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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/7
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 DE JUNY DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:40
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
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.

Ha excusat la seva absència  la Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora 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. PLE2016/5 ordinària 25/05/2016
1.2. PLE2016/6 extraordinària 30/05/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/901   Sol·licitar al MINHAP autorització per convocar les places vacants 
d'agent de la Policia Local.- Exp.  núm. 2016/860 
2.1.2. PRP2016/997   Demanar declaració d'urgència de l'expropiació dels béns i drets 
necessaris per executar el projecte. de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable 
de Vidreres des de l'artèria Costa Brava - Exp. núm. 2016/112 
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2.1.3. PRP2016/1003   Proposar 2 festes locals any 2017. Exp. núm. 2016/1005.-
2.1.4. PRP2016/1018   Moció d'ERC, en relació a l'optimització i promoció de producció i 
consum d'energies netes.-  Exp. núm. 2016/1012 
2.1.5. PRP2016/1020   Adherir-se a la moció de l'ACM, la FMC i el FCCD en defensa de 
l'acollida de les persones refugiades. Exp. núm. 2016/1014.

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. PLE2016/5 ordinària 25/05/2016
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents), 
amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron, que ja s’han incorporat a l’acta.   

1.2. PLE2016/6 extraordinària 30/05/2016
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents). 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/901   Sol·licitar al MINHAP autorització per convocar les places vacants 
d'agent de la Policia Local.- Exp.  núm. 2016/860.    

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

“Vist que és necessari sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) 
autorització per a la reposició del 100% de la taxa de reposició de les places vacants d’agent 
de la Policia Local. 
Atès l’article 20.ú.1 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’estat per 
a l’any 2016 (LPGE-2016), preveu que al llarg de l’exercici 2016 no es procedirà, en el sector 
públic delimitat en l’article 19.ú., a excepció de les societats mercantils públiques, fundacions 
del sector públic i consorcis participants majoritàriament de les administracions i organismes 
que integren el sector públic, que es regiran per les disposicions addicionals quinzena, setzena 
i dissetena, respectivament, d’aquesta Llei, i dels òrgans constitucionals de l’Estat, a la 
incorporació de nou personal, excepte aquella que pugui derivar-se de l’execució de processos 
selectius corresponents a ofertes públiques d’ocupació d’exercicis anteriors o de places de 
militars de tropa i marineria professional necessàries per aconseguir els efectius fixats en la 
Disposició addicional catorzena.
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Atès que l’article 20.ú.2. de la LPGE-2016 estableix que la limitació continguda a l’article 20.ú.1,  
no serà aplicable sempre que es respectin les disponibilitats pressupostàries del capítol 1 del 
pressupost corrent de despeses.
Atès que l’article 20.ú.2.c) de la LPGE-2016 estableix que la limitació continguda a l’article 
20.ú.1, no serà aplicable al personal de la Policia Local, la taxa de reposició dels quals podrà a 
arribar al 100% d’efectius sempre que es tracti d’ens locals que compleixin o no superin els 
límits que fixi la legislació en matèria d’endeutament.
Vist que a la plantilla de personal, aprovada definitivament juntament amb el pressupost 
municipal per a l’exercici  2016, hi ha 5 places vacants d’agent de la Policia Local.
Atès que els requisits a complir que s’exigeixen a l’article 20.ú.2.c) cal acreditar-los davant el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2016 i a la convocatòria de les places.
Vist que la interventora accidental municipal, de data 11 de maig de 2016, ha emès informe 
favorable en el qual acredita que l’Ajuntament de Llagostera compleix el principi d’estabilitat al 
que es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera en la liquidació de l’exercici 2015, compliment que 
també es fa extensiu al pressupost de 2016, i que no es superen els límits fixats a la legislació 
reguladora de les hisendes locals, o en el seu cas de les lleis de Pressupostos Generals de 
l’Estat, en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament, essent el rati de deute del 
pressupost consolidat a 31/12/2015 del 22,20%.
S’acorda:
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’autorització per a la 
reposició del 100% de les places vacants de l’exercici 2016 a la plantilla de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Llagostera que corresponen a cinc places d’agent.
Segon.- Manifestar que segons consta a l’expedient, es compleix el regulat a l’article 20.1.2 de 
la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
inclou la dotació pressupostària per fer front a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació amb el 
cent per cent de la taxa de reposició d’efectius de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Llagostera, i que comprèn cinc places d’agent.
Tercer.- Manifestar que amb la reposició del cent per cent de les places vacants de la Policia 
Local es dóna igualment compliment al principi d’estabilitat pressupostària.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
prèviament a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i a la convocatòria de les 
cinc places d’agent.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al delegat del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Llagostera, i donar trasllat a la Policia Local i a la Intervenció municipal.” 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que amb aquest acord es vol encetar un procediment d’oposicions per 
cobrir definitivament cinc places d’agents de la Policia Local que estan vacants i que estan 
cobertes amb funcionaris interins però no de carrera.
És una situació excepcional que requereix una regularització posant les places a oposició. 
Aquesta oposició és especial en el sentit que primerament és necessari demanar autorització al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i una vegada s’hagi obtingut ja es podran fer les 
oposicions normals.
Ara s’aprovarà la sol·licitud al Ministeri, incorporant tota  la documentació que s’ha preparat.
El Ministeri verificarà que tot estigui correcte i en cas afirmatiu  autoritzarà l’Ajuntament a fer les 
oposicions amb normalitat. 

El Sr. David Parron diu que l’únic que diran és que potser seria bo iniciar el mateix procés amb 
les treballadores del geriàtric que estan interines.
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Consideren més important cobrir les places de la residència que les de la policia i aquesta és la 
proposta del seu grup, per tant, el seu vot serà l’abstenció.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que al seu grup ja els sembla bé,  perquè el fet de ser  interí  
o amb nomenament comporta unes possibilitats diferents en determinades situacions.  
Només tenen un dubte. A l’expedient, apart de la decisió municipal, la petició s’ha fet a 
instàncies del delegat de personal de la UGT i de la pròpia Policia, que es parlava de sis places 
i ara s’han convertit en cinc.
Pregunta si és un error perquè creu que la recuperació es podia fer del 100%.    

