adreça titular 5: C. Mestre Claver, 1 - 46001 València
Adreça titular 6: C. Mestre Claver, 3, pt. 14 - 46001 València
Adreça titular 7: C. Mestre Claver, 12, bl. 3 - 46001 València
Adreça titular 8: C. Músic Albéniz, 11, pl. 5, pt. 9 - 46010 València
Emplaçament finca afectada: parcel·la 70 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000700000BJ
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 135, 
finca 644 de Llagostera 
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial, zona de reserva forestal i zona rústica-
agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 1.269,13 m2
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Ocupació temporal: 5.076,59 m2

Valoració de la servitud de pas: 579,36 €
Valoració de l’ocupació temporal: 490,40 €
Valoració total: 1.069,76 €

Finca núm. 5:
Titular: Maria Lluïsa Bassols Degollada (ple domini)
Adreça: C. La Forja, 128, entr. 1a - 08021 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 69 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000690000BS
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2926, llibre 147, foli 222, 
finca 453 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal i zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 904,36 m2

Ocupació temporal: 3.617,57 m2

Valoració de la servitud de pas: 412,84 €
Valoració de l’ocupació temporal: 349,46 €
Valoració total: 762,30 €

Finca núm. 6:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9008 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090080000BG
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 5,56 m2

Ocupació temporal: 22,26 m2

Valoració de la servitud de pas: 2,54 €
Valoració de l’ocupació temporal: 2,15 €
Valoració total: 4,69 €

Finca núm. 7:
Titular: Maria Lluïsa Bassols Degollada (ple domini)
Adreça: C. La Forja, 128, entr.1a - 08021 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 67 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000670000BJ
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2926, llibre 147, foli 222, 
finca 453 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal i zona rústica-agrícola
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 559,97 m2
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Ocupació temporal: 2.239,75 m2

Valoració de la servitud de pas: 255,63 €
Valoració de l’ocupació temporal: 216,36 €
Valoració total: 471,99 €

Finca núm. 8:
Titular: Pere Coris Ribera (ple domini)
Adreça: C. Enric Coris, 8 - 17244 Cassà de la Selva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 68 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000680000BE
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 76, llibre 2, foli 72, finca 77 
de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 106,54 m2

Ocupació temporal: 425,68 m2

Valoració de la servitud de pas: 48,64 €
Valoració de l’ocupació temporal: 41,12 €
Valoració total: 89,76 €

Finca núm. 9:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9009 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090090000BQ
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de reserva forestal
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 12,44 m2

Ocupació temporal: 50,23 m2

Valoració de la servitud de pas: 5,68 €
Valoració de l’ocupació temporal: 4,85 €
Valoració total: 10,53 €

Finca núm. 10:
Titular: Pere Coris Ribera (ple domini)
Adreça: C. Enric Coris, 8 - 17244 Cassà de la Selva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 60 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000600000BM
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 2981, llibre 152, foli 43, finca 
79 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 819,26 m2
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Ocupació temporal: 3.277,05 m2

Valoració de la servitud de pas: 373,99 €
Valoració de l’ocupació temporal: 316,56 €
Valoració total: 690,55 €

Finca núm. 11:
Titular: Lluís M. Munné Castellet (ple domini)
Adreça: C. Balmes, 376, 8è - 08022 Barcelona
Emplaçament finca afectada: parcel·la 55 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000550000BT
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 1978, llibre 95, foli 14, finca 
1683 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 57,21 m2

Ocupació temporal: 221,53 m2

Valoració de la servitud de pas: 26,12 €
Valoració de l’ocupació temporal: 21,40 €
Valoració total: 47,52 €

Finca núm. 12:
Titular: Ajuntament de Llagostera (ple domini)
Adreça: Plaça del Castell, 1 - 17240 Llagostera
Emplaçament finca afectada: parcel·la 9006 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010090060000BB
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
Tipus d'afectació i superfície: 

Servitud de pas: 328,32 m2

Ocupació temporal: 497,06 m2

Valoració de la servitud de pas: 149,88 €
Valoració de l’ocupació temporal: 48,02 €
Valoració total: 197,90 €

Finca núm. 13:
Titular 1: Hereus de Josep Aulet Oliveras (1/2 indivisa)
Titular 2: Salut Batlle Sayols (1/2 indivisa)
Adreça titular 1: Mas Freser - 17181 Aiguaviva
Adreça titular 2: Mas Freser - 17181 Aiguaviva
Emplaçament finca afectada: parcel·la 58 del polígon 10 de rústica de Llagostera
Referència cadastral: 17096A010000580000BO
Dades registrals: Registre de la Propietat núm. 1 de Girona: volum 3130, llibre 165, foli 166, 
finca 4786 de Llagostera
Naturalesa de la finca: sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: zona de paisatge fluvial
Destinació del bé: xarxa d’abastament d’aigua potable des de l’artèria de la Costa Brava Centre 
(Llagostera) a Vidreres
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Tipus d'afectació i superfície: 
Expropiació: 43,04 m2

Servitud de pas: 6,99 m2

Ocupació temporal: 181,51 m2

Valoració del bé a expropiar: 43,04 €
Valoració de la servitud de pas: 3,19 €
Valoració de l’ocupació temporal: 17,53 €
Valoració total: 63,76 €”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que tal i com es va explicar a la Comissió Informativa, 
Vidreres té la necessitat de connectar amb el Pasteral per poder abastir d’aigua el seu municipi.
Tenia el permís del Consorci de la Costa Brava però com que ha de passar per terrenys 
d’aquest municipi ha de tenir-ne  autorització.
Pràcticament és el mateix que es va fer amb Caldes de Malavella. 

