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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/1
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 DE GENER DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:55
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

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

Ha excusat la seva absència el Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM.

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. PLE2015/14 extraordinària 23/11/2015
1.3. PLE2015/15 ordinària 25/11/2015
1.4. PLE2015/16 ordinària 22/12/2015

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/56    Moció de suport a la xarxa ciutadana de suport a la querella argentina 
contra els crims del franquisme i de les accions judicials de la querella per delictes de genocidi 
comesos en el règim franquista.- Exp. núm. 2016/124 
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2.1.2. PRP2016/43   Moció d'ERC, de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla 
hidrològic de la Conca de l'Ebre.- Exp. núm. 2016/96 
2.1.3. PRP2016/42   Moció d'ERC i ALL-E, en relació a la creació d'una línia de subvencions 
per a explotacions agroecològiques.- Exp. núm. 2016/95 
2.1.4. PRP2016/53   Aprovar inicialment la relació de béns i drets de necessària ocupació que 
s’afecten i/o expropien per a l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària “Projecte 
constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de 
l’artèria de la Costa Brava - Exp. núm. 2016/112 

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. PLE2015/13 ordinària 28/10/2015
El Sr. alcalde proposa que l’aprovació d’aquesta acta torni a quedar sobre la taula per poder 
escoltar directament de l’àudio les esmenes proposades pel Sr. Navarro.

1.2  PLE2015/14 extraordinària 23/11/2015
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents). 

1.3. PLE2015/16 ordinària 25/11/2015
El Sr. alcalde proposa que l’aprovació d’aquesta acta quedi també sobre la taula. 

1.4. PLE2015/15 ordinària 22/12/2015
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents), amb unes 
esmenes presentades pel Sr. Parron,  que ja s’han incorporat a l’acta.  

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/56    Moció de suport a la xarxa ciutadana de suport a la querella 
argentina contra els crims del franquisme i de les accions judicials de la querella per 
delictes de genocidi comesos en el règim franquista.- Exp. núm. 2016/124.

El Sr. alcalde manifesta que convida el Sr. Lluís Postigo a fer lectura de la moció, en nom dels 
Amics de la Memòria Històrica.

El Sr. Lluís Postigo pren la paraula i diu que sempre és un plaer tornar a intervenir en aquest 
Ple i ho fa en representació de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 
Llagostera.
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Primer de tot vol agrair la predisposició de tots els grups del Consistori a voler incloure a l’ordre 
del dia i presentar conjuntament aquesta moció tal  com es va proposar. 
La moció és conjunta de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Llagostera i el seu nom, 
després de fer-hi una petita modificació és “Moció en suport a la querella argentina contra els 
crims del franquisme i de les accions judicials de la querella per delictes de genocidi comesos 
en el règim franquista”  i a continuació passa a llegir-la: 

“El passat 20 de novembre es van complir 40 anys de la mort de Franco, i aprofitant aquesta 
data volem fer les següents consideracions:
1.- El juliol de 1936 la revolta militar, i la posterior Guerra Civil, encapçalada pel dictador Franco 
va enderrocar el Govern legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la 
persecució i l’aniquilació física dels defensors i defensores de la llibertat, de la justícia social i 
dels drets de les persones. 
2.- Aquest règim dictatorial feixista va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i una part de la 
jerarquia de l'Església catòlica durant els següents quaranta anys, mitjançant la més feroç 
repressió de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de genocidi 
contra el seu propi poble.
3.- Després de la mort del General Franco, davant l'embranzida de la lluita popular i la pressió 
internacional, es va produir un canvi de règim a l’estat espanyol que no va assegurar la 
condemna del franquisme i, per contra, va assegurar la impunitat dels que van participar en 
aquella brutal repressió.
4.- Al llarg dels anys de la dictadura i fins a l’establiment de la democràcia, van ser moltes les 
persones, les entitats, associacions, sindicats, partits polítics a la clandestinitat, i els moviments 
socials, que van lluitar persistentment per tornar a recuperar els drets humans i les llibertats 
que havien estat aniquilades pel dictador. Un primer pas en el procés de recuperació de la 
memòria històrica va ser la Llei de la memòria històrica ( Llei 52/2007, de 26 de desembre ).
5.- Trenta-cinc anys després de la mort del dictador, una jutgessa argentina porta endavant una 
causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims de 
lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats per cap tipus de “llei de punt 
final”. Fins i tot sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a 
esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i organitzacions 
socials i polítiques venim combatent. Resulta, per tant, un fet d'importància transcendental en la 
lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels danys causats als centenars de milers de 
víctimes del franquisme. 
S’acorda: 
Primer.- Condemnar la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco Franco 
Bahamonde, el juliol de 1936, contra el govern republicà legítimament i democràticament 
constituït. Igualment, condemnem el règim dictatorial feixista posterior que durant quaranta 
anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els 
drets de les persones. 
Segon.- Donar suport incondicional a la Querella 4591-10, del Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal Nº 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República Argentina, que porta 
endavant la magistrada Dra. María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat 
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme.
Tercer.- Instar a la ciutadania i sobretot als familiars de víctimes, a que donin  suport a aquesta 
querella contra els crims del Franquisme. 
Quart.- Notificar aquest acord a la Xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina.”
Diu que al text de la moció s’hauria d’afegir que aquesta  querella on es demana aquest suport 
la va presentar Dario Ribas, fill de l’exalcalde de Castro de Rey a Galícia, afusellat l’octubre del 
36 i per altres familiars de víctimes, tots  actuant com a ciutadans de la República Argentina, 
juntament amb familiars de l’estat espanyol i organismes argentins de defensa dels drets 
humans. 
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S’havia intentat que la justícia espanyola tirés endavant una querella com aquesta, però no va 
ser possible i finalment ha estat a  l’Argentina on s’està tramitant. 
El procés obert permet que s’hi presentin en qualitat de querellants i de denunciants, tant 
víctimes directes com familiars,  entitats o associacions, per fets que es puguin considerar 
crims comesos entre les dates del 17 de juliol del 1936, data del cop d’estat,  i el 15 de juny de 
1977,  que és la data d’aprovació de la Llei d’Amnistia a Espanya. 
El Parlament de Catalunya en el seu dia ja va aprovar una moció de suport a aquesta querella. 
A dia d’avui ja són 17 les persones imputades, la majoria mortes, però més que aconseguir 
noves imputacions, el que està ajudant aquesta querella és a mantenir viva la necessitat i el 
record de fer justícia i memòria històrica i permetre aconseguir petites victòries com 
l’exhumació d’alguna fossa, com ha passat a l’estat espanyol, que a instàncies del jutjat argentí 
s’ha aconseguit que la justícia espanyola acabés fent el que inicialment no va voler fer.
Res més que això. Només esperar que aquesta moció conjunta es tradueixi en la seva 
aprovació i que els llagosterencs i llagosterenques a títol individual o també com a entitats 
s’animin a adherir-s’hi  i a donar suport a aquesta querella. 