El Sr. secretari respon que després de tenir reunions amb l’alcalde, el sindicat i la pròpia 
Policia, estan completament d’acord en què siguin cinc les places, atès que hi va haver un error 
tècnic. 
I responent al que ha exposat el Sr. Parron diu que l’Ajuntament està  condicionat per la Llei de 
Pressupostos de l’Estat, que limita la possibilitat de convocar oposicions.
L’article 22, en el punt 2, si no recorda malament, diu que es pot cobrir el 100% de la taxa de 
reposició en determinats cossos considerats essencials, com la policia i altres.
Hi ha un llistat llarg, però no hi figura el tipus d’empleats dels geriàtrics. L’única cosa que hi ha 
és la regla general de l’article 22.3 que és la taxa de reposició del 50%, però de l’any 2015, 
encara que a Llagostera no ha quedat res vacant. 
Això és injust per ajuntaments com el de Llagostera, que econòmicament estan decents. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 8 regidors de CiU i dels 3 d’ERC i 
l’abstenció del regidor d’AxLL).    

2.1.2. PRP2016/997   Demanar declaració d'urgència de l'expropiació dels béns i drets 
necessaris per executar el projecte de les obres de connexió de l'abastament d'aigua 
potable de Vidreres des de l'artèria Costa Brava - Exp. núm. 2016/112    

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

“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de 27 d’abril de 2016, va adoptar 
l’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten 
i/o expropien 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”;
Atès que l’Ajuntament de Vidreres, en la seva condició d’ens beneficiari de l’expropiació forçosa 
dels béns i drets afectats pel projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament 
d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava,  i en virtut de les facultats i obligacions 
que li atribueix l’article 5 del Decreto de 26 d’abril de 1957 , pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Expropiació Forçosa (REF), ha presentat amb data de 20.06.2016 (Registre d’entrada 
núm. 2402) una sol·licitud a l’Ajuntament de Llagostera perquè sol·liciti al Govern de la 
Generalitat la declaració d’ocupació urgent dels esmentats béns i drets,  a l’empara del que 
disposa l’article 52 LEF;
Atès que, a tal efecte, s’adjunta a la sol·licitud:
1) Un informe-memòria dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Vidreres, on es 

justifica que l'execució del projecte no pot demorar-se, com a mesura indispensable per a 
poder disposar de l’esmentada connexió durant aquest estiu a fi de poder garantir el 
subministrament d’aigua potable al municipi de Vidreres.

2) La retenció de crèdit per l’import a què puja el preu just segons annex d’expropiacions 
integrat en el projecte, per import total de 3.885,32 euros (tres mil vuit-cents vuitanta-cinc 
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euros amb trenta-dos cèntims, inclosos els conceptes d’expropiació, servitud de pas i 
ocupació temporal)

Atès que l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, autoritza a 
l'òrgan de govern de la comunitat autònoma perquè declari la urgència de l'ocupació de béns i 
drets afectats per l'expropiació a què doni lloc la realització d'una obra o finalitat determinada,
Atès que d’acord amb l’article 3.4 REF correspon al Ple municipal adoptar els acords en 
matèria d’expropiació que conforme a la LEF o el REF tinguin caràcter recurrible;
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, no es requereix un quòrum especial per a l’adopció d’aquest 
acord, 
S’acorda:
Primer.- Demanar a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya que, després 
dels tràmits oportuns, sotmeti al Consell de Govern la declaració d'urgència de l'expropiació 
dels béns i drets necessaris per a l'execució del projecte constructiu de les obres de connexió 
de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava, segons informe-
memòria justificativa i retenció de crèdits per fer efectiu el pagament del preu just aportats per 
l’Ajuntament de Vidreres en la seva condició d’ens beneficiari de l’expropiació.
Segon.- Facultar l'Alcalde perquè pugui atorgar totes les actes i documents necessaris per a 
l'execució d'aquest acord”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i explica que fa dos plens es va aprovar la necessitat 
d’ocupació d’unes finques per tal d’expropiar-les essent el beneficiari l’Ajuntament de Vidreres 
perquè pogués connectar la seva xarxa d’aigua amb una canonada que passa pel terme 
municipal de Llagostera.
Ara s’ha demanat a l’Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat la declaració d’urgència, en virtut 
de la qual es podran ocupar les finques més ràpidament. 
La regla general és que primer es determini el justi preu i després s’ocupi, i ara és a la inversa.
Pràcticament això és un acte reglat, atès que la Generalitat té uns criteris per fer la declaració 
d’urgència, que bàsicament és una retenció pressupostària per poder pagar el justipreu, i una 
memòria que acrediti la urgència.
Tota la documentació l’ha subministrada l’Ajuntament de Vidreres.

El Sr. David Parron  manifesta que igual que les dues vegades anteriors, el vot del seu grup 
serà l’abstenció. 
En relació a l’informe fet pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Vidreres, vol remarcar que li 
sembla greu quan es diu que un dels motius per justificar aquesta urgència, i llegeix literalment,  
“a tals efectes i segons els criteris dels tècnics que subscriuen aquest informe, aquesta 
necessitat urgent d’ocupació es sustenta en l’argumentari següent: la situació d’absoluta 
incertesa del proveïdor privat (s’entén que és Rec Madral i Riera de Cabanyes) qui, d’acord 
amb les dades que ens ha facilitat no disposa d’autoritzacions necessàries i suficients per a les 
extraccions dels cabals d’aigua que està gestionant actualment, segons l’ACA disposa de 
permisos per extreure fins a 30.000 m3. anuals quan n’està extraient una quantitat molt i molt 
superior. Aigua que, a més a més, no reuneix els paràmetres de qualitat fixats per la pròpia 
Generalitat: accés de segons quins minerals, tonalitat marronosa, etc... “
Fa poc varen fer una pregunta en el sentit que aquestes dues empreses no presentaven les 
analítiques i que se’ls requerís, cosa que ja es va fer.
Només volen posar de manifest si aquesta aigua que extreuen de més prové de pous de 
Llagostera. Considera que caldria esbrinar-ho amb l’ACA i posar fil a l’agulla perquè és una 
situació que ve de fa temps. 
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El Sr. Antoni Navarro manifesta que a part dels problemes que hi pot haver amb l’empresa 
subministradora, potser sí que es pot tractar d’un tema urgent, però no troba correcte que a 
obra feta es valori l’expropiació perquè pot crear una indefensió cap el propietari. En aquest 
sentit també s’abstindran, perquè no creuen que valgui la pena aquesta possible indefensió 
davant la urgència. 

