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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/2
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 24 DE FEBRER DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:15
 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. 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.

Ha excusat la seva absència el Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU.

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
1.2. PLE2015/16 ordinària 25/11/2015
1.3. PLE2016/1 ordinària 27/01/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/186   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2015. Exp. núm. 
2014/0016.
2.1.2. PRP2016/216   Establir la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
2.1.3. PRP2016/217   Aprovar la modificació del règim de dedicacions dels càrrecs electes.
2.1.4. PRP2016/221   Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus.
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2.1.5. PRP2016/211  Moció d'ERC, en relació a la creació de la Junta de Portaveus.- Exp. núm. 
2016/293.

3. Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal. 
4.1 Donar compte dels informes de morositat tramesos a Hisenda del 4t. trimestre de 2015,  
període mitjà de pagament a proveïdors i seguiment de l’execució pressupostària del 4t. 
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.
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) i 
amb les esmenes presentades pels Srs. Antoni Navarro i David Parron,  que ja s’han incorporat 
a l’acta). 

1.2 PLE2015/16 ordinària 25-11-2015.
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) i 
amb les esmenes presentades pels Srs. Antoni Navarro i David Parron,  que ja s’han incorporat 
a l’acta). 

1.3 PLE2016/1 ordinària 27/01/2016.
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) i 
amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron,  que ja s’han incorporat a l’acta). 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/186   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2015. Exp. 
núm. 2014/0016.   

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

“Atesa la llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986 d’11 de juliol, i 
Ateses les Resolucions de 9 d’abril de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i la de 21 de juliol de 1997 sobre 
l’actualització del mateix padró. 
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S’acorda:
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2015 que dóna un resultat de 
8.224 habitants.” 

El Sr. secretari pren la paraula i manifesta que és un pur formulisme, després d’haver-se 
coordinat tots els ajuntaments amb l’Institut Nacional d’Estadística s’ha d’aprovar el resum 
numèric del padró d’habitants a 1 de gener del 2015, que en el cas de Llagostera dóna un 
resultat de 8.224 habitants. 

Sense que es produeixi cap més intervenció, s’aprova per majoria absoluta (vot 
favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents). 

2.1.2. PRP2016/216   Establir la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.   

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

“Vist que, en relació amb la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, el Ple 
municipal, en la sessió extraordinària de 29 de juny de 2015, va acordar:
“Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran caràcter 
setmanal i se celebraran els dijous a la 1 del migdia en el Saló de sessions de l'Ajuntament o 
lloc habilitat a l'efecte. 
Segon.- Fer constar que durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de 
Govern Local, i en els altres supòsits, l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la celebració 
preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un 
període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
Vista la necessitat de canviar el dia de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local 
dels dijous als dimecres per ajustar-se als horaris dels regidors/es membres de la Junta de 
Govern Local.
Atès que, d’acord amb l’article 99 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 (TRLMLC), la Junta de Govern 
Local té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i ateses 
les determinacions dels articles 76 a 78 i 127 a 130 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
S’acorda:
Primer.- Establir que, amb efectes 1 de març de 2016, les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local, que tenen caràcter setmanal, se celebraran els dimecres a 2/4 d’1 del migdia en 
el Saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. 
Segon.- Fer constar que durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de 
Govern Local, i en els altres supòsits, l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la celebració 
preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un 
període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde explica que les sessions de la Junta de Govern local es fan els dijous i ara es 
canviarien pel dimecres, per qüestions purament operatives. 
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Sense que es produeixi cap més intervenció, s’aprova per majoria absoluta (vot 
favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents). 

2.1.3. PRP2016/217   Aprovar la modificació del règim de dedicacions dels càrrecs 
electes.   

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

“Vist que el regidor Sr. Sergi Miquel Valentí, en data 27 de gener de 2016 (RE núm. 297), 
donada la seva incorporació en un càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, va 
presentar la renúncia a la tinència d’alcaldia i, conseqüentment, a ser membre de la Junta de 
Govern Local, per la qual cosa, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 137/2016, de data 8 de febrer 
de 2016, es va designar la regidora Sra. Pilar Aliu Bou com a tinent d’alcalde i membre de la 
Junta de Govern Local en substitució del regidor. 
Vist que el regidor Sr. Sergi Miquel Valentí, alhora, també va presentar la renúncia al règim de 
dedicació parcial a l’Ajuntament, amb efectes de 28 de gener de 2016.
Vist que, en relació amb el règim de dedicacions del càrrecs electes, per acord de plenari de 
data 29 de juliol de 2015, es va acordar aplicar, amb efectes 30 de juliol de 2015, el règim de 
dedicació parcial al tinent d’alcalde de la Corporació, el Sr. Sergi Miquel Valentí, amb una 
dedicació mínima de 30 hores setmanals, i assignar-li una retribució anual bruta de 28.000,00 
euros, a percebre en 14 mensualitats de 2.000,00 euros bruts cadascuna.
Vista la voluntat de desgranar aquesta dedicació parcial en tres regidores de la Corporació.
Atès que els articles 75 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), 166 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) i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals (ROF), estableixen que els càrrecs amb dedicació parcial podran percebre 
retribucions i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Atès que l’article 75 bis de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) determina els límits màxims totals a percebre pels regidors/es en concepte de 
retribucions i assistències.
Ateses les determinacions dels articles 43 a 46 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
S’acorda:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del regidor Sr. Sergi Miquel Valentí al règim de 
dedicació parcial (RE núm. 297, de data 27 de gener de 2016), motiu pel qual es va procedir a 
donar-lo de baixa al règim de la Seguretat Social amb efectes de 28 de gener de 2016.
Segon.- Aplicar, amb efectes 1 de març de 2016, el règim de dedicació parcial a les següents 
tinents d’alcalde:

- Sra. Pilar Aliu Bou: Dedicació mínima de 15 hores setmanals, amb una retribució 
bruta anual de 10.290,00 euros, a percebre en 14 mensualitats de 735,00 euros 
bruts cadascuna.

- Sra. Montserrat Vilà Añón: Dedicació mínima de 15 hores setmanals, amb una 
retribució bruta anual de 10.290,00 euros, a percebre en 14 mensualitats de 735,00 
euros bruts cadascuna.