El Sr. David Parron manifesta que el primer que vol dir és donar les gràcies a l’Associació per 
la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera per la iniciativa que ha tingut a l’hora de 
presentar aquesta moció i fer-ne partícips  tots els grups.
Aquesta querella és una mostra de respecte a totes les víctimes que hi va haver durant la 
Guerra Civil i durant els quaranta anys llargs de franquisme.
És una querella que vol lluitar contra la impunitat que va suposar  la Llei d’Amnistia de l’any 77 i 
envers totes les persones que varen lluitar per superar aquella negra època de la història de 
l’estat espanyol. 
Aquesta querella no només investiga els assassinats, sinó els afusellaments, les tortures, els 
robatoris de nens i altres delictes que varen cometre els terroristes emparats sota la dictadura 
franquista.
Aquesta querella suposa també l’encausament de 19 personatges de l’estat espanyol als quals 
la justícia argentina demanava l’extradició i que el Consell de Ministres en una decisió del març 
del 2015, quan encara era ministre el Sr. Gallardón i l’Audiència Nacional a través del jutge Sr. 
Eloy Velasco,  es varen denegar. 
Per acabar i perquè en quedi constància, d’aquests 19 encausats, un és Rodolfo Martín Villa, 
ministre de Relacions Sindicals entre els anys 1975 i 1976, per a qui demanen responsabilitats 
per la mort a Vitòria de cinc treballadors durant una acció de repressió policial i que també va 
causar 150 ferits de bala.
Un altre és Utrera Molina, sogre d’Alberto Ruiz Gallardón, ministre d’Habitatge el 1973 i 
secretari General del Movimiento del 1974 al 1975, a qui s’acusa de responsabilitat de la mort 
de Puig Antich.
Fernando Suárez, ministre de Treball, a qui s’acusa de tenir responsabilitat en la pena de mort 
dels cinc darrers afusellats per la dictadura franquista el 1975.
L’exministre de la Presidència, Antonio Carro, a qui s’acusa de convalidar la sentència de mort 
de Puig Antich.
Licinio de la Fuente, ministre de Treball;  Antonio Barrera, ministre d’Hisenda, que sortosament 
ja ha mort; José María Sánchez Ventura Pascual, ministre de Justícia; Alfonso Osorio, ministre 
de la Presidència.
També es demana l’arrest de l’excapità de l’antiga Policia Armada, Jesús Quintana Sarazibar,   
acusat d’assaltar l’església de Sant Francesc d’Assís a Vitòria, on per la càrrega policial varen 
morir cinc treballadors i set expolicies, Jesús González Reglero, Ricardo Algar, Félix Criado 
Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona i Atilano del 
Valle per tortures a diversos llocs de l’estat.
També Carlos Rey González, membre del Consell de Guerra i actualment advocat que ha 
exercit de defensor de la líder del Partit Popular català, Sra. Alícia Sánchez Camacho.
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El ginecòleg Abelardo García Balaguer i els jutges Antonio Troncoso de Castro i Jesús Cejas 
Mohedano.
A l’estat espanyol li hauria de caure la cara de vergonya per no haver permès l’extradició a 
l’Argentina. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també voldria felicitar  l’Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Llagostera pel fet de presentar aquesta moció i per la feina feta, atès que 
no només treballen pel franquisme sinó per tota mena de repressió.
S’ha donat la coincidència que avui es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de 
l’Holocaust, amb motiu de l’alliberament d’Auschwitz, que ha coincidit amb les dues grans 
bèsties del segle XX, que han estat el general Franco i en Hitler. 
Sense voler tapar la importància a tot el que s’ha dit, voldria afegir el següent:       
Avui, 27 de gener, es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, coincidint 
amb l’aniversari del tancament d’Auswitch. Poques coses podem afegir sobre una etapa negra 
de la història europea que no hem d'oblidar,  i encara menys repetir. Poques paraules hi ha 
disponibles per poder entendre com l'ésser humà és capaç de fer les barbàries més 
impensables a altres semblants, humans com ells. 
Any rere any no podem cansar-nos de cridar mai més, i lluitar contra unes notícies, imatges i 
continguts que semblen fer-nos cada cop més insensibles a aquelles tragèdies que considerem 
que ens queden lluny, com si nosaltres fóssim immunes a alguna cosa.
Voldria acabar amb unes paraules de Joaquim Amat-Piniella, autor d’una novel·la 
autobiogràfica en què parla de la seva reclusió a Mauthausen
'Abans d’oblidar una cosa cal haver-la coneguda. Entre els milions de persones que van trobar 
la mort als camps de Hitler, hi havia milers de catalans, un 70% caigueren per la fam, el treball i 
els maltractes. El nazisme no ha mort. L’oblit de tantes víctimes seria facilitar el camí del seu 
ressorgiment'.
Gràcies per la vostra feina.