El Sr. alcalde respon que l’historial de la companyia Rec Madral ja es coneix.
Ara Vidreres fa el que havia d’haver fet quan Caldes va fer la canalització i quan es va acordar 
amb l’ACA que es buscarien solucions i intervenir la xarxa, quan es va extreure més del que 
tocava, cosa que no va fer. Recorda que també hi va haver denúncies de particulars. 
Fa un parell d’anys Videreres va fer un bypass amb Caldes per connectar l’aigua que anava 
cap al poble. 
Però Caldes ara ha demanat que es busqués la solució, atès que tenia dificultats per saber 
l’aigua que s’emportaven i Vidreres va dir que es connectaria directament a la xarxa del 
Pasteral per solucionar el problema. 
Pel que fa referència a les analítiques, sí que se l’hi ha demanat, però independentment 
l’Ajuntament n’ha fet pel seu costat.
Ha rebut queixes de veïns de Selva Brava perquè aquest mes han tingut més de dotze averies 
en la canonada, atès que quan li donen una mica més de pressió, rebenta.
A l’empresa Aqualia, subministradora de l’aigua potable al municipi, se li ha encarregat un 
estudi perquè una vegada urbanitzada La Canyera pugui fer-los el subministrament, atès que 
Rec Madral incompleix les seves obligacions i a més l’ACA i Sanitat en són conscients.
És trist que l’ACA no hagi estat contundent amb Rec Madral. 

El Sr. David Parron afegeix que el seu comentari precisament era per pressionar l’ACA i el 
servei de Salut perquè hi estiguin més a sobre, atès que tothom sap que s’està extraient més 
aigua de la autoritzada i la serveix de mala qualitat.

El Sr. alcalde diu que quan varen reunir-se a l’ACA amb altres ajuntaments ja varen exposar 
aquestes raons que esmenta el Sr. Parron.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 8 regidors de CiU i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC i del regidor d’AxLL).    

2.1.3. PRP2016/1003   Proposar 2 festes locals any 2017. Exp. núm. 2016/1005.   

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

“Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació (RE núm. 
2413, de 21 de juny, demanant que l’Ajuntament, abans d’acabar el proper mes de juliol 
proposi les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2017,
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues 
tindran caràcter local.
Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat per Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades 
especials i descansos.
Ateses les determinacions de l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017,
Vist que tradicionalment els dies de festa local són els dos dies següents al diumenge de 
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Pasqua Granada,
S’acorda:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2017 els dies 5 i 6 
de juny, dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.”

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

2.1.4. PRP2016/1018   Moció d'ERC, en relació a l'optimització i promoció de producció i 
consum d'energies netes.-  Exp. núm. 2016/1012    

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

“El sistema energètic de Catalunya es troba en una situació de predomini del consum de 
combustibles fòssils, principals responsables, segons àmbits científics internacionals del canvi 
climàtic,
L’autoconsum elèctric és un instrument clau a l’hora de crear un nou model energètic sostenible 
que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la 
dependència energètica de l’exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un 
nou estat- i genera elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. 
D’altra banda, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la 
pobresa energètica,
El municipi de Llagostera va aprovar l’Agenda 21 local en data 31 de juliol de 2003, en què, 
entre altres accions, destacaven les orientades a la implantació de les energies renovables i 
l’estalvi energètic a les llars, a través de bonificacions fiscals en les taxes de llicències 
urbanístiques i de control ambiental d’activitats en els casos d’aprofitament solar o d’energies 
renovables,
Posteriorment, l’Ajuntament de Llagostera va aprovar, el 28 de març de 2012, l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i 
als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic. Entre els seus 
objectius, destaca la voluntat d’augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis 
públics, edificis residencials i el sector terciari i incrementar la producció local d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum en el sector terciari,
Malgrat tot, l’Ajuntament de Llagostera no té cap ordenança solar tèrmica que reguli i determini 
l’aplicació de les voluntats suara expressades. A més, el POUM no contempla en cap article 
l’ordenació sobre l’aplicació dels diferents sistemes fotovoltaics, aplicant-se en el seu defecte, 
una normativa que afecta a altres elements estructurals, com les claraboies,
L’aplicació d’una normativa que no està pensada per als sistemes de captació d’energia fa 
prevaler l’estètica per sobre de l’eficiència energètica, de tal manera que alguns sistemes de 
captació funcionen molt per sota de l’eficiència òptima,
La necessitat d’una regulació que cerqui una major eficiència en el camp de les energies 
renovables és encara més peremptòria si considerem que en noves construccions l’ajuntament 
obliga a instal·lar sistemes de captació solar, obligació que encareix la construcció, de vegades 
amb poc resultat pel que fa a l’eficiència energètica,
El grup municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera considera que cal ordenar els diferents 
sistemes de captació solar, i aplicar una normativa que tingui en compte dos paràmetres:
L’eficiència i l’estètica.”
S’acorda:
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Primer.-  L’Ajuntament de Llagostera, en el marc de l’aplicació dels compromisos derivats del 
Pacte d’Alcaldes, redactarà i aprovarà una ordenança d’ús de sistemes de producció local 
d’energia al municipi i de consum d’energia renovable.
Segon.- L’ordenança que s’aprovi haurà de tenir en compte l’obligatorietat de les instal·lacions 
de captació d’energia, les possibles exempcions i els marges de variabilitat per buscar 
l’optimització del sistema.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que hi ha uns precedents que seria bo tenir en 
compte a l’hora de tirar endavant aquesta Moció. 
Un fet és que s’ha d’anar cap a les energies renovables perquè és una manera de treure la 
dependència energètica a l’exterior,  perquè és molt més respectuosa amb el medi ambient, 
perquè implica una descentralització de les grans empreses, etc...
A continuació passa a llegir una part de l’exposició de raons de la moció.

El Sr. Sergi Miquel manifesta que s’han incorporat unes petites modificacions i esmenes a la 
Moció que creu que sumen, i ho celebren.
És cert que no hi ha una ordenança específica que reguli aquest tema de les energies solar i 
eòlica, només hi ha unes condicions a l’hora de concedir llicències d’obres,  però ho consideren 
positiu i ho treballaran. 
Aquesta futura ordenança creu que ha de ser una mica més permissiva del que hi ha ara, com 
poden ser les restriccions que obliguen instal·lar la placa a un màxim de 40 cm. de l’ inclinació 
de la teulada i sense més inclinació que la que tingui la pròpia teulada, cosa que dificulta 
l’optimització del recurs.
Una regularització excessivament permissiva distorsiona la imatge i xoca amb alguns articles 
del POUM que són molt curosos amb algunes coses com les antenes parabòliques, les 
calderes o els aparells d’aire condicionat, i per no generar greuges respecte aquests altres 
elements que els veïns estan obligats a resguardar de la imatge que es genera des del carrer, 
creu que és necessari buscar un equilibri.
Estaran contents de poder tirar endavant aquesta ordenança i de treballar-la conjuntament.  