El Sr. David Parron manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció, igual que a l’aprovació 
inicial. 

El Sr. Antoni Navarro diu que el vot del seu grup serà positiu. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels nou regidors de CiU i dels tres d’ERC i 
l’abstenció del regidor d’ALL).   

2.1.2. PRP2016/630   Encarregar la redacció del projecte d'obres i activitats, per a 
l'ampliació de les instal·lacions i explotació de la zona esportiva La Canyera.-  Exp. núm. 
2016/663    

El Sr. alcalde explica que aquest punt es retira de l’ordre del dia perquè la Unió Esportiva 
Llagostera han desistit de fer aquest tipus d’inversió perquè no tenen la urgència que en 
principi tenien. 

2.1.3. PRP2016/619   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
(2016/00067156) contra ARTERO CAMOS CRISTINA - Exp. núm. 2016/11    

El Sr. alcalde manifesta que els punts 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 i 2.1.8 que estan 
relacionats amb expedients sancionadors en tema de gossos també es retiren de l’ordre del dia 
i es tractaran al proper Ple, atès que una documentació no ha arribat a temps i no s’han pogut 
estudiar bé ni fer les aportacions oportunes.

2.1.4. PRP2016/620   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
(2016/00067154) contra ARTERO CAMÓS, CRISTINA - Exp. núm. 2016/11    

2.1.5. PRP2016/621   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
(2016/00067159) contra ARTERO CAMÓS, CRISTINA  per  tinença de gossos - Exp. núm. 
2016/11.    

2.1.6. PRP2016/622   Incoar expedient sancionador pel procediment abreujat 
(2016/00067158) contra ARTERO CAMOS, CRISTINA - Exp. núm. 2016/11    
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2.1.7. PRP2016/623   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067160 pel procediment 
abreujat contra ARTERO CAMÓS,  CRISTINA Exp. núm. 2016/11    

2.1.8. PRP2016/625   Incoar expedient sancionador núm. 2016/00067147 pel procediment 
abreujat contra OLIVERAS ROVIRA,  MONTSERRAT Exp. núm. 2016/11    

2.1.9. PRP2016/634   Moció de CIU, de rebuig a l'anul·lació del Tribunal Constitucional 
sobre el Decret Català, en matèria de la pobresa energètica.- Exp. núm. 2016/670    

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

La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges en trobar-se a 
l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a 
final de mes,
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir 
quines són les depeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un 
habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’hivern.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures 
per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a 
d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest 
sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es 
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i 
prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern,
La Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual 
no es pugui taller ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els 
mesos de novembre i març.
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy 
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en 
matèria de règim energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena 
defensa de les persones més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa 
gràcies a la Llei 24/2015 que dóna cobertura a la lluita contra la pobresa energètica,
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut una 
resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el subministrament 
energètic a les llars durant l’hivern ja que consideren que “ningú hauria de morir a Europa per 
tenir calefacció” i que “si el govern regional o local és capaç de trobar els recursos amb els 
quals pot finançar, ni que sigui parcialment, aquesta política, que es faci”.
S’acorda:
Primer.-  Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica.
Segon.- Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
Tercer.- Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant per la protecció 
d’aquells en situacions de risc.
Quart.- Reconèixer la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no tallar el 
subministrament energètic a les llars durant l’hivern.
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Cinquè.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Àgència Catalana de 
consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen 
pels drets dels consumidors.”

La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula i diu que aquesta Moció neix perquè el Tribunal 
Constitucional, gràcies al govern del Sr. Rajoy,  ha impugnat el decret llei que el Parlament de 
Catalunya va aprovar sobre la pobresa energètica.
En aquests moments Llagostera té un desemparament perquè hi ha famílies molt nombroses 
que pateixen aquesta situació, encara que de moment s’han anat solucionant.
Ara el problema serà més seriós perquè s’acaba l’hivern i les factures s’hauran de pagar.
Amb el decret català havien de ser les companyies les que havien de fer front a aquests 
pagaments i donar facilitats als ciutadans.
Aquesta impugnació també frena molt a l’hora de poder treballar des de l’àrea de Serveis 
Socials, d’aquí neix el fet que es presentés aquesta Moció que posteriorment si han adherit els 
dos grups municipals que estan a l’oposició, que des d’aquí s’agraeix. 
A continuació passa a llegir la part dispositiva de la Moció.
 
El Sr. David Parron diu que es força surrealista que es recorri un decret mentre que el Govern 
Rajoy no ha recorregut la llei de pobresa energètica, que encara és menys favorable als 
interessos de les elèctriques.
La llei és més ambiciosa que el propi Decret i remarca que continua vigent perquè no està 
recorreguda. A més, donada la situació en què es troben moltes famílies del municipi, urgeix la 
seva aplicació i cal recordar que ha estat aprovada amb els consens de tot el Parlament i per 
tant,  té tota la garantia democràtica per poder-la aplicar.
Recordar també que aquesta llei sorgeix d’una iniciativa legislativa popular que va comptar amb 
més de 140.000 firmes, i que, per tant, està avalada no només pel Parlament, sinó per bona 
part de la societat catalana.
Per tant, està completament d’acord amb el text de la Moció i amb els seus acords. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que vol remarcar que és una Moció conjunta, elaborada entre 
tots i que es tingui clar que del primer de l’oposició a l’últim de l’equip de govern hi estan 
plenament d’acord i no és una Moció que proposa un grup i la resta s’hi adhereixen, sinó que 
s’ha elaborat amb aportacions de tots els grups municipals. 
No és per repartir-se les medalles, sinó perquè la gent tingui clar que aquest Ajuntament va 
clarament en aquesta direcció, per defensar la gent que pateix aquesta pobresa energètica. 