El Sr. Ramon Soler diu que parlar l’últim té un problema i és que ja s’hagin dit moltes coses i 
es pot caure en la repetició,  demana disculpes si això passa. 
S’hi afegeix i encoratja la tasca que s’està fent des de l’Associació de la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Llagostera. 
Eren conscients que avui hi havia el memorial de l’Holocaust i voldria fer un paral·lelisme que 
és que l’Holocaust malauradament va existir, però s’atreviria a dir que sortosament tampoc va 
tenir el seus judicis. 
Per això val la pena donar transcendència a aquesta moció perquè s’aprovarà una cosa tan 
simple com que es pugui jutjar  gent que se sap que positivament va cometre crims.
L’Holocaust té una diferència amb la repressió que hi va haver a Espanya després de la Guerra 
Civil, que és que gent que va ser represaliada  per defensar les seves idees, els seus 
descendents no varen poder tenir una mínima sensació de justícia, com sí han pogut tenir 
persones d’altres països i cal posar èmfasi en aquesta moció,  que l’única cosa que demana és 
justícia. 
A aquesta Sala de Plens hi ha un quadre de diverses generacions d’alcaldes i hi ha persones 
que varen patir aquesta repressió i no només ells sinó la seva família. 
El manteniment de la memòria no tornarà als seus familiars la pèrdua ocasionada, però 
almenys evitarà que desaparegui i reivindicar la memòria de tots els desapareguts i represaliats 
és bàsic perquè no marxi mai del tot.   
Són els hereus de tota aquesta gent i ara representen la democràcia, que és el que defensaven 
en el seu moment i que va ser truncada per un aixecament militar.
Com a regidors, creu que tenen la responsabilitat i l’obligació de ser dignes successors de la 
gent que els ha precedit i no poden fer res més que donar suport a aquesta moció i encoratjar 
la tasca feta. 



6

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

2.1.2. PRP2016/43   Moció d'ERC, de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla 
hidrològic de la Conca de l'Ebre.- Exp. núm. 2016/96    

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

“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen 
un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el 
de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nous comunitats autònomes que rega 
el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses 
associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la 
greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta 
de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen,
El 25 de juny de 2015, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb 
el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu 
Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, 
segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de 
ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un 
any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim 
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta 
de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat 
pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya, perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, 
però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà 
un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan 
Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el 
cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre estableix únicament un vuit per cent del total 
de les masses de l’aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous 
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat 
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i 
van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 
4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al 
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta 
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i 
va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el Delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal 
d’Esquerra Republicana a Llagostera proposa el Ple l’adopció dels següents:
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S’acorda:
Primer.- Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Llagostera a 
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de 
Ministres el passat 8 de gener de 2016.
Segon.- Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el 
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.
Tercer.- Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com 
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes 
de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per 
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
Quart.- Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i 
Hàbitats.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que el dia 8 de gener d’aquest any, quan el 
govern ja estava en funcions, es varen aprovar els decrets que impulsaven els Plans 
Hidrològics de tot l’estat, un d’ells és el de l’Ebre.
No cal dir que hi ha hagut moltes mobilitzacions, no ve d’ara, hi ha hagut molts moviments en 
contra i s’han fet moltíssimes al·legacions que mai s’han tingut en compte des de l’estat 
espanyol.   
El que fa aquest Pla és reduir bestialment el cabal de l’Ebre, que s’ha calculat en 7.732 hm3. 
anuals i es reduiria a 3.100 hm3, és a dir 5.000 menys per any, que implica una reculada de les 
aigües, o sigui una entrada del mar cap al Delta, amb una salinització de les terres i la 
desaparició progressiva del Delta.
No només la terra, sinó la pròpia economia se’n va a l’aigua, mai millor dit i, per tant, la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre està en peu de guerra contra aquest Pla. 
Es té la sort que la Unió Europea ho veu de la mateixa manera que la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre i es confia que des d’Europa això es frenarà, però cal manifestar des de totes les 
institucions el rebuig total d’aquest Pla i a continuació llegeix textualment la part dispositiva de 
la Moció. 
En la línia de donar suport a les mobilitzacions i les accions, plantejaven la possibilitat que des 
dels grups polítics i les entitats que s’hi vulguin afegir, de llogar un autobús per tal que la gent 
pogués baixar a la mobilització del dia 7 de febrer a Amposta.