El Sr. David Parron diu que celebra que els tres grups s’hagin posat d’acord i no creu que 
sigui cap problema combinar l’estètica amb la funcionalitat, per tot l’exposat el vot del seu grup 
serà favorable. 

Per tant, s’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a 
vot presents), la següent Moció després d’haver-ne consensuat i introduït  unes petites 
esmenes: 

“El sistema energètic de Catalunya es troba en una situació de predomini del consum de 
combustibles fòssils, principals responsables, segons àmbits científics internacionals del canvi 
climàtic,
L’autoconsum elèctric és un instrument clau a l’hora de crear un nou model energètic sostenible 
que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la 
dependència energètica de l’exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un 
nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi 
ambient si es generen d’energies renovables. 
D’altra banda, és una eina que, en mans de l’Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la 
pobresa energètica,
El municipi de Llagostera va aprovar l’Agenda 21 local en data 31 de juliol de 2003, en què, 
entre altres accions, destacaven les orientades a la implantació de les energies renovables i 
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l’estalvi energètic a les llars, a través de bonificacions fiscals en les taxes de llicències 
urbanístiques i de control ambiental d’activitats en els casos d’aprofitament solar o d’energies 
renovables,
Posteriorment, l’Ajuntament de Llagostera va aprovar, el 28 de març de 2012, l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes, una iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i 
als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic. Entre els seus 
objectius, destaca la voluntat d’augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis 
públics, edificis residencials i el sector terciari i incrementar la producció local d’energia solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum en el sector terciari,
Malgrat tot, l’Ajuntament de Llagostera no té cap ordenança solar tèrmica que reguli i determini 
l’aplicació de les voluntats suara expressades. A més, el POUM no contempla en cap article 
l’ordenació sobre l’aplicació dels diferents sistemes fotovoltaics, aplicant-se en el seu defecte, 
una normativa que afecta a altres elements estructurals, com les claraboies,
L’aplicació d’una normativa que no està pensada per als sistemes de captació d’energia fa 
prevaler l’estètica per sobre de l’eficiència energètica, de tal manera que alguns sistemes de 
captació funcionen molt per sota de l’eficiència òptima,
La necessitat d’una regulació que cerqui una major eficiència en el camp de les energies 
renovables és encara més peremptòria si considerem que en noves construccions 
l’administració obliga a instal·lar sistemes de captació solar, obligació que encareix la 
construcció, de vegades amb poc resultat pel que fa a l’eficiència energètica,
El grup municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera considera que cal ordenar els diferents 
sistemes de captació solar i d’energia eòlica i aplicar una normativa que tingui en compte dos 
paràmetres:
L’eficiència i l’estètica.”
S’acorda:
Primer.-  L’Ajuntament de Llagostera, en el marc de l’aplicació dels compromisos derivats del 
Pacte d’Alcaldes, redactarà i aprovarà una ordenança d’ús de sistemes de producció local 
d’energia al municipi i de consum d’energia renovable.
Segon.- L’ordenança que s’aprovi haurà de tenir en compte els marges de variabilitat per 
buscar l’optimització del sistema.”

Per acabar, el Sr. Antoni Navarro agraeix el suport donat a la Moció i encoratja a anar 
treballant perquè entre tots es faci la millor normativa pel poble. 

2.1.5. PRP2016/1020   Adherir-se a la Moció de l'ACM, la FMC i el FCCD en defensa de 
l'acollida de les persones refugiades. Exp. núm. 2016/1014.   

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

“L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de 
persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil 
que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius 
religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres.  Amb la commemoració d’aquest 
dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen 
milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels 
professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que donen 
suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de protecció internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes 
han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la 
manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració 
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competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional,  
que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que 
encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, 
des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com 
demostren diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català 
acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell 
municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant 
assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional.
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva 
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 
per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra 
banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció 
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba el 
dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària. 
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de 
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una 
onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats 
amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva 
solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública 
que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les 
competències ni els recursos.
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, 
però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est 
d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, 
Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint 
una veritable fossa comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, 
Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova 
vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria 
d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, 
mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció 
internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest 
sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats 
refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan 
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la Generalitat. 
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part 
dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar 
entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels 
governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos 
anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la 
reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països 
emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar 
ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i 
altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar 
una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats 
d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i subcontracta 
aquestes responsabilitats a l’Estat turc.  Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons 



11

Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa 
falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. 
Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi 
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i 
seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i 
legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en 
els països d’origen i trànsit, etc.
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i 
legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de 
l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment 
l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la 
Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. 
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments, les 
institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem donant suport a 
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i 
estem treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el 
president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al 
comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està 
preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions 
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis 
fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres 
països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria.
Per tot això,
S’acorda:
 Declarar l’Ajuntament de Llagostera municipi compromès amb les persones refugiades.
 Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de 

protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en 
marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.

 Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos 
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

 Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que 
permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions 
estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en 
països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li 
corresponen de manera immediata.

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a 
Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.  

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del 
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que 
estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els 
municipis catalans on aquestes persones s’estableixin.
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 Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció, 
adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones 
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 

 Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 

 Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida 
de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors 
conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.   

 Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a 
través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en 
aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis perquè, si és el cas, el 
traslladin als governs i als organismes d’àmbit estatal i europeu.”

Es produeixen les següents intervencions:

La Sra. Montserrat Vilà pren la paraula i diu que aqueta Moció l’han passada des del Fons 
Català de Cooperació, des de l’Associació Catalana de Municipis i des de la federació de 
Municipis de Catalunya.
És una Moció en defensa de l’acollida de les persones refugiades i l’han passada a 
l’Ajuntament de Llagostera perquè és municipi acollidor. 
A continuació passa a llegir-ne els acords que es porten a aprovació.