- Sra. Anna Hereu Masó: Dedicació mínima de 15 hores setmanals, amb una 
retribució bruta anual de 10.290,00 euros, a percebre en 14 mensualitats de 735,00 
euros bruts cadascuna.

Tercer.- Fer avinent que a aquesta retribució s’aplicarà, si escau, la retenció de l’IRPF i de la 
quota del règim de la Seguretat Social que correspongui, i que la Corporació assumirà el 
pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social.



5

Quart.- Constatar que els citats imports es revisaran anualment d’acord amb les previsions de 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que quan es va fer el cartipàs municipal a l’inici de la 
legislatura, el Sr. Sergi Miquel tenia mitja dedicació i ara està a Barcelona amb una feina nova, 
motiu pel qual no pot desenvolupar la responsabilitat que té a l’Ajuntament.
El que es proposa és que la seva responsabilitat i el seu horari es reparteixin entre les tres 
regidores, Sres. Pilar Aliu, Montserrat Vilà i Anna Hereu, que passarien a fer una jornada de 
quinze hores setmanals cadascuna per cobrir les necessitats d’atenció al ciutadà.
Les retribucions serien les mateixes d’ara però se li afegirien els costos de la Seguretat Social.

El Sr. David Parron manifesta que no veuen clar cap dels acords que es presenten. 
Quan es va justificar la dedicació de trenta hores setmanals del regidor d’Urbanisme, es feia 
perquè les seves  atribucions eren d’un calibre que així ho justificava.
En aquell moment varen pensar que no discutien la necessitat d’una dedicació parcial, però sí 
que van trobar excessiva  la retribució.   
Si el cartipàs no es modifica o no es pretén modificar, aleshores no entenen  què justificava 
aleshores la dedicació parcial de trenta hores i que podien compartir perquè són les atribucions 
d’Urbanisme, Projectes d’Obres, Promoció del Sòl, Habitatge, Sòl Industrial, Joventut, Noves 
Tecnologies, Transparència, Participació...són totes o pràcticament totes carteres prou 
importants i les àrees han d’estar prou cobertes. Si abans es necessitava una dedicació parcial 
de 30 hores per fer front a aquestes responsabilitats, i aquestes ara són les mateixes, entenen 
que amb la nova feina el regidor no podrà dedicar-hi les 30 hores que són necessàries, i llavors 
caldria fer un canvi en el cartipàs municipal. 
En la mateixa línia consideren que tres dedicacions parcials, de quinze hores setmanals,  
potser ho podrien entendre en la regidora d’Acció Social que s’hi passa força hores, però n’hi 
ha d’altres com la regidoria d’Educació i Escola de Música o el Manteniment de la Brigada que 
dubten molt que requereixin de tres hores al dia. 
Per tant, el seu grup no hi està d’acord si això no va acompanyat d’un canvi de cartipàs per 
poder veure quines són les atribucions de cada regidor. 
Si aquestes dedicacions parcials aniran a suplir allò que el regidor encarregat no pot fer perquè 
no disposa  de temps material,  seria bo que quan hagin de fer alguna pregunta sàpiguen a 
quin regidor s’han de dirigir i no al que està de titular però que en realitat no ho acaba fent, per 
tant, és cert que suposa que aquestes retribucions suposen un estalvi per a l’Ajuntament, però 
si aquestes dedicacions parcials no hi fossin l’estalvi podria ser major, segons el càlculs que ha 
fet, seria d’uns 26.000 euros, mentre que ara l’estalvi és de 16.000 euros.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el seu grup va en la mateixa línia i intentarà no repetir el 
que ha dit en David.  
Des que ha començat la legislatura, en molts plens el que es porta són dedicacions, sous, 
indemnitzacions, assignacions i creu que s’està dedicant  excessiu temps a recomposar 
contínuament el govern i aquesta ja és la tercera recomposició que es fa.
Apart de la composició del govern, la primera cosa que es va portar a aprovació varen ser les 
indemnitzacions, era el mes de juliol, després es va canviar una altra vegada i ara es porten 
aquests nous canvis. 
Pensa que l’única cosa que comporta és que l’Ajuntament estigui paralitzat.
Ja s’ha dit alguna vegada que als Plens no hi arriba res i posa l’exemple de Solius, que és un 
tema d’Urbanisme, on hi ha una planta que s’ha de legalitzar i que l’Ajuntament en el seu 
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moment i per la raó que sigui va fer sense el permís adequat, que ja fa temps que es requereix 
i que no s’ha fet.
S’ha arribat a acords conjunts que no es tiren endavant; fa dos mesos que s’intenten fer temes 
d’habitatge, que és una necessitat del poble i que s’hauria de posar fil a l’agulla ja. 
Si s’ha de fer un altre cartipàs, ho acceptaran, però demana que es faci una distribució més o 
menys estable i que la gent pugui començar a treballar.
No sap com pot funcionar Urbanisme, treballant des de Barcelona, atès que aquesta Regidoria 
és molt important,  i no només Urbanisme sinó que hi ha una sèrie de responsabilitats que creu 
que s’han d’entomar des d’aquí i que la persona que ho porta ha d’estar atenent les diferents 
necessitats i creu que hi ha un certa lentitud en el funcionament de l’Ajuntament.