Per tant, s’aprova per unanimitat la següent Moció: 

“La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges en trobar-se a 
l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a 
final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver 
d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència, renunciant a 
l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer front a les 
temperatures de l’ hivern.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat els Estats membres a adoptar mesures 
per protegir els consumidors més vulnerables i lluitar contra aquest fet que va associat a altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el 
Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
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Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el 
Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament 
energètic deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió 
durant els mesos d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual 
no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els 
mesos de novembre i març. 
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy 
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en 
matèria de règim energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena 
defensa de les persones més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa 
gràcies a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que dóna cobertura a la lluita contra la pobresa 
energètica, llei que és fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va recollir més 
de 140.000 signatures arreu de Catalunya amb l’esforç de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, sindicats, associacions de veïns, la FAPAC i moltes altres entitats, i que va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut una 
resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el subministrament 
energètic a les llars durant l’hivern.
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals a l’Ajuntament de Llagostera proposen al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS 
Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica.
Segon. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
Tercer. Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant per la protecció 
d’aquells en situacions de risc.
Quart. Recordar al Govern de la Generalitat que 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, continua en 
vigor i que urgeix la seva aplicació.
Cinquè. En el supòsit que el Govern de l’Estat espanyol recorri la llei 24/2015 al Tribunal 
Constitucional, instar el Govern de la Generalitat a acatar el mandat del Parlament en matèria 
de lluita contra la pobresa energètica.
Sisè. Expressar el nostre suport a la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no 
tallar el subministrament energètic a les llars durant l’ hivern.
Setè. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència Catalana de consum, a 
l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets 
dels consumidors.”

2.1.10. PRP2016/580   Moció d'ERC, per a la millora de la seguretat vial, en relació a la 
problemàtica de les voreres.(I)-  Exp. núm. 2016/651.    

El Sr. alcalde explica que aquesta Moció s’ha de retirar perquè no compleix el que marca el 
Reglament Orgànic Municipal.

El Sr. Antoni Navarro diu que és cert que el ROM diu que quan una moció ha estat rebutjada 
fins al cap d’un any no es pot tornar a presentar, amb el mateix tema, per tant, ja la retiren. 
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Però només volen justificar el perquè l’han tornada a presentar.

El Sr. alcalde diu que el fet de retirar-la és perquè ja es va debatre al Ple passat i no cal entrar 
en un debat que ja es va fer. El ROM s’ha d’acatar i diu que fins d’aquí un any no es pot tornar 
a presentar si parla del mateix tema. 

2.1.11. PRP2016/645   Moció conjunta dels grups municipals (CIU, ERC-AM i ALL-E) de 
l'Ajuntament de Llagostera, de denúncia de la situació al Sàhara Occidental, i per 
demanar que la MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara 
Occidental) assumeixi competències en drets humans.-  Exp. núm. 2016/684.    