El Sr. Ramon Soler diu que comparteixen la defensa dels recursos hídrics aplicats amb 
eficiència.
Sempre es parla molt de l’Ebre, però no s’ha d’oblidar que el primer gran transvasament és a 
tocar de casa i és el del Ter cap a les comarques barcelonines.
Dit això, considera que l’aprovació d’aquest Pla Hidrològic va ser amb nocturnitat i traïdoria i 
creu que no tindrà massa recorregut perquè no hi ha majoria absoluta en el Govern per tirar-ho 
endavant i la Comissió Europea ja s’ha manifestat  que no tiri endavant. 
Creu que és important manifestar-se en temes com aquest i que, malgrat que no es digui a la 
moció, quedi constància que la defensa dels cabals hidrològics és coneguda en els rius més 
importants, però que els més propers com el Ter pateixen un transvasament, que potser és 
necessari, però que no ha d’afectar el cabal,  que està al límit des de fa molt anys. 
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El Sr. David Parron diu que estan d’acord amb el contingut de la moció, però han trobat a 
faltar unes coses, motiu pel qual presenten un parell d’esmenes per incorporar-hi i a 
continuació passa a explicar-ho.
Aquesta moció només té en compte el transvasament del riu Ebre que promou l’estat espanyol 
en el Plan Hidrologio Nacional, però no s’esmenta enlloc el Pla Hidrològic de Catalunya, que 
s’anomena Pla de Gestió de Districte de la Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021, on diu que 
el sistema Ter-Llobregat ja és deficitari el 2015 i,  per tant, els propers anys ho continuarà sent. 
Aquest Pla diu que caldria aportar en cinc anys 126 hm3. d’aigua externa i d’aquí a l’any 2045 
incrementar-se en un total de 189 hm3. anuals.
En definitiva,  el que està plantejant aquest Pla Hidrològic de Catalunya és demanar a l’Estat 
Espanyol a través del Plan Hidrológico que faci aquest transvasament cap a les terres de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i de les comarques gironines perquè només hi hauria dues 
conques que serien capaces de procurar aquesta quantitat d’aigua i serien o bé l’Ebre o bé del 
Roine.
Creu que s’ha d’anar cap a un ús més sostenible de l’aigua i fomentar-ne les mesures d’estalvi i 
aprofitar les dessalinitzadores,  que estan funcionant per sota del seu rendiment. 
Per tant, el que plantegem és que no es produeixi cap transvasament, ni el de l’Ebre promogut 
per l’estat espanyol  ni el que promou la Generalitat de Catalunya  i sí que els recursos 
s’aprofitin de manera sostenible.
Procedeix  a llegir les esmenes que plateja el seu grup incorporar a la moció, que són les 
següents:
En l’exposició de motius,  seria afegir aquest paràgraf: 
“Paral·lelament el Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou Pla 
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el termini 
d'informació pública del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 27 de setembre de 2015. Aquest Pla afirma que el sistema Ter-Llobregat (el que 
abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però que també inclou els abastaments a les 
comarques gironines) és deficitari ja l’any 2015 i que, en conseqüència, d'aquí a 5 anys caldria 
aportar 126 Hm3 anuals d’aigua externa (és a dir, no generada en les pròpies conques del Ter i 
del Llobregat), i que cap al 2045 caldria incrementar aquestes "aportacions externes" fins als 
189 Hm3 anuals. Curiosament, el PGDCFC proposa "traslladar" al Plan Hidrológico Nacional la 
solució de l'origen de l'aportació complementària i el seu finançament. És a dir, demana que 
l'augment del recurs vingui de les conques externes al districte fluvial de Catalunya, i l'única 
conca fluvial propera, capaç de subministrar aquest cabal, és la de l’Ebre o bé la del Roine (un 
transvasament que reiteradament ha estat proposat pel govern de CiU).” 
I l’acord seria afegir un punt, en el número 3, que digués: 
“3. Demanar a la Generalitat de Catalunya la revisió del Pla de Gestió de Districte de conca 
fluvial de Catalunya 2016-2021, per tal de garantir l'abastament de totes les poblacions 
prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de cada conca, prenent el compromís de 
no executar cap nou transvasament.”

El Sr. Antoni Navarro creu que l’aportació que fa el grup d’Iniciativa és positiva i proposa que 
la moció s’aprovi amb aquesta esmena.
Aquesta moció està plantejada pel fet de l’aprovació que es va fer el mes de gener, però 
evidentment que això va més enllà de les terres de l’Ebre i el Ter n’és un exemple. 
Estan en contra del transvasament de l’Ebre i de tots els transvasaments i sobretot aporta un 
aspecte important que aquí no es tracta i que consisteix a fer un treball d’estalvi de l’aigua i 
d’aprofitament de totes les possibilitats com les dessalinitzadores.
Avui es parlarà de l’aigua que arribarà a Vidreres, via el Pasteral, que amb una altra planificació 
estalviaria molts problemes.



9

El Sr. Ramon Soler manifesta que votaran a favor de la moció inicial, però no de les esmenes 
presentades. 
Precisament s’està plantejant que no hi hagi transvasaments i la conclusió que en treu és que 
amb aquesta modificació acabaria tocant el rebre a les comarques gironines i a la conca del 
Ter.     
També voldria fer una esmena, en el sentit que sembla que tot el que s’ha fet hagi estat 
proposat per governs de CiU, cosa que no ha estat així, sinó proposat per territoris que 
reiteradament demanaven una solució a la conca del Ter. 
Fins i tot grups naturalistes han plantejat altres alternatives vàlides,  com el transvasament del 
Roine.
No troba massa lògic que es demanin recursos hídrics necessaris per a la conca de l’Ebre i no 
es tingui present que la més afectada és la que està aquí a tocar. 
Si les dessalinitzadores no funcionen no és per manca d’aigua sinó perquè tenen un consum 
elèctric estratosfèric i el cost de producció d’aquesta aigua és absolutament desorbitat. 
Per tant, és una manca de planificació.
Per tant, l’equip de govern no està d’acord amb la modificació a introduir, tal  com ha dit abans. 
Amb la moció inicial,  el vot serà favorable.       

El Sr. David Parron respon que en els acords que es plantegen ja diu que “ per tal de garantir 
l'abastament de totes les poblacions prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de 
cada conca, prenent el compromís de no executar cap nou transvasament.”
El Sr. Soler suposa que si no s’aporta a la regió metropolitana de Barcelona l’aigua de l’Ebre, 
se n’hauria d’aportar més del Ter. Sistemàticament els governs de Convergència i Unió estan 
incomplint el compromís del Ter, que en el seu dia va signar el govern tripartit, que proposava 
reduir l’aportació del Ter cap a Barcelona en 115 hm3.per any i en realitat s’està veient com 
any rere any s’estan transvasant entre 163 i 200 hm3. per any.
Si la Generalitat no està complint amb el Ter, no té gaire sentit sortir en defensa de l’Ebre.
Resumint, el que el seu grup demana és un ús eficient i racional de l’aigua i que s’oposen a 
qualsevol transvasament. 