El Sr. alcalde respon que per suposat en Sergi continua amb les seves competències i si s’ha 
incrementat la jornada a les tres companyes regidores, és per arribar a complementar els 
serveis d’en Sergi.
En temes d’Urbanisme, està despatxant cada tres o quatre dies, quan és necessari,  amb 
l’arquitecte municipal a les 7 del matí o a quarts de vuit abans de marxar cap a Barcelona i des 
d’un bon principi, ell com alcalde també ha estat complementant aquesta feina.
Quan es diu que Urbanisme està paralitzat li agradaria saber en què. Solius té un projecte que 
s’ha d’aprovar, però abans que passi pel Ple té altres camins per recórrer. Encara aquest matí 
s’han reunit perquè hi ha dues peces per legalitzar i no volen que una d’elles pugui paralitzar el 
fet de legalitzar la planta, que en el seu moment, en ser d’interès públic,  no tenia la necessitat 
de  la llicència municipal per fer les obres.
Amb l’arquitecte parlaven de tractar primer la planta i legalitzar-la, però aturat no hi ha res 
perquè a darrera del regidor hi ha un equip tècnic que treballa el dia a dia.
El fet que no hi hagi hagut temes pel Ple, no és perquè l’Ajuntament estigui paralitzat, ni de bon 
tros.
Com a equip de govern consideren que no és necessari fer un cartipàs nou i el temps dirà si 
s’han  equivocat o no. 
Són conscients que en el tema d’habitatge s’està treballant i molt, però el que passa és que hi 
ha un camí molt llarg a fer.
Per tant, l’equip de govern considera que en Sergi no pot dedicar tot el matí a l’Ajuntament, 
però sí que a les tardes fa la seva feina i amb els tècnics té contacte contínuament i de moment 
no s’ha detectat cap endarreriment en res i a més les regidores ja es preocupen de portar el 
control de les queixes,  o el tema d’Habitatge,  que està molt lligat amb l’àrea social,  que es 
coordina molt amb la regidora, o bé Urbanisme i Obres, on la regidora Pilar Aliu també hi 
col·labora i per suposat que ell com alcalde hi és sempre. 

El Sr. David Parron diu que el Sr. alcalde  ve a corroborar el que deia al començament,  que 
les trenta hores de dedicació que varen posar a principi de mandat no són necessàries.
I si aquestes responsabilitats queden repartides entre les regidores que ara tindran la dedicació 
parcial, no hi té res en contra, però quan faci una pregunta de transparència, innovació i noves 
tecnologies, li agradaria saber a qui l’ha d’adreçar, si al regidor titular o a qui fa la feina.
Aquestes són les coses per les quals no hi estan d’acord i hi votaran en contra. Però  no tenen 
res a dir que el regidor renunciï a la dedicació, que ho troben lògic.   

El Sr. Antoni Navarro manifesta que en una de les actes recents, quan es parlava de la 
dedicació d’en Sergi Miquel, la justificació era que porta àrees prou importants i amb prou 
dedicació perquè no es pugui posar en dubte aquesta dedicació matinal.
Si no es posava en dubte en el seu moment que calia aquesta dedicació i les trenta hores, 
demana per què de cop i volta això ha deixat de ser important, atès que també es deia que el 
seu horari no acabava a les tres de la tarda sinó que continuava, per tant entenen que sí que hi 
ha una dedicació menor per fer la mateixa feina i això s’hauria de fer mirar. 
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Discrepa del tema de la capacitat i del treball que s’està fent. 
En temes d’habitatge des de l’any 2011 hi ha un compromís de fer una sèrie d’actuacions, com 
un parc d’habitatges i encara s’està igual.
Hi ha gent que demana habitatges socials i no se’ls està donant resposta. 
No es qüestió de dir ja anem fent, sinó que demana què s’està fent i que s’ha fet des que es va 
agafar el compromís de treballar-hi arran de l’aprovació de les ordenances fiscals. En el 
registre de sortida ni enlloc veuen res.
La gent presenta peticions i a vegades diuen que no és la primera vegada que ho fa.

El Sr. alcalde respon que el que justifica el fet que les trenta hores eren necessàries és que 
s’ha incrementat la jornada a tres persones. 
El que justificaria que no eren necessàries és que no s’hagués nomenat a ningú per 
incrementar-li. 
En Sergi Miquel passa a cobrar només per assistència a les sessions i el que no és menys cert 
és que si hi dedicava el matí ara hi dedica la tarda, no és que hagi deixat de venir.

El Sr. Sergi Miquel pren la paraula per dir que se li ha ofert incorporar-se a un nou lloc de 
feina, que és incompatible amb la dedicació de trenta hores que tenia a aquest Ajuntament, 
motiu pel qual hi renuncia, així com a la tinença d’Alcaldia perquè considera que és una 
responsabilitat que algú ha d’assumir, atès que no pot ser cada dia a l’Ajuntament a les onze 
del matí, com tanta gent que treballa i decideix ser regidor del seu municipi però sense deixar la 
seva feina. 
Demana comprensió en aquest sentit, perquè no es pot aspirar a viure del sou de regidor, sinó 
que s’aspira  a alguna cosa més. 
També demana que es facin valoracions i judicis a temps passats i una mica més de temps per 
veure si tot funciona. Ha adaptat els seus horaris als dels tècnics municipals i s’hi reuneixen a 
les set del matí,  que és l’hora que comencen,  cosa que li va perfecte,  abans d’incorporar-se a 
la feina. Això vol dir que cada dia, si li convé, pot despatxar amb ells de dues a tres hores.
Sobre el que s’ha dit que al Ple no hi ha punts a l’ordre del dia, no és pas símptoma que 
l’Ajuntament estigui parat ni que mai ho hagi estat i fer determinats judicis abans que passin els 
fets li sembla poc prudent. 
El mes de novembre o desembre de l’any passat es va començar el protocol que han seguit 
grans ciutats, entre d’altres Barcelona, per detectar pisos buits de grans propietaris.
Aquest protocol és molt lent i requereix d’uns recursos humans que l’Ajuntament no té. L’equip 
d’Urbanisme i el SAC de l’Ajuntament s’han hagut d’acoplar per poder fer el llistat del que ara 
es disposa.
Explica que primer es fa un primer filtratge dels pisos propietat de bancs o d’entitats associades 
a aquests, com Serviahabitat o Solvia.
Un cop es té aquest llistat,  un per un,  es comprova si en aquest habitatge hi ha algú 
empadronat.
Amb aquests habitatges buits es té un llistat que permet saber quants pisos hi ha propietat de 
bancs o d’entitats associades i on no hi ha ningú empadronat.
Però no és una llista definitiva perquè realment hi pot haver algú que no hi estigui empadronat i 
que realment hi visqui.
S’ha agafat aquesta llista i s’ha portat a Aqualia perquè faci el penúltim filtratge, a fi de detectar 
el pisos on no hi ha ningú empadronat,  si tenen consum d’aigua a o no, que és l’única manera 
de saber si hi viu gent o no.    
Aquest procés es lent, perquè el SAC rep moltes peticions del públic  i entremig hi ha hagut les 
vacances de Nadal.
Es pot estar content de com s’ha fet aquesta feina, amb els recursos que té l’Ajuntament, atès 
que el Servei d’Atenció al Ciutadà s’ha deixat la pell perquè tot això sortís de la millor manera, 
encaixant aquesta feinada amb la que habitualment ja tenen de manera diària. 
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels vuit regidors de CiU  i vot en contra 
dels tres regidors d’ERC i del regidor d’ALL). 