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

“Atès que l’any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords 
Tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del Sàhara 
Espanyol a aquests dos països,
Atès que aquest fet es produïa malgrat la sentència del Tribunal Internacional de la Haia, que 
no veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la pressió de la 
Marxa Verda organitzada per la monarquia marroquina i beneïda pels Estats Units i França, i 
malgrat les contínues resolucions de les Nacions Unides que reclamaven a l’Estat espanyol 
l’organització d’un referèndum d’autodeterminació sobre el futur del territori,
Atès que el poble sahrauí, en defensa dels seus drets, va iniciar la resistència armada que 
donà pas a una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 se signaren els Acords 
de Pau de Houston i, poc després, l’alto al foc. En aquests acords es determinà que hauria de 
desenvolupar-se un referèndum d’autodeterminació sota control de les Nacions Unides. Naixia 
així el 1991 la Missió de les Nacions Unides per a la realització del referèndum 
d’autodeterminació sota control de les Nacions Unides. Naixia així el 1991 la Missió de les 
Nacions Unides per a la realització del referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO).
Atès que les traves del govern marroquí i la inoperància i la complicitat de la comunitat 
internacional han fet que avui, 41 anys després de l’inici del conflicte i 28 anys després de la fi 
de la guerra, encara no s’hagi portat a terme aquest referèndum,
Atès que des d’aleshores, bona part de la població sahrauí malviu de l’ajut internacional en el 
que és un dels campaments de refugiats més antics dels que existeixen del món, el 
Campament de Gdeim Izik, als afores d’Al-Aaiun. Allà, el 8 de novembre de 2010, milers de 
persones sahrauís es van organitzar per protestar per les seves deplorables condicions de 
vida, i el campament va ser dissolt violentament per les forces d’ocupació marroquines causant 
víctimes i desapareguts. Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la 
situació en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim 
territori de l’Àfrica pendent de descolonització. Una situació de contínues violacions de drets 
humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures. 
Aquest fet està reconegut com a l’inici dels processos revolucionaris coneguts com la 
Primavera Àrab.
Atès que una delegació del Parlament de Catalunya, en una visita realitzada als territoris 
ocupats del Sàhara Occidental l’abril de 2014, constatava tota manera de vulneracions dels 
drets humans, la negació de drets bàsics com el dret al treball, a l’ensenyament o a 
l’assistència sanitària, la negociació dels drets col·lectius dels pobles i la necessitat d’una 
intervenció internacional urgent, dotant la missió de l’ONU (MINURSO) de les competències en 
observança i garantia de no vulneració dels drets humans,
Atès que actualment les tropes desplegades amb la MINURSO no tenen cap competència en 
aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes violacions fragants de la legalitat 
internacional que es produeixen cada dia davant seu, malgrat que les pròpies Nacions Unides 
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afirmen que el manteniment i l’aplicació del respecte als drets humans són competències de les 
missions de pau. De fet, la MINURSO és l’única missió de pau desplegada sense 
competències en aquesta matèria,
Atès que aquest mes d’abril està previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat de la 
MINURSO i les seves funcions, i que és inadmissible que una Missió internacional de les 
Naciones Unides desplegada en el territori per cercar una solució pacífica a un conflicte pugui 
restar impassible davant les violacions reiterades dels drets humans,
Atès que la Coordinadora Estatal d’Associacions de Solidaritat amb el Sàhara (CEAS-
SÀHARA) ha iniciat una campanya en què demana, entre d’altres coses, “garantir la necessitat 
urgent de protecció dels Drets Humans, mitjançant un mecanisme just i transparent inclòs en el 
mandat de la MINURSO; que assumeixi l’exigència de supervisar i controlar l’aplicació efectiva 
dels drets fonamentals del poble sahrauí”
S’acorda:
Primer.- Instar a la Comunitat Internacional, i especialment als membres permanents del 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i al govern d’Espanya, a fer complir les resolucions 
de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara Occidental, i garantir la realització d’un 
referèndum d’autodeterminació en què els i les sahrauís puguin decidir lliurement i amb totes 
les garanties el seu futur i que acabi amb un conflicte de més de 40 anys de durada.
Segon.- Mentre no es produeixi el referèndum i la resolució del conflicte, dotar la missió de 
l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels drets 
humans, i també per controlar l’aplicació efectiva dels drets fonamentals del poble sahrauí. 
Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per resoldre un conflicte 
conquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en conflicte.
Tercer.- Denunciar que, mentre l’ONU no adopti aquestes mesures de protecció, serà 
coresponsable per la seva inoperància de la situació que pateixen els i les sahrauís dels 
territoris ocupats, i també de les violacions dels drets humans que allà es produeixen.
Quart.- Demanar al Govern d’Espanya que accepti la seva responsabilitat en la resolució 
d’aquest conflicte, especialment en la preservació de l’observança dels drets humans en els 
territoris ocupats del Sàhara Occidental, dels quals és encara avui oficialment, segons l’ONU, la 
seva potència administradora.
Cinquè.- Enviar la present moció a les ambaixades dels membres permanents del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides a Madrid, al ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat espanyol, a la 
Conselleria d’Afers i Relacions institucionals, Exteriors i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, a les missions permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a 
Nova York, a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS), a la Coordinadora 
Estatal d’Associacions de Solidaritat amb el Sàhara (CEAS-SÀHARA), als grups parlamentaris 
de Congrés i del Parlament de Catalunya, a la delegació del Front Polisari a Catalunya i a 
l’Estat espanyol i a Llagostera Solidària.”

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que és una Moció conjunta promoguda per 
l’Associació Catalana d’Amics del poble sahrauí, que ha estat consensuada i adaptada  a la 
nostre realitat, afegint algun punt a la versió original i passa a llegir-ne el contingut.     

Sense que es produeixi cap més intervenció s’aprova per unanimitat. 

3. Propostes urgents

S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar el següent tema a la present sessió: 

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2016/693   Moció d'Alcaldia sobre el Pla de barris.  Exp. núm. 2016/713.-    
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Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Fermí Santamaria Molero, alcalde de Llagostera,
E X P O S O:
Que el projecte d’intervenció integral en el centre històric de Llagostera, altrament conegut com 
el Pla de Barris, ha comportat la posada en marxa i el manteniment de projectes d’àmbit 
socioeconòmic a Llagostera que han ajudat a fer front a important mancances d’un dels sectors 
de població mes desafavorits de la nostra població. 
Que en els darrers anys s’han anat acumulant retards significatius en l’execució de les 
actuacions previstes, motivats per l’anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya d’aplaçar sine die la seva aportació al projecte. Recordem que es 
tracta d’una aportació de 3,75 milions d’euros, és a dir del 75% del pressupost global.
Que el compromís i la implicació de l’Ajuntament de Llagostera amb el Pla de Barris ha estat 
total, i només la mancança de cobrament del finançament per part de la Generalitat del projecte 
ha fet que s’hagi hagut d’endarrerir la seva execució.
Que per assegurar aquesta execució, es va demanar la pròrroga ordinària (de 2 anys) 
establerta a l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre per al període 2013-2015.
Que en sessió del dia 27 de febrer de 2013, el Ple de Llagostera va acordar:

Primer.- Manifestar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les 
inversions previstes en el Pla de Barris al més aviat possible.  
Segon.- Comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que l’Ajuntament de Llagostera té previst acollir-se a la pròrroga ordinària 
per realitzar les referides actuacions.
Tercer.- Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que concreti una nova planificació de les actuacions per els anys 2013, 2014 
i 2015 en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i un pla financer que 
permeti la seva efectiva execució.”