El Sr. Antoni Navarro diu que no sap veure que sigui anar en contra del Ter el que es planteja 
d’afegir un punt on es demanen mesures d’estalvi d’aigua i no fer transvasaments per a camps 
de golf, per exemple.
Li sabria greu que,  atès que han presentat la moció, per culpa d’aquest afegit, les terres de 
l’Ebre no tinguessin el suport que es mereixen i malgrat que està d’acord amb el que planteja 
en David i per tal d’aprovar-la li demana que retiri les esmenes.

El Sr. alcalde li respon que primer es votaran les esmenes, el resultat de la qual és el següent: 
CiU en contra
ERC i ALL a favor.
Per tant, les esmenes no s’aproven i a continuació es passa a votar el text inicial de la moció: 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents).   
 
2.1.3. PRP2016/42   Moció d'ERC i ALL-E, en relació a la creació d'una línia de 
subvencions per a explotacions agroecològiques.- Exp. núm. 2016/95    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General: 
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“Atès que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va presentar unes 
al·legacions a les ordenances fiscals del 2016 en què es plantejava una subvenció per a 
explotacions agroecològiques. 
Atès que es va desestimar la proposta del punt esmentat al paràgraf anterior per la 
impossibilitat legal de vincular aquesta subvenció a les ordenances fiscals.
Atès que durant les converses mantingudes amb l’equip de govern, tant abans del ple com en 
el propi ple d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals es va adquirir el compromís de 
crear una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques, amb la voluntat compartida 
per tots els grups municipals de fomentar l’agricultura ecològica entre la pagesia del nostre 
municipi, com a eina per garantir la sostenibilitat de l’ecosistema i per a l’obtenció d’aliments 
més saludables. 
Atesa la necessitat de tirar endavant la proposta per tal d’establir les subvencions per a l’any 
2016 i anys venidors.
Atès que la importància de la mesura, pel que suposa de protecció per al nostre ecosistema, fa 
convenient la màxima difusió entre els agricultors i ramaders de Llagostera.
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera es compromet a promoure per a l’any 2016 i venidors la 
creació d’una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques 
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera convocarà una reunió entre els productors agrícoles i 
ramaders per informar de la proposta, rebre suggeriments i nomenar una comissió que elabori 
les bases d’aquesta línia de subvencions.
Tercer.- La Comissió redactora de les bases, que es reunirà per primera vegada al llarg del 
mes de febrer, estarà formada per un representant de cada grup municipal més tres 
representants del sector agrícola i ramader.
Quart.- L’Ajuntament promourà durant el 2016 un taller obert per donar a conèixer i fomentar 
entre els productors agrícoles i ramaders de Llagostera els beneficis de l’agricultura ecològica.”

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que aquesta moció està en la línia d’anar avançant 
en els compromisos adquirits entre l’equip de govern i l’oposició per tirar endavant unes 
subvencions per al foment de l’agricultura ecològica i sostenible amb el medi ambient. 
Si hi hagués hagut una proposta de l’equip de govern ja no calia presentar aquesta moció.
Aquesta línia de subvencions està vinculada al pressupost i, en ser una cosa nova,  caldrà fer 
moltes reunions i un treball de camp important.
Volen que Llagostera tingui el màxim d’explotacions respectuoses amb el medi ambient, per 
això cal de crear una línia de subvencions per fomentar-ho. 
A continuació passa a llegir el text íntegre de la moció. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que vol fer una petita queixa, que ja la va fer extensiva  a la 
Comissió Informativa i és que fa més d’un mes es varen aprovar les ordenances fiscals sense 
cap vot en contra i amb l’abstenció d’ALL,  on es varen incorporar una sèrie de propostes 
presentades per ERC, consensuades i treballades conjuntament.
Unes de les propostes que va decaure, però no per manca de voluntat, sinó perquè hi va haver 
un compromís de treballar-hi, concretament era “subvenció sobre l’IBI de les explotacions 
agroecològiques”.
En el seu moment la llei no permetia fer aquestes subvencions, però es va comprometre fa un 
mes a treballar-hi per fomentar aquest tipus d’activitats. 
Amb el regidor responsable de pagesia varen començar a mirar quines serien les activitats 
d’aquest tipus d’agricultura que hi ha a Llagostera i en el millor dels casos, només n’hi ha una, 
potser ben mirat n’apareix una altra, però no s’està parlant d’una gran quantitat de productors.
Vits això i atès que hi ha altres problemàtiques a la pagesia com l’abandonament de les 
explotacions agràries, per ser un sector molt castigat i atenent també que el Pla estratègic 
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local, aprovat amb les incorporacions dels diversos grups, varen començar-hi a treballar, 
recollint informació.
La seva sorpresa va ser que el mateix dia de la Comissió Informativa es va presentar aquesta 
moció per urgència, que tampoc hagués passat res si primer s’haguessin assegut a parlar-ne.
Té la sensació que no s’acaben de creure el compromís establert i que ho deixaren  per escrit, 
per si de cas.
Aprovar una moció que parli d’això pot ser vist com una mena de desconfiança envers els 
compromisos establerts. 
Demana que hi hagi la flexibilitat suficient perquè tal com està plantejada aquesta moció es pot 
quedar curta. 
Proposa l’alternativa d’obrir el ventall, o sigui, no posar pressa per fer una reunió el mes de 
febrer convocant una comissió amb tres representants del sector agrícola i ramader, quan 
només n’hi ha un. 
Per tant, demana poder incorporar alguns matisos, per poder aprovar la moció. 
El primer seria al  paràgraf inicial  de la part expositiva, afegir que es plantejava “una subvenció 
sobre l’IBI de les explotacions agroecològiques”, perquè si no no s’entendria tot el que 
s’explicarà a continuació.   
També demana afegir el següent  punt al redactat: “Atès que el foment de l’agricultura i la 
ramaderia local és un dels eixos del Pla estratègic de desenvolupament local de Llagostera, 
posant l’accent en el manteniment de l’activitat del sector primari i la potenciació de la 
producció sostenible i de Km 0”.
Cal reivindicar que aquest Ajuntament té un Pla estratègic que també parla d’aquests temes. 
I en els acords proposa una refosa dels punts dos i tres de manera que quedin així: 
“L’Ajuntament de Llagostera crearà un equip de treball format per un representant de cada grup 
municipal, sota la direcció del regidor responsable de l’àrea de medi ambient, que podrà 
comptar amb la presència dels tècnics o especialistes que es creguin necessaris, per tal de 
redactar les bases de les subvencions”.
Diu això perquè no hi ha cap voluntat d’excloure  ningú, tot el contrari, perquè quan es parla de 
tècnics o especialistes s’inclouen perfectament els sectors afectats i s’ha de definir un marc 
ample i no quedar-nos només amb una activitat perquè si no es quedarà curt i cal fer-ho ben 
fet. 