2.1.4. PRP2016/221   Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus.  

Es fa avinent que la Comissió Informativa General havia aprovat la següent proposta: 

“Atès que l’article 94 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) determina: 
“De manera potestativa, si el Ple ho creu oportú, es podrà crear la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, 
de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i els/les 
portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals”.

Atès que l’article 95 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix les següents atribucions 
a la Junta de Portaveus: 

“1. Les previstes al paràgraf segon de l’article 82, al penúltim paràgraf de l'article 104 i 
a l’avantpenúltim paràgraf de l’article 122 d’aquest Reglament. 
2. L’assessorament a l’alcalde o l’alcaldessa en qüestions relatives a la formació de 
l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de 
les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la urgència així ho 
permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
3. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
4. L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que l’alcalde o l’alcaldessa decideixi 
sotmetre a la seva consideració”.

Atès que l’article 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix el seu règim jurídic i de 
funcionament:

“La Junta de Portaveus celebrarà les sessions ordinàries, amb caràcter mensual, dintre 
dels sis dies immediatament anteriors a la celebració de cada sessió plenària de 
caràcter ordinari. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi 
l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres, sempre 
que aquests representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies immediatament 
anteriors a la celebració d’una sessió plenària de caràcter extraordinari, a excepció que 
es tractés d’una sessió urgent i la naturalesa de la urgència no ho permetés.
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades 
per l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap 
formalitat.
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, 
ni donaran lloc a cap acte administratiu.
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus, se n’aixecarà acta per part d’algun 
dels membres, i no es requerirà la presència del/de la secretari/tària de l’Ajuntament, a 
excepció de quan aquesta actuï en exercici de les atribucions a què es fa referència en 
el número 1 de l’article anterior, o quan l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a 
petició de la meitat dels membres, que representin com a mínim una quarta part dels 
membres de la Corporació, així ho decideixi. 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 
membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o l’alcaldessa consideri 
convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets”.

Vista la voluntat de l’Equip de govern, manifestada a la Comissió de Coordinació de Govern de 
data 4 de febrer de 2016, de constituir la Junta de Portaveus. 
Ateses les determinacions dels articles 20.2, 20.3, 75 bis.1 i 75.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 48.2.f, 49 i 166 del Decret 
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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); de la disposició addicional norantena de la Llei estatal 
22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014; i dels 
articles 45 i 94 a 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
S’acorda:
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus com a un òrgan col·legiat 
complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per 
l’alcalde o l’alcaldessa i els/les portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics 
municipals.
Segon.- Determinar que les sessions de la Junta de Portaveus se celebraran, preferiblement, el 
dia que s’hagi de celebrar el plenari.
Tercer.- Establir una indemnització 202,00 euros/sessió (import brut previ a les corresponents 
retencions d’IRPF) per a cadascun dels portaveus dels 3 grups municipals per l’assistència 
efectiva a la Junta de Portaveus, amb un topall màxim anual de l’import equivalent a 12 
assistències anuals a la Junta de Portaveus.
Aquest límit estarà al marge dels topalls fixats als punts sisè i setè de l’acord de Plenari de data 
29 de juliol de 2015, relatiu al règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels 
òrgans col·legiats, ja que no incloïa la Junta de Portaveus pel fet que no estava creada.
Quart.- Determinar que, als efectes de guanyar operativitat en el seu abonament, es farà un 
pagament mensual de 202,00 euros a cadascun dels tres portaveus, amb caràcter de bestreta, 
fent avinent que, al final de l’any natural, o quan cessi un regidor/a, es procedirà a la 
regularització d’aquestes bestretes en funció de les assistències efectives a la Junta de 
Portaveus, igualment que al final del mandat (juny de 2019).
Cinquè.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la 
finalitat de poder fer efectives les indemnitzacions previstes en aquest acord.
Sisè.- Constatar que els citats imports es revisaran anualment d’acord amb les previsions de la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.
Setè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.”

Malgrat això, el Sr. alcalde diu que, abans de passar a tractar el present punt i el següent, 
(que tracten de la constitució de la Junta de Portaveus), en una reunió entre l’equip de 
govern i el grup d’ERC-AM s’ha arribat a consensuar una nova proposta, per la qual cosa 
la proposta del grup de CiU queda sobre la taula.
Així,  la nova proposta consensuada, que és llegida pel secretari, diu així: 

“Atès que l’article 94 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) determina: 
“De manera potestativa, si el Ple ho creu oportú, es podrà crear la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització 
municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i 
els/les portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals”.

Atès que l’article 95 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix les següents atribucions 
a la Junta de Portaveus: 

“1. Les previstes al paràgraf segon de l’article 82, al penúltim paràgraf de l'article 104 i 
a l’avantpenúltim paràgraf de l’article 122 d’aquest Reglament. 
2. L’assessorament a l’alcalde o l’alcaldessa en qüestions relatives a la formació de 
l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte 
de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la urgència així ho 
permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
3. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
4. L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que l’alcalde o l’alcaldessa decideixi 
sotmetre a la seva consideració”.
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Atès que l’article 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix el seu règim jurídic i de 
funcionament:

“La Junta de Portaveus celebrarà les sessions ordinàries, amb caràcter mensual, dintre 
dels sis dies immediatament anteriors a la celebració de cada sessió plenària de 
caràcter ordinari. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi 
l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres, sempre 
que aquests representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies immediatament 
anteriors a la celebració d’una sessió plenària de caràcter extraordinari, a excepció que 
es tractés d’una sessió urgent i la naturalesa de la urgència no ho permetés.
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades 
per l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap 
formalitat.
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, 
ni donaran lloc a cap acte administratiu.
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus, se n’aixecarà acta per part d’algun 
dels membres, i no es requerirà la presència del/de la secretari/tària de l’Ajuntament, a 
excepció de quan aquesta actuï en exercici de les atribucions a què es fa referència en 
el número 1 de l’article anterior, o quan l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a 
petició de la meitat dels membres, que representin com a mínim una quarta part dels 
membres de la Corporació, així ho decideixi. 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 
membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o l’alcaldessa consideri 
convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets”.