Que del pressupost total previst des de 2009 fins a desembre de 2015 s’han justificat 
actuacions per un import total de 1.859.887,62 euros,  i el deute pendent de liquidar per part de 
la Generalitat és de 1.067.606,96 euros. D’aquest import, el deute reconegut a 27 d’abril de 
2016 és de 1.067.427,00 euros.
Que vist l’efecte positiu que aquestes inversions han tingut en l’evolució de les condicions 
urbanístiques i socials del nostre centre històric, i atesa la voluntat consistorial de realitzar quan 
abans millor les actuacions previstes.
Que atès que en sessió del dia 30 de setembre de 2015, el Ple de Llagostera va acordar:

“Primer.- Aprovar la modificació i pròrroga del “Projecte d’Intervenció integral en el centre 
històric de Llagostera 2009-2013” (del Programa de millora de barris); d’acord amb la “Memòria 
tècnica de modificació del projecte i pròrroga excepcional de 4 anys del projecte d’Intervenció 
integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013” redactada per la coordinadora de barris el 
02 de setembre de 2015, que figura a l’expedient administratiu.
Segon.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
a) La modificació del Pla financer.
b) Una pròrroga de 4 anys (2016-2019) per poder desenvolupar completament el “Projecte 
d’Intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013”, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 
369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial.”

Vist l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Manifestar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera té la voluntat d’executar les actuacions i les inversions previstes en 
el Pla de Barris al més aviat possible.  
Segon.- Comunicar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que 
l’Ajuntament de Llagostera es ratifica en la seva voluntat d’acollir-se a la pròrroga per 
desenvolupar el projecte per el període 2016-2019 tal i com es va manifestar el Ple en la sessió 
de 30 de setembre de 2015.
Tercer.- Demanar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya que es 
concedeixi la pròrroga sol·licitada.
Quart.- Demanar al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya que faci front al 
pagament del deute endarrerit i justificat i que marqui un pla financer que permeti la seva 
efectiva execució.
Cinquè.- Donar trasllat de l’adopció dels presents acords al Departament de Vicepresidència, 
d’Economia i hisenda, Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i a 
l’Oficina de Gestió de Pla de Barris.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que si es presenta per urgència és perquè tal i com 
varen comentar a la Comissió Informativa es fan gestions, per un costat per la pròrroga i per 
l’altre pels cobraments pendents.
Es vol prendre aquest acord per donar trasllat a la Generalitat que Llagostera vol continuar amb 
el Pla de Barris, que ja s’havia comunicat, atès que s’havia aprovat una altra Moció el passat 30 
de setembre.
Per un costat es demanava la pròrroga i per l’altre s’insistia en la voluntat de continuar amb el 
Pla de Barris i, igual que ara, es reclamava el deute pendent.
En aquests moments es porten executats del Pla de Barris 1.859.000 euros que representa un 
38% i queda un 62% per executar, tot i que la carretera pujarà molt en el moment que 
s’incorpori, però a 31 de desembre hi havia aquesta quantia. 
Pendent de cobrament hi ha 1.067.606 euros. Hi ha divergències entre el reconegut i el 
justificat per temes administratius interns de la Generalitat.
El motiu d’aquesta Moció, com ha dit, és doble, per un costat, reclamar que es faci front al 
pagament del deute que la Generalitat té en aquests moments amb l’Ajuntament de Llagostera, 
reconegut a dia d’avui i que puja a 1.067.000 euros.
L’altre punt és que es defineixin i donin la pròrroga, que permetrà en el període 2016-2019 
executar la resta del Pla de Barris.
Creu que és important que l’acord sigui el més unànime possible per reclamar un deute 
important i no té massa sentit que el mes d’abril encara no hi hagi resposta d’una pròrroga 
demanada el mes de setembre.
Vol insistir una vegada més que el Pla de Barris és útil i necessari, i és bo que s’executi. 

El Sr. David Parron diu que s’han manifestat i discutit moltes vegades en aquest sentit i per 
tant, li donaran ple suport.
No entén com poden trigar tant a donar una resposta.
L’Ajuntament està fent una cosa que no volia, que és afegir-se a una pròrroga. 
Per tant, el que es demana amb aquesta Moció és just i s’hi mostren totalment favorables i 
s’alegren que es pugui presentar alguna cosa escrita i que no només es facin gestions per 
telèfon, sinó que ara tingui tota la força del Ple municipal. 

El Sr. Antoni Navarro expressa que el seu grup també li dóna ple suport.  

S’aprova per unanimitat. 
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4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i de la Junta de Govern Local. 

El Sr. secretari dóna compte del decrets d’Alcaldia que van des del número 325 del dia 21-03-
2016 fins al número 483 del dia 22-04-2016. 
I de les Juntes de Govern Local núm. 10 del dia 16 de març a la número 14 del dia 13 d’abril de 
2016. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. Xavier Vilella informa que s’han començat a fer les franges de manteniment de les 
urbanitzacions la Canyera, la Mata, Mont-Rei i Selva Brava i el mes de maig es començarà a  
Font Bona.
Es fa per prevenció d’incendis.
També informa que es va signar un conveni amb la Diputació per fer un manteniment del rec 
asfàltic dels camins dels veïnats de Gaià, Bruguera i Panedes. 

El Sr. Jesús Malagón pren la paraula i diu que vol agrair al voluntariat que fa possible que 
sigui un èxit el pas de la Trailwalker per Llagostera.
Cada any aquesta cursa té més èxit de participació. Es comença a treballar a les cinc de la 
tarda del dissabte i s’acaba cap a la una del migdia del diumenge, que representen més de vint 
hores. Si es cobreixen totes les hores és gràcies a la gent voluntària, i té tot el seu agraïment.   