El Sr. David Parron diu que si es té ocasió d’entrar a la pàgina web de qualsevol de les 
associacions que ha esmentat la Montse i que ha subscrit aquesta Moció, es llegeixi sobretot 
l’exposició de motius i raonaments, perquè són  molts clars de suport a les persones 
refugiades.
Només vol remarcar i fer, malauradament, dues denúncies. 
Una és denunciar el desmantellament dels camps de les persones refugiades a Grècia que 
està portant a terme el govern grec i per altra banda, denunciar de nou l’acord vergonyant entre 
la Unió Europea i Turquia per tractar la gent com mercaderies i aquesta denúncia és encara 
molt més greu quan fa uns deu dies l’exèrcit turc va assassinar unes quantes persones quan 
intentaven saltar per aconseguir una vida millor. 
Aquesta és la tercera Moció de suport a les persones refugiades que s’aprova per unanimitat 
en aquest Ple i expressa el deu desig perquè sigui l’última, encara que malauradament no ho 
serà. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que en ser una Moció conjunta  té poc debat possible. Només 
vol demanar un tema i és que mentre duri aquesta situació, igual que han  fet altres 
ajuntaments, es posi un rètol de Welcome refugees que seria una manera de demostrar de 
cara al poble la voluntat ferma de compromís que hi ha cap els refugiats. 

La Sra. Montserrat Vilà diu que el dia 20 de juny es va fer la caminada pels refugiats 
juntament amb Cassà i va ser un èxit, per tant felicita l’entitat Llagostera Acull per l’organització. 
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Diu que varen parlar del tema de la pancarta i li varen manifestar que volen fer una cosa 
conjunta perquè tothom en pengi una de similar.
Tan bon punt sàpiga alguna cosa ja ho farà saber. 

El Sr. Antoni Navarro diu que a vegades tot esperant posar-se tots d’acord, la cosa es va 
alentint, però que de moment ja hi ha el llençol amb l’escrit que ha dit abans, que tampoc és 
una cosa molt costosa i quan es fes una actuació més conjunta adherir-nos igualment.         

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents). 

3. Acords d’urgència.

No se’n presenten. 

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 dels Decrets d’Alcaldia que van des del número 628 del dia 23 de 
maig de 2016  al número 774 del dia 22 de juny del 2016. 
I de les Juntes de Govern local núm. 19 del dia 18 de maig a la número 23 del dia 15 de juny 
de 2016. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
Les franges perimetrals de les urbanitzacions en temes de prevenció d’incendis ja estan fetes.
Es va fer una xerrada sobre l’estalvi energètic i com interpretar les factures de la llum.
El proper mes de juliol, quan els camps ja estiguin lliures, es farà una neteja de diferents trams 
de rieres per donar sortida a les aigües. Es farà on s’ajunten les tres Banyaloques per continuar 
fins a la Gotarra i a l’entorn del taller de la Renault, que està molt brut.
Hi ha informes tècnics que aconsellen de fer-ho.
A medi ambient hi ha un estudiant en pràctiques de la universitat que fa un informe de 
seguiment del PAES. 

El Sr. Jesús Malagón informa del següent:
Els dies 11 i 12 d’aquest mes es va celebrar al pavelló el Campionat de Catalunya  de 
Patinatge Júnior, amb la gran alegria que una patinadora llagosterenca, la Neus Mateu, es va 
classificar pel campionat d’Espanya.
El proper divendres, a partir de 2/4 de 8,  es farà el Festival de Patinatge i convida a tothom a 
assitir-hi, ja que com cada any quedarà molt bé. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
Ja va fer arribar la memòria anual del Consorci de Benestar Social. El tema dels horts socials 
està funcionant molt bé. Actualment ja hi ha 96 persones que hi han passat, hi ha gent que ho 
deixa, però se n’incorporen de nous.
Realment està donant el fruit que s’esperava i per tant, considera que s’han de felicitar. 

El Sr. Sergi Miquel informa del següent: 
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Les obres de la Casa de les Vídues van a bon ritme. Per un problema d’humitats, la col·locació 
del paviment de vinil s’ha endarrerit, però malgrat tot la previsió es manté i no hi ha d’haver cap 
problema. 
Pel que fa a Joventut, ja s’han iniciat les activitats previstes per a l’estiu amb normalitat i ja 
s’està treballant de cara a les activitats del setembre que es faran a Ca la Viudi, atès que les 
obres ja estaran acabades i es podrà disposar d’aquest nou espai. 
El setembre es farà la convocatòria per acabar de culminar la redacció del Pla Local de 
Joventut i ja es convidarà a tots els grups polítics. 
Vol posar en valor el Festival’Era, perquè a vegades s’ha qüestionat i ha sortit en debats. És un 
festival de música que s’esdevé en dues dates, una la setmana entrant i l’altra al juliol. Ahir va 
ser reconegut per la Vanguardia com un dels 25 dels més de 600  festivals més importants que 
es fan a l’estiu a Catalunya.
Això reconeix l’aposta feta per l’equip de govern envers aquest acte i estan contents de poder 
tenir un esdeveniment d’aquest nivell. Els fa sentir orgullosos i a més amb  una aportació de 
4.000 euros, que més aviat es reduïda si es compara amb el cost global que té organitzar 
aquest festival. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent:
Avui han fet una reunió amb indústries de Llagostera i de la conca del Ridaura, dins el treball 
que estan fent per elaborar la pota del Pla estratègic destinada a indústria. 
En primer lloc vol agrair els industrials que han vingut i han participat al treball de camp, així 
com els tècnics de la casa que hi ha abocat molts esforços.
Ha anat molt bé i serà el germen de futures actuacions útils per les indústries del poble i 
rodalies. 
Llagostera està liderant polítiques innovadores i espera que aviat doni fruits.  
El dia 5 de juliol finalitzi el termini d’exposició pública de les bases de les subvencions a 
l’emprenedoria. Qui tingui interès a rebre informació ja pot anar a l’oficina de Promoció 
Econòmica de l’Estació i el termini de presentació de sol·licituds està previst que finalitzi  el 30 
de setembre.
L’oficina de Turisme ara ja està oberta cada dia de la setmana fins que finalitzi la temporada.
Una novetat d’aquest any, i que és una aposta a mig termini i també interessant,  és que es 
faran visites guiades a partir d’aquest cap de setmana i tota la temporada d’estiu i el dimecres i 
dijous en anglès i francès. Se sortirà de l’oficina de l’Estació, s’anirà cap a la plaça Catalunya, 
nucli antic, can Caciques i s’acabarà la fresquera.
Són visites tematitzades lligades a les llegendes de Llagostera per posar en valor el patrimoni i 
el turisme de Llagostera i donar-li contingut. Tenen un cost de 3 euros pels adults i els nens fins 
a 12 anys no paguen. Les visites tenen una durada 2 hores, de 10 a 12h.
El establiments turístics ja estan oferint aquest paquet dins la seva oferta.
Aprofita per fer-ne ressò i que s’hi porti gent.