Vista la voluntat de constituir la Junta de Portaveus. 
Ateses les determinacions dels articles 20.2 i 20.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 48.2.f i 49 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 (TRLMLC); i dels articles 94 a 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
S’acorda:
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de Portaveus com a un òrgan col·legiat 
complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per 
l’alcalde o l’alcaldessa i els/les portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics 
municipals.
Segon.- Determinar que les sessions de la Junta de Portaveus se celebraran, preferiblement, el 
dia que s’hagi de celebrar el plenari.
Tercer.- Fer constar que de les sessions que celebri la Junta de Portaveus se n’aixecarà acta 
per part d’algun dels membres, i no es requerirà la presència del secretari/ària de l’Ajuntament. 
Aquestes actes es faran públiques al web de l’Ajuntament.
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.”

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que varen presentar la Moció per evitar 
determinades discussions que es fan llargues i que el públic es plantegi si ha de venir al plens i 
també amb una altra intenció,  que és fer el seguiment perquè determinats compromisos tirin 
endavant.
Sembla que el ROM no permet que hi hagi aquesta discussió o aquest debat o aquesta presa 
de consideració, es considera que només ha de ser pel tema de plens i creu que ja està bé, 
perquè com a mínim s’estalviarà una part, però no renuncien a través de la Comissió 
Informativa a preguntar tot el que creguin que és un seguiment i que s’ha d’explicar exactament 
què s’està fent.
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El Sr. David Parron diu que el seu grup ja estava d’acord amb la utilitat que es vol donar a 
aquesta Junta de Portaveus. 
La seva posició estava una mica a cavall entre la Moció que presentava el grup d’ERC i la 
proposta de l’equip de govern, per tant aquest “matxembrat” que ha acabat consensuat ja els 
agrada com queda i el seu vot serà favorable. 
La Junta de Portaveus ha de servir per no haver de portar discussions sense sentit al Ple. Les 
que tenen sentit s’han de portar a la Junta de Portaveus i al Ple.
El seguiment de la tasca de govern és bo que es faci a la Comissió Informativa o,  si cal,  al 
Ple. 

El Sr. alcalde afegeix que la Comissió Informativa té la finalitat de controlar el que fa l’equip de 
govern i a la Junta de Portaveus, si és necessari, es pot convidar el regidor de l’àrea que 
calgui.
A la Comissió Informativa hi estan convidats tots els regidors i s’hi pot debatre qualsevol tema 
que calgui. 

Per tant, s’aprova l’anterior Moció, consensuada, per majoria absoluta de tots els 
regidors/es amb dret a vot presents. 

2.1.5. PRP2016/211   Moció d'ERC, en relació a la creació de la Junta de Portaveus.- Exp. 
núm. 2016/293.

Es fa avinent que la Comissió Informativa General havia aprovat la següent Moció presentada 
pel Grup d’ERC-AM:     

“Atès que durant el desenvolupament de les sessions de ple es tracten temes que, en no 
haver-se debatut prèviament, fan llarga i feixuga la discussió prèvia a l’acord.
Atès que no hi ha un espai de diàleg i seguiment dels acords presos en els plens i de 
tractament d’assumptes d’especial transcendència.
Atès que l’únic moment regulat de trobada dels grups municipals és la Comissió informativa i el 
Ple, la qual cosa limita el temps d’intercanvi d’opinions i de preguntes que puguin formular els 
grups polítics.
Atès que compromisos polítics i laborals dels regidors que formen el Consistori no fan possible 
trobar moments per tractar temes de competència municipal i supramunicipal.
Atès que en diferents moments el propi equip de govern ha trobat convenient la instauració 
d’una Junta de Portaveus.
Atès que el ROM, al Capítol III, Secció Primera, article 94, contempla la possibilitat que el Ple 
creï la Junta de Portaveus com a òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de 
caràcter deliberant i no resolutiu.”
S’acorda:
Primer.- Es crea la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat complementari de l’organització 
municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde i els portaveus, titulars o 
suplents, de cadascun dels grups polítics municipals.
Segon.- Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 
membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o l’alcaldessa consideri convenient, a 
efectes d’informar sobre assumptes concrets.
Tercer.- La Junta de Portaveus es crea amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat 
entre les diferents forces polítiques representades, de les qüestions de caràcter municipal que 
hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o que siguin rellevants per a la 
vida municipal.
Quart.- La Junta de Portaveus farà el seguiment dels acords presos amb anterioritat es crea 
amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat entre les diferents forces polítiques 
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representades, de les qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la 
consideració de qualsevol òrgan o que siguin rellevants per a la vida municipal.
Cinquè.- La retribució per l’assistència a aquest òrgan serà de 100€, tot i que es manté el topall 
màxim de retribució per a cada regidor aprovat pel Ple municipal de 29 de juny de 2015.
Sisè.- Les atribucions de la Junta de Portaveus, atenent el que indica l’article 95 del ROM, són:
-. L’assessorament a l’alcaldia en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les 
sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de caràcter urgent, quan 
les circumstàncies que provoquin la urgència així ho permetin, així com en les qüestions 
relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
-. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
-. L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que l’alcalde o l’alcaldessa decideixi sotmetre 
a la seva consideració.
Setè.- La Junta de Portaveus celebrarà les sessions ordinàries, amb caràcter mensual, el 
primer dimecres de mes. Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi 
l’alcalde o l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres, sempre que 
aquests representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.
Vuitè.- Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades 
per l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap formalitat.
Novè.- De les sessions que celebri la Junta de Portaveus, se n’aixecarà acta per part d’algun 
dels membres, i no es requerirà la presència del secretari de l’Ajuntament. Aquestes actes es 
faran públiques al web de l’Ajuntament.” 