La Sra. Montserrat Vilà manifesta que vol expressar el suport del Plenari envers el poble de 
l’Equador per la situació que estan vivint amb els terratrèmols que han tingut.
Vagi per endavant el suport com a Ajuntament. 
A Llagostera hi ha gent d’aquest país que s’ho deu passar malament pels familiars que hi 
puguin tenir. 
Amb les campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació, aquest Ajuntament ha fet 
dues aportacions, una adreçada al poble de l’Equador i l’altra pels refugiats, que considera que 
en els plenaris se n’ha de fer menció i ser reivindicatius amb la situació nefasta que està 
portant a terme la Unió Europea amb la gent refugiada de Síria.
També explica que el Ple passat va dir que hi hauria una reunió amb el Consell Comarcal sobre 
temes d’habitatge. L’Ajuntament de Quart va comprar en el seu moment un pis que l’ha ofert al 
Consell Comarcal com a pis d’emergència en situacions de risc extrem.
Aquest pis,  amb un conveni amb l’esmentat Consell, es posarà a disposició per a situacions 
molt greus. Si són famílies monoparentals, se n’hi podrà allotjar més d’una. 
I per acabar, recorda que el dia 12 de maig es reunirà el Consell Social. 

El Sr. Sergi Miquel explica que ja ha entrat en funcionament l’espai habilitat al costat del 
Cementiri perquè els gossos puguin passejar lliurement.
El dia 23 de maig es farà el retorn dels pressupostos participatius i el balanç del primer any de                         
govern, que és un compromís del programa electoral i s’ha de complir.
Les obres de la Casa de les Viudes segueixen a un bon ritme i si res no canvia, a l’estiu es 
podrà fer el trasllat per començar-hi el nou curs. 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que tant ell com l’alcalde varen assistir a la fira B-
Travel que es va fer la setmana del 17 d’abril a Barcelona. És la Fira de Turisme Internacional 
de Catalunya i Llagostera ja fa tres anys que té un estand al saló B-Delicious, on s’oferten 
tastets gastronòmics dels restaurants de Llagostera.
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La tècnica i l’administrativa de l’àrea de Promoció Econòmica s’hi va traslladar durant tot el cap 
de setmana. 
Es varen vendre més de 3.000 consumicions, superant-se les de l’any anterior, per tant, el 
resultat ha estat molt positiu.
També informa que s’està a punt d’aprovar per Junta la convocatòria de les bases per 
emprenedors, per iniciar activitats, que ja se’n donarà compte al proper Ple.
Al pressupost hi ha una partida de 8.000 euros per finançar aquests tipus d’actuacions.

El Sr. Josep Aliu manifesta que ja hi ha la Festa Major a sobre i encara que el pressupost 
sigui el que és, gràcies a la col·laboració de les entitats locals cada any és més lluïda.
Espera que no plogui i dóna les gràcies a tota la gent que hi col·labora i espera que el poble en 
gaudeixi i que es miri bé la programació perquè hi ha moltes coses noves.
Igualment informa que el proper dia 7 de maig, l’Associació per la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Llagostera, presenta el llibre escrit per la Sra. Mercè Carbó sobre la recerca feta 
per la Sra. Eugènia Riera en relació a la figura del seu avi Eugeni Gurnés Bou, alcalde de 
Llagostera durant la Guerra Civil, afusellat el 1943.
També explica que el proper mes de desembre l’Ajuntament publicarà el llibre Dictadura, 
revolució i guerra a Llagostera, 1923-1943, escrit per l’historiador Jordi Bohigas.
Tal i com s’ha esmentat abans, les obres de la Casa de les Viudes van a bon ritme. El grafiat 
de la façana que s’ha fet tot nou està quedant molt bé i per dintre les instal·lacions gairebé 
estan acabades. Ara s’està treballant amb el Pladur per fer els envans i els fals sostres. 

El Sr. Ramon Soler vol afegir que es va anar a recollir el segell infoparticipa, que és el tercer 
any que Llagostera el té amb la puntuació màxima que es pot assolir i és de justícia fer el 
reconeixement al tècnic que treballa en aquest àmbit per la feina feta. És motiu d’orgull perquè 
reivindica la feina que es fa en matèria de transparència. 
També diu que el dia 18 d’abril va començar a treballar una insertora laboral. És un projecte 
que té una durada d’un any i dóna compliment al compromís del programa electoral de l’equip 
de govern, que era potenciar la borsa de treball.
Es finança amb un projecte del SOC, per tant, no té cost directe per l’Ajuntament, en canvi si 
que té un retorn molt important i potencia la borsa de treball perquè ajuda a inserir i fer 
orientació laboral.
La borsa de treball és una eina importantíssima; ajudar a orientar laboralment la gent és una 
tasca prioritària i aquest projecte n’és el millor exemple. 

La Sra. Pilar Aliu comenta que l’Associació dels Donants de Sang, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, el dia 10 de maig, faran una donació de plasma al Local Social “La Caixa”, des de 
les 2 del migdia fins a les 9 del vespre, i al mes de juny es farà una marató de donació de sang, 
serà el dia 11 des de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre.
Informa que la campanya d’esterilització i cens de gats s’acaba divendres. A dia d’avui se n’han 
esterilitzat 10, que pel que es pensaven que podria ser, els sembla molt.

La Sra. Anna Hereu informa que del 30 de març al 7 d’abril s’han fet les pre-inscripcions de les 
escoles,  on s’oferien 50 places a cadascuna, amb dues línies de P3 també a cadascuna.  
Una ha tingut 40 inscripcions i l’altra 45, encara que sempre hi ha incorporacions tardanes. Ara 
s’ha de fer la comissió de garanties i s’han d’acabar de concretar els números reals. 
El mes de maig hi hauran les pre-inscripcions a les llars d’infants. 
I per acabar, dir que el dia 26 de maig es faran unes proves per crear una borsa de treball 
d’educadores de les llars d’infants. 