El Sr. David Parron diu que el que planteja aquesta moció no és el suport al sector primari, a 
l’agricultura o a la pagesia, que té molts problemes i que és un sector tocat per la crisi, sinó que 
el que planteja aquesta moció és d’alguna manera crear una línia de subvencions per a un 
sistema concret d’explotacions, les agroecològiques. .
En el fons el que vol és fomentar l’agricultura i la ramaderia ecològica i els que pagesos 
d’agricultura tradicional facin un pas més i s’hi puguin afegir, a fi que el que produeixin sigui tot 
més saludable i que estigui en la línia de ser certificat per l’organisme corresponent. 
Ara per ara només hi ha una explotació ecològica que té el certificat i una segona que està en 
el procés d’obtenir-lo, però si fossin el 70% de les explotacions que el tinguessin, aquesta 
moció no tindria cap sentit. 
Si l’equip de govern ja va prendre en el Ple passat uns compromisos de tirar això endavant, no 
veu cap inconvenient que s’aprovi aquesta moció perquè al final no es votarà en contra de cap 
compromís pres i,  per tant,  no té cap sentit no donar-li suport. 
Està dintre del reglament i de la legalitat que es presentin temes per urgència. 
I encara sort de les mocions presentades perquè si no seria un ordre del dia sense cap punt. 

El Sr. Antoni Navarro diu que entén perfectament el que diu el Sr. Soler, quan parla del 
procediment, que no s’ha comptat amb ells, perquè ho han viscut.
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Varen dir que resoldrien el tema dels sous, que va quedar sobre la taula. Varen quedar que en 
parlarien durant tot un mes i amb la grata sorpresa que va anar a Ple sense parlar-ne, per això 
la sensació del Sr. Soler d’ara, la va tenir el seu grup.
En tot cas, es pot intentar canviar la manera de treballar de tots.
El seu grup va fer aquesta moció en la línia del que varen acordar tots i durant aquest període 
s’ha fet una reunió participativa per part de l’Assemblea d’Esquerres per parlar de temes 
d’aquests tipus que hi varen assistir i els va semblar que no era lògic que ells que d’alguna 
manera tenien una certa informació es desestimessin, motiu pel qual varen considerar fer la 
present moció. 
L’equip de govern ha dit que ja s’havia reunit amb el regidor Sr. Vilella i es pregunta per què no 
es cridava  tots els regidors i el plantejament que fa és que potser es treballa malament. 
Creuen en la moció com a element de foment de l’agricultura ecològica i l’equip de govern ho 
veu des del punt de vista de la subvenció de l’agricultura en general.
Són dues coses diferents i demana que ara s’aprovi el tema de l’agricultura ecològica i després 
amb el suport de qui calgui, per descomptat d’ERC i potser també del grup d’ALL plantejar com 
es pot afavorir a l’agricultura i a la pagesia en general. 
Li sap greu que una moció que vagi a fomentar l’agricultura ecològica i la pagesia  no s’aprovi i 
es pregunta què té de dolenta.
D’entrada,  es mantenen a defensar la moció presentada, però si no es pot negociar l’altre. 

El Sr. Ramon Soler diu que aquest diàleg es fa amb la voluntat d’arribar a una entesa. 
Són visions que poden estar més o menys compartides a l’hora de fer les coses, de tot se 
n’aprèn i tots plegats han de tenir un canvi d’actitud a l’hora de fer les coses per fer-les millor, 
però demana que no es confonguin les reunions de treball que a l’Ajuntament n’hi ha moltes en 
diversos àmbits.
L’equip de govern pren les decisions a la Junta de Govern i no necessita presentar mocions al 
plenari.
La reunió que es va fer va ser una més de tantes altres que hi ha al final del dia a l’Ajuntament i 
sense proposar aquest acord a l’esquena de ningú.
A fomentar l’agricultura,  hi estan completament d’acord. El Pla estratègic aprovat a l’anterior 
legislatura ja està parlant d’aquests temes i d’economia de producció ecològica sostenible o de 
producció de proximitat km. 0, elements tots necessaris.
Una visió global de la pagesia no és cosa sobrera i poder aprovar mocions diferents, tot i que 
divergeix d’aquesta visió, però són del mateix món. 
La moció no s’està descafeïnant, sinó que s’introdueixen matisos per poder-la millorar amb 
voluntat constructiva.
Demana que les esmenes s’acceptin, amb la voluntat d’arribar a una entesa i aprovar-ho per 
unanimitat i crear el grup  de treball. Un cop definides les bases,  es convidarà  tothom que 
sigui necessari per poder-ho enriquir amb la voluntat de fomentar la gent que vagi cap aquest 
camí, però també és bona la visió de com es pot ajudar la gent que ja està treballant en 
sistemes agrícoles no tan ecològics,  que també val la pena tenir-los presents,  que han de ser 
respectats, motiu pel qual demana que s’acceptin les aportacions fetes per l’equip de govern 
per votar-hi a favor. 