Donat que s’ha consensuat la proposta del punt anterior, la moció d’ERC-AM queda 
sobre la taula. 

3. Acords d’urgència. 

No se’n presenten.

4. Control i gestió municipal. 

4.1 Donar compte dels informes de morositat tramesos a Hisenda del 4t. trimestre de 
2015,  període mitjà de pagament a proveïdors i seguiment de l’execució pressupostària 
del 4t. trimestre de 2015. 

El Sr. secretari  informa del següent: 
Informes de morositat
-El període mitjà de pagament del  4t. trimestre de 2015 de l’Ajuntament ha estat de 53 dies, el 
del Patronat Residència J. Baulida 28 dies i el del Patronat d’Esports de 38 dies.
Informe del  període 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 4t. trimestre 2015 de l’Ajuntament i dels 
dos Patronats és de 9,82 dies.
Seguiment de l’execució pressupostària
Segons l’informe d’avaluació del seguiment de l’execució pressupostària del 4t. trimestre 2015,  
la Corporació en termes consolidats compleix 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 46 del 
dia 25 de gener de 2016  a la número 205 del dia 22 de febrer de 2016 i de les actes de la 
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Junta de Govern Local, des de la número 2 del dia 21 de gener de 2016 a la número 5 del dia 
11 de febrer de 2016.   

4.3 Informes d’Alcaldia

El Sr. alcalde informa del següent:
- Excusar el regidor Sr. Ramon Soler que per qüestions de feina no ha pogut assistir a aquest 
Ple.
- Aquesta setmana s’han produït tres defuncions de persones molt arrelades al poble, una és la 
del doctor Pascual, l’altre d’en Julio Soler, el Pigallu,  i la tercera la d’en Joaquim Gelabertó, 
que encara que ha estat molts anys vivint fora, ha volgut ser enterrat aquí.
Des d’aquí vol transmetre el condol del Consistori a les famílies. 

A continuació cedeix la paraula al Sr. Xavier Vilella,  que explica el següent: 
-Aquests últims dies l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura ha fet arribar 
un escrit amb una sèrie d’informació sobre la problemàtica dels porcs senglars, que aquests 
últims anys ha crescut molt la població  i per la sequera dels últims mesos baixen cap a la 
plana i fan destrosses als conreus agrícoles. 
L’escrit és per poder aconseguir el màxim de signatures i fer-les fer arribar a la Conselleria 
d’Agricultura a  fi d’obtenir  una solució a aquesta plaga de senglars,  amb més batudes. 
Es farà arribar al Grup Lleter de Llagostera, a les dues colles de Caçadors, als plafons 
municipals, a la pàgina web i a qualsevol altre col·lectiu de gent que pugui oferir suport. També 
es podrà venir a l’Ajuntament a firmar. 

Pren la paraula el Sr. Jesús Malagón i manifesta que avui s’ha signat el conveni amb el MIC 
per fer el torneig de futbol per Setmana Santa. 
Diu que cada anys adquireix més dimensió. Es faran 596 partits en cinc dies, hi haurà més de 
cinc mil jugadors acreditats, més de 220.000 aficionats, a les comarques gironines té un 
impacte econòmic d’uns 3.500.000 o 4.000.000 d’euros.
- També aprofita per dir que el proper divendres dia 26, a Vilanova i la Geltrú es farà el 
campionat d’Espanya de grups show petits i que Llagostera hi participa. 

La Sra. Montserrat Vilà,  en relació a la situació dels horts socials, explica que hi ha 28 
parcel·les treballades, una d’elles per Llagostera Solidària amb el tema dels cigrons i l’altra per 
la  Fundació Ramon Noguera,  que entre el formador i la resta de gent els expliquen com va el 
tema del sembrat.
Realment funciona molt bé. Hi ha hagut algú que s’ha donat de baixa, però com que hi havia 
llista d’espera n’han entrat d’altres.
- Hi ha un altre projecte, que és el de la Garantia Juvenil. Hi ha sis nois, quatre d’ells, arran 
d’aquest programa, ja han marxat a cicles formatius.
Es treballava al Casal Parroquial i se’ls ensenyava el món de la fusteria, varen fer un arbre de 
Nadal que es va exposar a l’Ajuntament i ara fins i tot fan uns jocs que es portaran a les 
escoles.

El Sr. Sergi Miquel informa que s’ha iniciat un procés per enviar  un requeriment a Can Darder, 
per informar-los que no poden exercir cap activitat en una edificació no legalitzada.
- També informa que s’ha acabat l’última fase del procés participatiu, que era la votació de les 
butlletes emplenades per la gent del poble. Han estat al voltant d’unes 140, que es considera 
un èxit, perquè no són 140 persones, sinó 140 famílies.
- Per últim, diu que l’aula Reaprèn i el Servei de Joventut funcionen des de fa uns dies al 
Casino, a l’espai reservat a secretaria,  que han cedit mentre es realitzen les obres de la Casa 
de les Viudes, que van a bon ritme.
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El Sr. Josep Aliu pren la paraula i manifesta que,  tal com ha dit en Sergi, les obres de la Casa 
de les Viudes evolucionen favorablement, de moment es compleixen els terminis i s’espera que 
així continuï.                         
Les escales ja han desaparegut, tot el dintre ja és net i aviat començaran a fer els sostres per 
tapar els forats  dels diferents pisos. Es guanyarà molt d’espai.
- Per Setmana Santa es farà el Mercat Romà, ja s’hi està treballant, s’enfoca molt de cara a les 
famílies, per a la mainada hi haurà un petit circ de carrer, també hi haurà arquers i la gent 
podrà tirar fletxes contra unes llangonisses,   que el que  la toqui se la podrà emportar.
El carrer Olivareta, encara es potenciarà més amb oficis.
Valdrà la pena visitar aquest mercat i dintre de les possibilitats, que no són massa, s’intentarà 
potenciar-lo una mica més cada any. 