El Sr. Josep Aliu informa del següent:
La documentació de Solius està apunt per portar-la a Urbanisme.
Aquest any la Fira del Batre en comptes de fer-la l’últim diumenge de juliol serà el dissabte. Es 
farà a la tarda i a la nit, perquè es veia que el diumenge el matí amb la calor la gent anava a la 
platja i tenia poques ganes d’anar a la fira.
S’ha fet un canvi, apostant pels productes ecològics, de proximitat, Km.0, posant-nos en 
contacte amb empreses dels voltants i sembla que hi haurà una bona resposta.
També hi haurà una programació força interessant.

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
En el Ple passat va informar de com havien anat les matriculacions a les escoles i en aquest 
informa de les matriculacions de les llars d’infants. 
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N’hi ha hagut unes 80. S’obren totes dues llars, amb dues aules de P0, 3 aules de P1 al 
Carrilet, 2 de P1 al Niu, 2 de P2 al Carrilet i 1 de P2 al Niu, amb servei de menjador a totes 
dues llars i servei de bon dia al Carrilet. 
Llagostera és pot alegrar perquè és un dels pobles dels voltants que tenen tants de nens, atès 
que n’hi ha d’altres que han de  tancar classes. 

El Sr. alcalde informa del següent: 
Primer vol començar agraint i felicitant totes les persones que es dediquen al món de 
l’educació. Aquests dies s’han fet les cloendes dels cursos i tothom estava força content.
Els alumnes de l’IES que han concorregut a les proves de la PAU han aprovat en un 100% i a 
més amb bona nota, motiu de felicitació perquè el nivell va in crescendo.      
Aquest dissabte a les 10 del matí hi haurà l’assemblea de la urbanització La Canyera que pot 
ser decisiva perquè ja han estat gestionant amb diversos constructors una fórmula per portar a 
terme  les obres d’urbanització amb acords entre la Junta de Compensació i el constructor. 
Hi ha l’avantatge que no hi ha un promotor únic, sinó que són tots els parcelistes propietaris 
que estan engrescats per tirar-ho endavant.
Però tot depèn que en l’assembla surti un sí o un no.
Les obres de la piscina d’aquesta urbanització ja estan gairebé acabades i esperem que dins la 
primera quinzena de juliol es pugui posar en funcionament.
Hi ha gent de la urbanització que ha manifestat que aquests diners es podrien destinar a tapar 
forats del carrers, però l’any passat també reclamaven la piscina i els forats quan s’arreglin 
s’han d’arreglar bé en el moment que s’executin les obres, que és competència de la Junta de 
Compensació tot i que l’Ajuntament ajudarà en tot el que li sigui possible. 
En relació al deute que la Generalitat té contret amb l’Ajuntament, diu que ha estat parlant amb 
la consellera i amb el secretari general d’Administracions Públiques i pel que sembla l’anualitat 
del 2011 del Pla de Barris ja l’han traslladat al departament d’Economia i Finances demanant 
que la factura d’uns 130.000 euros es faci efectiva.
En el Ple de la Diputació també es va aprovar fer un conveni amb la Generalitat pel que fa 
referència al PUOSC del 2014 i dintre del mes de juliol farà efectiva la quantitat que es deu a 
Llagostera, més o menys uns 102.000 euros. 
En relació a la Unió Esportiva Llagostera ha de dir que la setmana passada va tenir una reunió 
amb els pares per saber què en pensaven d’haver de portar els nanos a entrenar a Caldes.
Els pares reclamen poder-se quedar a les instal·lacions de Llagostera i va traslladar aquesta 
inquietud a la presidenta.
La setmana vinent a 2/4 de 9 es farà una reunió entre la UE Llagostera, l’Ajuntament i els pares 
per veure si es pot arribar a un acord. 
De les obres de la carretera només quedava pendent tot el tema de Fecsa-Endesa i ara ja 
estant començant a soterrar les línies. 
Està esperant que el truqui el Sr. Carenys pel tema de la marquesina.
Una vegada arreglat tot això es pintarà definitivament la carretera.
També informa que s’han instal·lat miralls a algunes cruïlles perquè en poder-s’hi estacionar es 
reduïa la visibilitat dels conductors. 
Està pendent que li comuniquin quan es col·locarà el senyal de limitació de velocitat abans 
d’arribar a la cruïlla de cal Portuguès.
Afegeix que aquest cap de setmana, que ha estat llarg, la variant no ha estat cap solució, 
perquè tota la gent que ve de la part de l’eix fan Caldes, Llagostera i Costa d’Alou, motiu pel 
qual es va produir un enorme caos. D’acord que era un dia especial, un pont llarg, Sant Joan, 
encara que espera que la resta de l’any no sigui així. 
Ahir va assistir a una reunió amb el Síndic de Greuges, convocada pel director general 
d’Urbansime, per mirar de trobar solucions a les urbanitzacions no recepcionades.
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Es va comentar que volen fer un canvi a la llei d’urbanisme, perquè ara no contempla que, per 
exemple, a la urbanització La Canyera no es permeti donar permisos d’obres quan només 
s’han de reurbanitzar els carrers o millorar el clavegueram, però hi van donar poca solució.
Abans es deia que si la urbanització tenia el projecte de reparcel·lació ja registrat, només 
avalant la quota urbanística es podia construir, i ara això ja no existeix, sinó que es diu “data 
d’inici d’obres de la urbanització i data d’acabament”, per tant, fins que no hi entri la primera 
màquina que espera que sigui aviat no es pot donar cap permís d’obra i és cert que n’hi ha 
demanda.