El Sr. David Parron respon que si l’agricultura és ecològica és perquè disposa del certificat 
oficial que atorga el CCPAE. 
Una de les línies que es plantejaven a les reunions prèvies és que si s’havien de rebre aquests 
ajuts eren per a les explotacions que poguessin constatar-ho.  
Des del seu grup i també des d’ERC l’aposta és pel foment de l’agricultura ecològica, que no 
vol pas dir que estiguin en contra de la tradicional.
Avançar cap a la primera és millor perquè els aliments són més saludables, d’’una millor 
qualitat sanitària i també perquè és més sostenible amb el medi ambient.
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Aquesta moció no exclou l’agricultura tradicional, ni els productes de km. 0, sinó que concreta 
que la línia de subvencions vagi destinada a l’agricultura i a la ramaderia ecològica.
Ja estan d’acord a potenciar el sector primari o el sector industrial, però aquesta moció planteja 
unes coses molt concretes que fan referència a l’agricultura ecològica, per tant és partidari de 
deixar-la com està. 

El Sr. Antoni Navarro diu que el seu grup també seria partidari de deixar-la com està, però 
malgrat els canvis proposats el resultat final és satisfactori.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot 
presents), el següent text de la moció amb les esmenes incorporades:   

“Atès que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va presentar unes 
al·legacions a les ordenances fiscals del 2016 en què es plantejava una subvenció sobre l’IBI 
de les explotacions agroecològiques.
Atès que es va desestimar la proposta del punt esmentat al paràgraf anterior per la 
impossibilitat legal de vincular aquesta subvenció a les ordenances fiscals.
Atès que durant les converses mantingudes amb l’equip de govern, tant abans del ple com en 
el propi ple d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals es va adquirir el compromís de 
crear una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques, amb la voluntat compartida 
per tots els grups municipals de fomentar l’agricultura ecològica entre la pagesia del nostre 
municipi, com a eina per garantir la sostenibilitat de l’ecosistema i per a l’obtenció d’aliments 
més saludables. 
Atesa la necessitat de tirar endavant la proposta per tal d’establir les subvencions per a l’any 
2016 i anys venidors.
Atès que el foment de l’agricultura i la ramaderia local, és un dels eixos del Pla estratègic de 
desenvolupament local de Llagostera, posant l’accent en el manteniment de l’activitat del sector 
primari i la potenciació de la producció sostenible i de Km 0.
Atès que la importància de la mesura, pel que suposa de protecció per al nostre ecosistema, fa 
convenient la màxima difusió entre els agricultors i ramaders de Llagostera.
S’acorda:  
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera es compromet a promoure per a l’any 2016 i venidors la 
creació d’una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera crearà un equip de treball format per un representant de 
cada grup municipal, sota la direcció del regidor responsable de l’àrea de medi ambient, que 
podrà comptar amb la presència dels tècnics o especialistes que es creguin necessaris, per tal 
de redactar les bases de les subvencions.
Tercer.- L’Ajuntament promourà durant el 2016 un taller obert per donar a conèixer i fomentar 
entre els productors agrícoles i ramaders de Llagostera els beneficis de l’agricultura ecològica.”

2.1.4. PRP2016/53   Aprovar inicialment la relació de béns i drets de necessària ocupació 
que s’afecten i/o expropien per a l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària 
“Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de 
Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava” - Exp. núm. 2016/112.    

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

“Vist que el Ple de l’Ajuntament de Vidreres, en la sessió de data 29 de desembre de 2015, va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Projecte constructiu de les obres de 
connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava”, 
redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Òscar Sòria i Garcia (ABM, Enginyers i Consultors), 
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de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per contracte de 491.017,20 euros (IVA 
inclòs).
Vista la corresponent relació de béns i drets de necessària ocupació que s’afecten i/o 
expropien, inclosos en el citat projecte d’obra ordinària (consten a l’Annex del present acord), 
béns que s’emplacen en el terme municipal de Llagostera.
Atès que l’aprovació definitiva del projecte referenciat va comportar la declaració de la utilitat 
pública de les obres, d’acord amb l’article 9 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de 
desembre de 1954 (LEF).
Vist que el projecte té com a utilitat pública connectar la xarxa d’abastament d’aigua potable al 
municipi de Vidreres amb l’artèria Costa Brava Centre, a fi i efecte de resoldre els greus 
problemes d’abastament d’aigua en aquest municipi.
Vist que el traçat serà paral·lel amb la canonada de gas “G-674 Llagostera-Caldes Artèria 
C.B.C” (que uneix Caldes amb Llagostera), així com amb l’altra xarxa d’abastament d’aigua des 
de l’artèria de la Costa Brava Centre (Llagostera) a Caldes, fet que permetrà reduir al mínim la 
seva afectació sobre el territori.
Vista la petició formulada per l’Ajuntament de Vidreres (RE núm. 194, de data 19 de gener de 
2016) per a què l’Ajuntament de Llagostera exerceixi funcions expropiatòries dels béns i drets 
afectats per l’execució de les obres del citat projecte a favor de l’Ajuntament de Vidreres, on hi 
adjunta còpia de l’expedient administratiu d’aprovació del projecte d’obra ordinària referenciat, 
a més del projecte d’obra i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.
Vistos els informes, adreçats a l’Ajuntament de Vidreres, del Consorci Costa Brava i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, de dates 17 i 18 de setembre de 2015, respectivament, respecte 
al referit projecte d’obra ordinària.
Vist que l’Ajuntament de Llagostera considera d’interès públic la connexió del municipi de 
Vidreres amb l’artèria de la Costa Brava Centre, i es mostra favorable a cooperar amb 
l’Ajuntament de Vidreres.
Atès que un dels principis de les relacions entre les administracions públiques regulat a 
l’article 4.1.d) de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) és el de prestar, en 
l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin 
demanar per a l'eficaç exercici de les seves competències.
Atès que l’article 2.2 de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 (LEF), 
i que l’article 3 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
estatal d'expropiació forçosa (REF) preveuen que un ajuntament pot exercir les seves potestats 
com a administració expropiant en benefici d’un tercer, en aquest cas, en benefici d’un altre 
ajuntament, amb la qual cosa l’Ajuntament de Llagostera serà l’administració expropiant i 
l’Ajuntament de Vidreres serà l’administració beneficiària de l’expropiació.
Vist que l’Ajuntament de Vidreres té consignada i reservada, a l’aplicació pressupostària núm. 
2015.1.452.60906.01, dotació suficient per fer front a les despeses que es derivin de les 
actuacions expropiatòries.
Ateses les determinacions de la Llei estatal d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 
(LEF); del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei estatal 
d'expropiació forçosa (REF); dels articles 4.1.d) i 47 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC); dels articles 8 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS); i 
dels articles 4.1.d) i 86.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
S’acorda: 