La Sra. Pilar Aliu informa que ja es tira endavant el rènting de la màquina de la neteja viària.
- Des de fa uns 10 o 12 dies es va començar a no deixar aparcar cotxes en alguns carrers per 
netejar-los, atès que hi ha carrers on sempre s’aparca al mateix costat i mai es podien 
escombrar bé. 
Costa molt que la gent tregui els cotxes, la primera setmana no va anar gaire bé, però aquestes 
dues últimes la gent ja s’ha anat conscienciant perquè veuen que s’ha de fer. 
S’anirà fent sistemàticament, només se’n fan dos o tres al dia, no és pas que no es pugui 
aparcar a cap carrer. Quan s’acabin tots, es tornarà a començar pel principi, de manera que 
cada cert temps tots els carrers quedin ben nets. 

La Sra. Anna Hereu informa que ja s’han donat unes dates, que ja semblen definitives, per fer 
les pre-inscripcions a les escoles pel proper curs. Són del 30 de març al 7 d’abril.
Pels propers alumnes de P-3,  des de l’Ajuntament es fa una carta a totes les famílies 
empadronades al poble, fent-los arribar informació de la jornada de portes obertes dels centres, 
on les directores ensenyen les instal·lacions.

El Sr. alcalde informa que en el passat Consell d’Alcaldes, varen tenir la satisfacció de comptar 
amb la presència del Molt Honorable president Carles Puigdemont, que va explicar que una de 
les prioritats que s’estan marcant a nivell econòmic es pagar el deute endarrerit als ajuntaments 
dels Plans de Barris i del PUOSC. 
Té hora demanada amb la consellera Meritxell Borràs, per intentar cobrar tots els deutes que té 
aquest Ajuntament. 
- També explica que veïns de la Carretera demanen la col·locació d’alguna paperera. Amb els 
tècnics s’està mirant quin model es posarà perquè no hi càpiga cap bossa d’escombraries a 
dins, atès que a molts àmbits del poble la gent n’hi llença, encara que no sigui la seva finalitat. 
També es col·locarà algun banc perquè tingui la sensació de passeig.
Hi ha gent gran del sector de les Cases Barates que van a peu a comprar al Bon Preu i 
almenys que tinguin un lloc per reposar.
- Hi ha previst fer actuacions als carrers Maiena i Gavarres,  que després de les obres de la 
Carretera han quedat una mica malmesos, tot i que ja estaven deteriorats.
S’habilitarà una zona verda amb un parc infantil  on hi havia l’apilament de materials de les 
obres.
- Aprofita per fer una crida a tota la gent que té gossos, que no tothom és igual, però hi ha un 
gran percentatge de gent que no recull les defecacions i comporta vertaders problemes, per 
exemple, quan la mainada va als parcs infantils,  que és molt desagradable que se’n trobi 
alguna o quan es va per la vorera i passa el mateix, que fins i tot ha fet caure alguna persona 
gran. 
S’està treballant per fer un parc a fi que els gossos tinguin el seu espai, però el propietari no 
podrà deixar el gos allà sinó que se n’haurà de cuidar i de recollir-ne les defecacions. 
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- Aquest diumenge,  de les 11 a les 6 de la tarda, hi ha les eleccions de les Cambres Agràries.

4.4 Precs i preguntes. 

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que seria bo que des de l’Ajuntament es fes 
una campanya  perquè la gent prengués consciència que  també ha de censar els gossos, 
apart del tema de les defecacions que s’ha  esmentat.  
Si la campanya no acaba de funcionar, no li tremolaria la mà a l’hora de posar sancions sense 
miraments, perquè hi ha carrers que és un vertader fàstic.
Les campanyes s’han de fer i són necessàries, però quan no funcionen s’ha d’anar per altres 
vies. 
- En relació a les fites del camí de Can Balandrich, que ja en va parlar fa temps, demana si  
s’ha parlat amb la tècnica i com està el tema. 
- Repassant les actes que estan penjades a la pàgina web, ha vist que la última que hi ha és la 
del mes de setembre de 2015. 
Pregunta si el motiu és que no estan aprovades? Sí es així, res.   
- Es va  aprovar per unanimitat una moció perquè es pengessin a la pàgina web les analítiques 
de l’aigua i l’última d’Aqualia és la del mes de març de 2014 i de Rec Madral del gener del 
2013.  Creu que aniria bé actualitzar aquesta informació. 
- Estan totalment d’acord i s’alegren que s’hagi adoptat un protocol en matèria d’habitatge, però 
com que és un procés lent i feixuc, ja van demanar fa dos anys en una moció sobre els pisos 
buits que per fer el cens d’habitatges es comencés a treballar en un protocol i ara s’han perdut 
un parell d’anys de feina que ja es podria tenir enllestida.
Ja hi estan d’acord que s’hi treballi, però lamenten que no s’hagi començat abans.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que al començament han dit que moltes coses no es feien i 
que d’altres s’estaven alentint i en aquesta idea es mantenen, motiu pel qual faran alguna 
pregunta, però sobretot precs.
Sobre Can Darder, ja varen avisar al regidor responsable del que s’hi estava fent,  abans que 
es parlés al Ple i que es posés fil a l’agulla, però no es va fer res. 
I no només això sinó que hi ha un escrit d’uns veïns, que l’error va ser no entrar-lo per registre,  
on diuen que s’hi fa una sèrie d’activitats fins a la una o a les dues de la matinada. Varen parlar 
amb l’alcalde i no es va fer res, per tant hi ha coses que van lentes i mentrestant els veïns 
estan patint els sorolls d’una activitat il·legal. Si en algun moment es produís un accident, la 
culpa seria de l’Ajuntament per no haver estat a l’aguait.
- El pressupost participatiu: Varen dir si l’Ajuntament creia que s’entenia i la resposta va ser que 
sí i l’endemà varen venir a demanar informació sobre uns punts concrets, que la persona 
encarregada va facilitar. Posteriorment va parlar amb el regidor Sr. Ramon Soler, que va donar 
una altra informació diferent, que el grup d’ERC volia publicar. 
La mateixa tarda, per part de l’Ajuntament va sortir una altra informació, també diferent. 
- El mes de juliol passat arriben unes anàlisis dient que hi ha unes piscines públiques amb 
problemes a les analítiques i que se’ls avisi.
A aquesta gent se’ls avisa a l’octubre, quan les piscines eren tancades. Si això no és anar 
lent......,potser estan equivocats, però hi ha determinades coses que no es fan quan toca. 
Té una llista d’una quantitat de gent que diu que presenta una queixa i que ja és la segona o 
tercera vegada que la presenta i que no se li contesta.
En temes d’habitatge està molt bé que hi hagi un protocol, però quan hi ha un tema concret 
s’ha d’actuar i solucionar.
En el registre d’entrada consten persones que demanen un habitatge social ja, que no pot 
esperar que es faci un estudi i una planificació i que d’aquí a tres anys aquesta persona potser 
tindrà la casa.
Hi ha un treball immediat que s’ha de fer, encara que paral·lelament es faci l’altra feina.  
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El Sr. alcalde respon que campanyes sobre conscienciació en temes de gossos se n’han fet 
unes quantes i la mà durà hi és, però el gran problema és agafar in fraganti la persona que va 
amb el gos i quan fa la defecació no la recull.
Hi ha previst fer una altra campanya.
No és per conformar-nos, però és una problemàtica generalitzada a qualsevol municipi, per 
petit que sigui. 