4.3 Precs i preguntes. 

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes: 
- En relació a les obres d’adequació de la piscina de La Canyera es varen pressupostar 60.000 
euros i es va dir que les administracions en subvencions n’aportarien 40.000 euros, per tant la 
part que correspondria a l’Ajuntament seria de 20.000 euros.
Si es compten les obres de reparació més la maquinària, supera la quantitat prevista, coses 
que sempre passen, malgrat que en el seu moment ja varen dir que no hi estaven d’acord, però 
ara no hi entra.
Si no s’equivoca,  una de les subvencions havia de venir de la Generalitat i l’altre de la 
Diputació. 
La de la Diputació, que es comptava en 20.000 euros, se n’ha demanat el màxim, que són 
12.000 euros i vol saber si els 8.000 euros que queden arribaran via altra subvenció o els haurà 
d’assumir l’Ajuntament. 
També volen saber quina serà la gestió d’aquesta piscina, que segons s’ha manifestat es 
pensa obrir la primera quinzena de juliol, és a dir caldrà un socorrista, es licitarà tot l’espai amb 
les pistes de tennis, la zona pícnic, el bar o només s’obrirà la piscina. És a dir, com es 
gestionarà tot aquell espai?
- En relació a la urbanització del carrer Indústria, que estava pressupostat fer-ho aquest any, 
demana com està.
- Saber què s’està fent o què es pretén fer de cares a elaborar  un pla de dinamització del teixit 
industrial perquè s’hi posin empreses i ocupin les naus buides o bé edifiquin a les parcel·les 
que hi ha. 
- En relació al Festival’Era, troba perfecte que estigui entre els 25 millors de Catalunya, el seu 
grup ja va dir en el seu dia que una subvenció de 4.000 euros la trobaven excessiva i més quan 
la promou una associació amb ànim de lucre.
Quan es concedeix la subvenció una de les condicions per justificar-la és que els ingressos que 
tingui més la subvenció atorgada no pot superar els costos, per tant, s’ha d’esperar que aquest 
festival no tingui beneficis.
Quan se celebri el festival d’enguany, demanarà la documentació justificativa per saber si 
compleixen les condicions per tenir accés a la subvenció de l’Ajuntament. 
- En relació al que ha dit el Sr. alcalde, que la variant no ha acabat de solucionar que la gent no 
vagi per la antiga carretera, en més d’una ocasió ja han reclamat que el rètol que posa Sant 
Feliu – Platja d’Aro a la dreta, posi direcció cap a la variant.

El Sr. Antoni Navarro formula els següents precs i preguntes: 
-Ja fa temps varen reclamar que s’informés sobre el sistema de retorn dels escrits que 
arribaven a l’Ajuntament i quin era el sistema de resposta.
Aquesta setmana s’ha pogut veure que hi ha gent que no sap quan ni com se li ha de contestar 
i creu que seria bo que es clarifiqués això ara. I també quan surti el butlletí d’informació 
municipal. 
-Quan sortirà el butlletí d’informació municipal? Creu que no s’estan complint els terminis 
previstos i hi ha coses de les quals es bo que s’informi. 
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-En relació a les aules del Niu i del Carrilet, estan plenes i fins i tot estan per sobre de la ràtio, 
encara que s’està complint la legalitat perquè hi ha un 10% de més.
Si durant el curs es produeix una nova inscripció hi haurà problemes i considera que s’hauria 
d’estudiar la possibilitat d’obrir una nova aula i descongestionar les que estan excessivament 
plenes per donar un millor servei.
-Pel que fa al tema de la signatura digital, es va dir en el Ple que el dia 3 de juny entraria en 
funcionament. No en saben res. 
En un registre d’entrada, des de l’administració oberta de Catalunya, hi havia tota una sèrie de 
preus públics i va semblar que una possibilitat és que n’hi hagués un per a la signatura digital.
El seu grup demana que si es pensava fer, que aquest preu públic fos de cost zero com es fa  a 
tot arreu perquè és un benefici i una atenció més directa cap al ciutadà. 
-Al Ple anterior es va dir que es convocaria el Consell de Joventut i no els consta que s’hagi 
reunit.
-També al Ple anterior es va dir que es faria una reunió a l’ACM per parlar de la renda mínima 
d’inserció i que la regidora Sra. Montserrat Vilà esperava que hi hagués una ampliació de 
pressupost. S’imagina que com que no ha dit res continua la cosa igual i si des de la seva 
banda poden apretar perquè es faci, els tenen a la seva disposició.
-En relació a la piscina de La Canyera, a part de quin serà el sistema de gestió, que creu que 
serà el que s’ha fet fins ara que és l’adjudicació, creuen que les obres s’han fet tard perquè si la 
demanda és que a l’estiu hi hagués piscina, no calia fer-ho a l’estiu.
Una part de la subvenció ja estava aprovada i assegurada, si no s’equivoca. 
Demana perquè s’ha esperat tant a fer aquestes obres i si la gestió es fa per adjudicació, 
suposa que quan s’acabin les esmentades obres s’haurà de fer el plec de clàusules per 
adjudicar-ho.
La pregunta és que si es pensa fer per adjudicació, s’ha avançat per fer el plec de clàusules?.
-Pel que fa a la memòria d’actuacions de l’oficina d’habitatge, va dir que estaria bé que figurés 
a l’expedient, però com que no hi és, demana poder-la tenir i aprofita per demanar permís a la 
regidora per anar a visitar aquesta oficina el proper divendres.

El Sr. Jesús Malagón en relació a la piscina de La Canyera diu que si no hi cap problema 
s’obrirà la segona quinzena del proper mes de juliol.
Pel que fa a la gestió ja ha tingut reunions amb SportGest perquè la facin durant aquest mes i 
mig que estarà en funcionament.
La idea és que s’obri mig juliol, l’agost i tancar-la el 4 de setembre.
Després es faria un plec de clàusules per licitar tot l’equipament de la zona, amb unes 
condicions que el Patronat tingui privilegis sobre piscina i pistes de tennis.
Això vol dir que la gent que té fitxa del Patronat pot anar tant a la piscina del poble com a la de 
La Canyera, amb les mateixes condicions. 
Fins al 4 de setembre  la idea és obrir la piscina amb dos socorristes, dos recepcionistes i una 
persona de neteja, gestionat per SportGest,  i a partir d’aquí elaborar un plec de clàusules per 
adjudicar tot l’equipament esportiu a la oferta més avantatjosa.

El Sr. David Parron respon que no estan d’acord en la solució d’urgència d’ara i quan vegin el 
plec de clàusules ja es manifestaran. 

El Sr. alcalde en relació a la urbanització del carrer Indústria, on hi ha United Caps, diu que hi 
havia un problema amb els de Fecsa-Endesa que varen dir que havien perdut la documentació 
digital. Es va tornar a enviar i ara esperem resposta, però s’hi està treballant.   