El Sr. alcalde manifesta que, independentment que ja ho ha fet de paraula, el Consistori 
envairà una carta d’agraïment a la Sra. Mariàngela Vilallonga per l’orgull que representa pel 
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municipi tenir una persona de la seva qualitat personal i professional pel reconeixement fet per 
la Generalitat amb la medalla de la Creu de Sant Jordi.
Informa que ha assistit a l’ACM a reunions referents a temes d’interior. 
Va estar amb el conseller d’Interior, que li va transmetre la problemàtica que hi ha a nivell 
municipal que quan un agent passa per l’escola de Policia i obté el títol, pràcticament és 
impossible retenir-los perquè tenen ofertes millors d’altres llocs.  
Segurament es mirarà de fer una normativa que digui que degut a la inversió feta pels 
ajuntaments en la seva formació, en els transcurs de dos anys no podran marxar a altres 
municipis. 
De moment, aquesta any, no hi ha cap agent que hi hagi d’anar. 
Hi ha la previsió de fer un concurs-oposició per cobrir les places que ara estan ocupades per 
personal interí. 

4.5 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes: 
- Al començament del mandat hi va haver un acord unànime on calia reformar els reglaments o 
estatuts dels consells que fos necessari per tal que,  d’una banda, tots els que fossin regidors 
tinguessin dret a veu i vot, i de l’altra, que quedés obert a que no necessàriament sempre hi 
haguessin d’anar els regidors o regidores delegats, sinó que es pogués delegar a gent no 
electe per fomentar-ne la participació.
Encara no s’ha començat a treballar en això, que ell sàpiga,  i pregunta quan es posarà fil a 
l’agulla per fer-ho. 
-  Tal i com va comentar a la Comissió Informativa, quan es miren les anàlisis d’aigua 
actualitzades d’Aqualia, les de Rec Madral no ho estan, atès que l’última que hi ha penjada és 
de l’any 2013.
Recorda que en algun Ple ja s’havien queixat i que ja hi havia Decrets d’Alcaldia on es 
denunciava que els resultats obtinguts en alguna de  les anàlisis de l’aigua fetes per Rec 
Madral deien que la seva qualitat no era bona, fins i tot hi ha un Decret d’Alcaldia de l’any 2014 
on deia que es posaria en coneixement de l’Agència de Salut Pública de Catalunya el fet que 
les anàlisis no sortien bé i detectaven nivells de fluor irregulars.
Demana si ja s’ha tingut resposta de l’Agència Catalana de la Salut i què s’està fent amb Rec 
Madral.
- Avui ha tornat a veure un treballador municipal aplicant herbicides sense cap mena de 
protecció. Ja és la tercera vegada que ho diu i a la propera diu que farà una foto i anirà a la 
inspecció de treball a denunciar els fets.
L’Ajuntament ha de vetllar perquè tant els treballadors municipals com els d’una empresa 
contractada tinguin els serveis i la formació necessària en matèria de seguretat i salut laboral i 
perquè es compleixi la normativa. 
No val a dir que ja tenen el material i no el volen fer servir, sinó que se’ls ha d’obligar, i si cal, 
sancionar. 
- S’ha inaugurat una exposició d’Antoni Varés al Museu d’Història de Girona, nascut a 
Llagostera. Va ser artista, cartellista i cineasta al segle passat, commemorant els 50 anys de la 
seva mort. 
El prec és si es podria portar a Llagostera aquesta exposició, donat que n’és fill. 

El Sr. Antoni Navarro formula els següents precs i preguntes: 
- En relació a la marquesina del carrer Panedes i atès que la Generalitat ha reconegut que té 
raó el veí i que es canviarà d’ubicació, però que de moment queda parat perquè no hi ha 
diners.
Creu que s’hauria d’instar la Generalitat i fer pressió perquè es canviés. 
- S’ha comprovat per què el servei de jardineria no actuava a Selva Brava?
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En una de les zones verdes de  la urbanització Font Bona, a tota la xarxa de clavegueram les 
tapes han saltat, de manera que és un perill i s’hauria de solucionar perquè algú pot prendre 
mal. 
- Com està el tema de la legalització de l’obra de Solius?.
- En relació al tema de Casablanca, que ja en varen parlar a la Comissió Informativa, potser de 
manera provisional seria convenient col·locar algun semàfor.
I també lligat amb el tema dels semàfors, l’altre dia va demanar al regidor Sergi Miquel si hi 
havia alguna actuació prevista a fer, responent que no, però en parlar amb l’arquitecte 
municipal va dir que hi havia la possibilitat de demanar que hi hagués un dispositiu sonor com 
diu la llei, i que això tira endavant.
Pregunta si es farà o no. 
- Voldria que quedés constància que també estan d’acord en fer la felicitació a la Mariàngela 
Vilallonga, tot i que com a grup municipal d’ERC ja ho han fet.
- En relació a les comissions de servies que es concedeixen als agents de la Policia Local, una 
vegada superat el curs a l’Escola de Policia, ha de dir que donaran ple suport a condicionar-les 
a uns anys de treball en el poble perquè sinó s’estan llençant diners. 

El Sr. alcalde respon el següent: 
- Pel que fa a la pregunta primera del Sr. Parron ha de dir que serà un dels primers temes que 
parlaran amb el nou secretari per intentar solucionar-ho. 