La Sra. Pilar Aliu afegeix que des de Medi Ambient ja s’està treballant per començar una 
campanya de gats i gossos, però en no tenir-la acabada no s’havia comentat, encara que pel 
mes d’abril o maig ja es començarà. 
En el Consell de Salut ja s’havia comentat que es faria i que es començarà pels gats.

El Sr. Sergi Miquel, en relació a les fites de Can Balandrich, diu que ja se li va passar a la 
tècnica tota la segona demanda, però desconeix si ara segueixen allà. Es compromet a anar a 
mirar-ho i a respondre-li. 
- Sobre les analítiques de l’aigua, mirarà si n’hi ha alguna de més actual i si és així ja 
s’actualitzarà la pàgina web.  
- En relació al tema de l’habitatge, desconeix quan es va discutir la moció, però va explicar que 
a l’octubre,  que és quan l’Agència Catalana de l’Habitatge va posar a disposició el llistat, ho 
varen acceptar per treballar-hi.

El Sr. David Parron diu que el que facilita l’Agència Catalana de l’Habitatge és un llistat dels 
pisos fruit d’una execució hipotecària i no està parlant només d’aquests pisos sinó de tenir un 
cens de tots els pisos buits, seguint el protocol a què feia esment el Sr. Sergi Miquel.

El Sr. Sergi Miquel diu que si es fa aquesta segona fase és perquè una cosa complementa 
l’altra.
-  En relació a les festes de Can Darder, no tenia coneixement que se n’hi fessin, és la primera 
vegada que sent una cosa d’aquestes. 
S’ha actuat quan el grup d’ERC ha dit que s’hi fan activitats i llavors és obligació de 
l’Ajuntament intervenir.

El Sr. alcalde afegeix que en cap moment la Policia ha tingut queixes ni denúncies de cap veí 
en aquest sentit.
També hi ha anat i no ha detectat res.

El Sr. Antoni Navarro demana qui és el responsable de la Policia per dir-los que vagin a vigilar 
una qüestió. 

El Sr. alcalde li respon que,  tal com ha dit,  ja varen anar a comprovar-ho i no varen detectar 
cap tipus de festa o activitat a aquestes hores de la nit.

El Sr. Sergi Miquel diu que agreix la funció social que fa el grup del Sr. Navarro, però si les 
persones afectades truquessin directament a la Policia quan hi ha el merder, el tema faria 
temps que s’hauria solucionat. 
Sobre el tema de les piscines, era un tema tècnic, no hi havia cap decisió política i si s’ha 
alentit no és culpa ni de la mandra ni de la desconnexió del regidors de l’Ajuntament.
És evident que informar d’un tema de piscines el mes d’octubre no és òptim, però repeteix que 
és un tema tècnic i no polític. 
En relació a les queixes i suggeriments, ha de dir que es responen totes i cadascuna que 
entren pels canals normals de la casa. 
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I quan diu totes, vol dir absolutament totes, fins i tot les que no s’està obligat a respondre, 
perquè els suggeriments que entren a través de l’E-tram no s’està obligat a respondre, però hi 
ha un protocol intern establert per respondre’ls tots en menys d’un mes i mig.
Que hi hagi un tema delicat que necessiti d’estudi i s’hagi trigat més d’un mes i mig a 
respondre, ho desconeix i es podria a entrar a veure els casos, però per norma es responen 
tots i cadascun, tant si són per via telemàtica com per presència física. 
Una  altra cosa és que algú hagi fet una queixa i no se li pugui solucionar el problema, bé 
perquè està fora de l’abast municipal, perquè sigui un tema complex o pel que sigui, però tots 
reben resposta de l’Ajuntament, tots.  
En matèria d’habitatge són molt conscients de les necessitats urgents que hi ha, ara, si la 
solució que planteja ERC és que l’Ajuntament posi a disposició dels ciutadans de Llagostera un 
habitatge, és totalment inassumible, com també ho és solucionar els problemes de la gent que 
tenen una casa ocupada, perquè no és competència municipal.
L’Ajuntament no pot comprar ni llogar pisos per a la gent que ho demana, que més voldria i 
demana que no faci més demagògia de la més estrictament necessària en aquest tema.   
L’Ajuntament no es pot gastar 500.000.000 d’euros per fer habitatges públics per als ciutadans.

La Sra. Montserrat Vilà manifesta que hi ha informació que no es pot fer pública en un Ple.
No hi ha cap família que desnonin, atès que el primer que fa l’Ajuntament és actuar i des de la 
seva àrea de Serveis Socials s’hi està treballant.
S’ha reunit la mesa d’emergència i aquesta família quedarà coberta, perquè es prima la 
mainada.

I no havent-hi més temes per tractar, a un quart d’onze de la nit s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.