El Sr. Ramon Soler en relació a les naus buides de la zona industrial diu que és un element 
més  a nivell de política industrial, però malauradament, no depèn només de l’Ajuntament sinó 
de la disponibilitat que tinguin els propietaris.
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Es treballa sobretot perquè el territori industrial de Llagostera i el seu entorn sigui més atractiu 
que d’altres.
S’ha d’incidir i apretar a les operadores de telefonia i comunicacions  perquè millorin les 
cobertures i connexions d’alta velocitat i altres elements de suport a les empreses.
Un altre tema són els terrenys pendents de desenvolupar, que no només és un tema industrial 
sinó urbanístic.
Ara s’està en una fase de donar suport a la indústria, evitar que hi hagi deslocalitzacions i en el 
tema de l’oferta i la demanda no tenen cap eina,  que ja els agradaria tenir, però propostes en 
faran. 

El Sr. alcalde en relació a les cues que es varen produir a la carretera pel pont de Sant Joan, 
diu que aquests dies s’hi va afegir un valor que era que els semàfors encara no acabaven 
d’estar ben adaptats.

El Sr. Sergi Miquel en relació a la tornada de les reclamacions que fan els ciutadans, ha de dir 
que l’interessat ho tenia claríssim,  que l’Ajuntament havia respost a les seves demandes en 
onze dies.
El problema ha estat que algú d’ERC ha intentat treure’n un rèdit polític i se l’hi ha acabat girant 
en contra.
El juliol del 2015 quan ho va demanar se’l va respondre en 11 dies, atès que va entrar el dia 10 
i el dia 21 va tenir resposta a la queixa i suggeriment que demanava, relacionada amb un espai 
brut que ja es va netejar.
Del juliol del 2015 al juliol del 2016 s’ha tornat embrutir i el que va dir el ciutadà va ser: “això 
torna a estar brut”, de la qual cosa se n’ha pres l’oportuna nota. 
El ciutadà en cap moment diu que no hagi tingut resposta, sinó que torna a estar brut, cosa la 
qual cosa és certa. 

El Sr. Antoni Navarro respon que la única cosa que està dient és que els e-trams no es 
contesten, no diu si està bé o malament.
No diu que estigui malament no contestar, sinó que la gent sàpiga que hi ha coses que es 
contesten i coses que no.  
La queixa és que el ciutadà no sap que determinats sistemes no impliquen una resposta. 

El Sr. Sergi Miquel diu que l’e-tram és una plataforma que no és de l’Ajuntament i té uns 
condicionants i vol que en totes les tipologies de vies de comunicació n’hi ha algunes que són 
ordinàries i d’altres extraoficials.
L’apartat de queixes i suggeriments té el mateix rigor que una trucada a l’alcalde, que algú trobi 
un polític pel carrer i li transmeti o que algú pugi a l’Ajuntament i porti una nota.
Això no es pot modificar i llavors hi ha dues opcions, o bé deixar l’apartat de queixes i 
suggeriments com està, o suprimir-ho,  perdent l’oportunitat que el ciutadà es pugui dirigir a 
l’Ajuntament a través d’una via fàcil. 
L’alternativa a això és fer uns instància a través d’etram, que comporta un certificat digital.
Per defecte, les queixes i suggeriments es responien totes les que es podien, per voluntat 
política. 
Pel que fa el certificat digital, l’última notícia és que s’esperava rebre les targetes de les 
tècniques per expedir la signatura.
Sobre el Consell de Joventut, a l’últim Ple va dir que convocaria els grups de l’oposició per 
valorar el tema, però com que s’ha dilatat en el temps el termini per presentar el Pla Local de 
Joventut per part de la Generalitat, treu pressió i de cares al setembre ho reprendran. 
Sobre la memòria justificativa d’habitatge, respon que ja l’incorporaran.
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La Sra. Montserta Vilà en relació a la renda mínima d’inserció, és un tema que penjava del 
pressupost de la Generalitat. Era un projecte molt ambiciós, ja que s’ampliava en 70.000.000 
d’euros de més.
S’hagués tornat a recuperar la PIRMI universal i altres conceptes.
Tot això ha quedat mort, atès que els pressupostos no s’han aprovat i està molt decebuda. 

El Sr. alcalde en relació a les subvencions per adequar la piscina de La Canyera, diu que la de 
la secretaria General de l’Esport no es va concedir perquè resultava més car fer les 
modificacions que exigien per adaptar la piscina a la normativa vigent (treure fondària, que fos 
desbordant, canviar el sistema de bombeig, canviar escales interiors...).
Però al final s’han pogut començar les obres amb la subvenció de la Diputació.  

El Sr. David Parron manifesta que pregunta per la subvenció de la Diputació no la de la 
secretaria General de l’Esport.

El Sr. alcalde respon que s’havia parlat de 20.000 euros però ara el topall són 12.000 euros.   

El Sr. David Parron diu que llavors la diferència l’assumirà l’Ajuntament. 

El Sr. alcalde li respon que ja es veurà.  

El Sr. Antoni Navarro demana si les obres no es podien haver començat abans.

El Sr. alcalde li respon que no, perquè encara no es comptava amb la subvenció, per la 
senzilla raó que la urbanització La Canyera no reuneix els requisits mínims exigibles per ser 
subvencionable.  
En relació al sistema d’adjudicació, fins que acabi aquesta temporada es fa amb un contracte 
menor i després es traurà a licitació.

La Sra. Anna Hereu pren la paraula i diu que les aules que realment estan plenes i no hi ha 
possibilitats d’oferir cap més plaça són les de P0 perquè no hi ha cap més classe adequada. 
Els cursos de P1 són d’11 o 12 alumnes  i s’hi podria incorporar algun alumne, menys en una 
que hi ha un nen amb necessitats educatives especials, amb un 65% de discapacitat 
declarada, que no es passarà de la ràtio per donar-l’hi una millor atenció.
A P2 hi ha una aula que encara hi cap un alumne. 
També ha de dir que estan arribant moltes demandes fóra de termini, encara que de cares al 
mes de setembre sempre hi ha variacions, encara que la gent hagi formalitzat les matrícules.  
Quan comença el curs es veu realment com queden les aules. 
Si la demanda fos tan superior per poder obrir una altra aula, l’Ajuntament s’ho podria plantejar.   
En aquests moments hi ha quatre peticions fóra de termini.   

El Sr. Ramon Soler manifesta que el Butlletí d’Informació Municipal s’està preparant perquè 
surti de cares al mes de setembre.
Vol fer un prec i recordar que s’està a l’apartat de precs i preguntes i que el ROM determina 
que cinc minuts per banda i per grup. 
Avui s’ha generat un guirigall que fa impossible seguir i agrairia que tots plegats apliquessin el 
ROM per fomentar que les coses vagin ordenades.          

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