El Sr. Sergi Miquel diu que no tenen els resultats de les anàlisis per penjar al web, però que 
s’ha fet un requeriment a l’empresa perquè els presenti a l’Ajuntament. 

La Sra. Pilar Aliu pel que fa a la utilització de la mascareta per part d’un treballador de la 
Brigada, manifesta  que l’hi ha dit de totes maneres, fins i tot que li obriria un expedient. Quan 
el té a davant se la posa, però quan marxa se la treu, al·legant que no pot respirar bé.
Li tornarà a dir i si no compleix se li obrirà un expedient. 

El Sr. David Parron afegeix que el tema dels pesticides se’l coneix i de mascaretes n’hi ha de 
molts tipus, fins i tot d’una qualitat excepcional i si alguna li molesta potser provant-ne alguna 
altra li aniria millor.

La Sra. Pilar Aliu diu que de per si ja és una persona complicada, atès que quan se li donen 
sabates noves se les forada amb una taladre perquè li respirin, quan ja disposen de forats.
Però com ha dit abans, ja li tornarà a recalcar. 

El Sr. alcalde manifesta que també ho traslladaran al cap de la Brigada perquè ho controli. 
Continua amb el tema de l’exposició de l’Antoni Varés i diu que es recull la proposta.

El Sr. Josep Aliu afegeix que ja s’està al cas d’aquesta exposició, que ja n’ha parlat amb 
l’arxivera municipal i es mirarà si es pot portar a Llagostera. 

El Sr. Sergi Miquel, en referència a la marquesina, diu que s’ha d’insistir perquè la Generalitat 
la desplaci, independentment de si tenen pressupost o no.

La Sra. Pilar Aliu  en relació al manteniment de les zones verdes de les urbanitzacions Selva 
Brava i Font Bona, diu que a Selva Brava no es fa res perquè aquesta urbanització no està 
recepcionada per l’Ajuntament i de Font Bona es fa on hi ha els contenidors.
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El Sr. alcalde puntualitza que quan s’ha de fer alguna actuació puntual, la Brigada Municipal hi 
puja i neteja les voreres, de la mateixa manera que es fa amb la urbanització la Canyera, que 
tampoc està recepcionada.
Fa un parell o tres de mesos que s’han reiniciat les obres de Font Bona i la depuradora ja s’ha 
posat en funcionament. Les voreres es reparen amb un sistema de formigó lliscat i pel que fa a 
les tapes del clavegueram hi ha operaris que les revisen. Se’ls ha avisat que tinguin molta cura 
a l’hora de senyalitzar-ho tot perquè ningú prengui mal. 

El Sr. Antoni Navarro puntualitza que aquestes tapes estan en una zona verda on segurament 
no s’hi treballarà.

El Sr. alcalde respon que li digui exactament el punt on és per anar-ho a mirar i fer-ho arreglar. 

El Sr. Josep Aliu en relació al tema de Solius diu que ja s’hi està treballant, tant l’arquitecte 
municipal com el gerent de Solius estan acabant de polir quatre coses i podria ser que la 
setmana vinent o l’altre es porti a Urbanisme.

El Sr. alcalde, pel que fa els semàfors de Casablanca, diu que hi ha prevista una rotonda, que 
el govern municipal de l’Entesa, amb bon criteri, va definir que anés a càrrec de qui 
desenvolupés la zona industrial, però per desgràcia amb la crisi no ha estat possible tirar-la 
endavant.
Aquesta obra ja l’ha lluitat amb el Conseller, però en ser d’un cost elevat la Generalitat sempre 
ha tirat pilotes fora. Però per suposat que s’ha de buscar una solució i es traslladarà a 
Carreteres la possibilitat d’instal·lar semàfors.  
Els serveis tècnics estan fent un petit projecte de connexió,  amb una vorera,  del que és el 
carrer Canalejas amb el carrer Panedes, i com que s’hi haurà de posar algun punt de llum, 
dintre d’aquest projecte s’intentarà posar aquest semàfor per regular la sortida de la cruïlla. 

El Sr. Sergi Miquel, pel que fa als dispositius sonors dels semàfors de la Carretera, recorda 
que va dir que els semàfors s’estaven millorant perquè el funcionament no era prou òptim, però 
no recorda que digués que no als dispositius sonors.

El Sr. Antoni Navarro afegeix que li va demanar si hi havia alguna actuació referent per la 
millora dels semàfors  i també li va comentar el perquè dels dispositius sonors.
Li va dir que segurament farien una moció, que de fet ja la tenien preparada, però si hi havia 
d’haver un acord de l’Ajuntament no ho varen fer.
Ja varen comentar amb l’alcalde que les mocions es presentarien al final. 

El Sr. alcalde diu que aquesta petició la va fer una persona del poble que té problemes de 
visió. Es va parlar amb l’arquitecte municipal, que va recollir la petició i ja s’ha encarregat a 
l’empresa que gestiona els semàfors de davant la parada del bus, el de la gasolinera i l’altre de 
més avall perquè hi posi aquests senyals acústics.

El Sr. Antoni Navarro diu que per aquest motiu no han presentat la Moció. 

El Sr. alcalde, per acabar i en relació a les comissions de serveis dels membres de la Policia 
Local, manifesta que és trist que es dediqui a formar policies i després els ajuntaments que 
tenen  més poder adquisitiu i més pressupost se’ls emportin.
I no només són les comissions de serveis per anar al poble veí, sinó que molts d’ells fan la 
prova d’accés a Mossos i l’aproven perquè estan molt preparats, encara que no es pot prohibir 
que una persona pugui tenir una major projecció professional. 
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I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre i sis minuts  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.

   