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

a) Impulsar el procediment expropiatori i prestar col·laboració a l’Ajuntament de 
Llagostera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expropiació: 181,84 m2
Servitud de pas: 5,50 m2
Ocupació temporal: 243,51 m2

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

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

Servitud de pas: 299,53 m2
Ocupació temporal: 1.178,72 m2

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

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

Servitud de pas: 36,96 m2
Valoració de la servitud de pas: 16,87 €
Valoració total: 16,87 €

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

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

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

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

Servitud de pas: 904,36 m2
Ocupació temporal: 3.617,57 m2

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

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

Servitud de pas: 5,56 m2
Ocupació temporal: 22,26 m2

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

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

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

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

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

Servitud de pas: 106,54 m2
Ocupació temporal: 425,68 m2

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

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

Servitud de pas: 12,44 m2
Ocupació temporal: 50,23 m2

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

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

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

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

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

Servitud de pas: 57,21 m2
Ocupació temporal: 221,53 m2

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

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

Servitud de pas: 328,32 m2
Ocupació temporal: 497,06 m2

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

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

Expropiació: 43,04 m2
Servitud de pas: 6,99 m2
Ocupació temporal: 181,51 m2

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

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Sergi Miquel pren la paraula i manifesta que el municipi de Vidreres té problemes greus 
de subministrament d’aigua i el dia 19 de gener d’aquest any varen demanar que 
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s’expropiessin els terrenys per on ha de passar la canonada que connectaria l’artèria de la 
Costa Brava amb la que portaria l’abastament a Vidreres. 
L’impacte que es generarà serà mínim i serà pel bé comú, o sigui amb el municipi de Vidreres. 

El Sr. David Parron diu que no veurien malament aquestes expropiacions, però no acaben de 
veure clar que aquesta canonada nova que s’ha de fer vagi a empalmar a una ja existent 
propietat de Rec Madral, que els fa sospitar d’alguna manera que no sigui el més apropiat. 
Per aquest motiu, el vot del seu grup no serà favorable, sinó que s’abstindran. 
Aprofitant que s’està parlant d’aigües, considera que convindria avançar en la municipalització 
de la xarxa que correspon a Rec Madral. 
Ja ho han dit en altres ocasions i sempre se’ls ha contestat que ja hi estan treballant. Demana 
com està el tema. 

El Sr. Antoni Navarro diu que és evident que el municipi de Vidreres té greus problemes 
d’aigua des de fa temps. Cap al mes de febrer o març de l’any passat ja hi va haver una 
entrada demanant la col·laboració de l’Ajuntament i,  per tant, és evident que s’ha de 
col·laborar, independentment de les reticències al fet que hi hagi la companyia Rec Madral pel 
mig, que seria un altre tema i que Vidreres el que espera és que arribi l’aigua. 
Per aquest motiu el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Sergi Miquel demana la presumpció de bona fe per als que hagin de gestionar la xarxa.
El que es discuteix no és la gestió de la canonada sinó l’expropiació del terreny, perquè la 
gestió de l’ús no correspon a l’Ajuntament de Llagostera. 

El Sr. alcalde vol afegir que l’última vegada que va anar a l’ACA per parlar de la 
municipalització de l’aigua,  s’ho estaven estudiant perquè no només hi ha la municipalització 
sinó també l’expropiació de la xarxa que s’haurà de pagar, però el tema no està parat. 
El tema de Rec Madral no és només amb els ajuntaments o amb la gent a qui fa el 
subministrament, sinó que té un deute molt gros amb l’ACA i amb Hisenda.
Llagostera ho té tot preparat per fer la connexió quan calgui i s’ha de tenir molt clar com 
s’executarà aquesta expropiació, atès que Rec Madral sempre diu que és propietari de la 
xarxa, que està per demostrar.

El Sr. David Parron respon que si primer s’hagués de fer una expropiació, primer s’hauria 
d’avaluar l’estat de la xarxa perquè té més fuites que una pilota punxada i potser valdria més la 
pena fer una nova canonada.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels 9 regidors de CiU, dels 2 d’ERC i 
l’abstenció d’ALL). 

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 de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 1235,  
del dia 18 de desembre,  a la número 1283, del dia 31 de desembre de l’any 2015, i de la 
número 1,  del dia 4 de gener,  a la número 45,  del dia 22 de gener de l’any 2016. 
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Igualment dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades, que van des de 
la número 43,  del dia 17 de desembre de 2015,  a la número 1,  del dia 14 de gener de 2016. 

4.2 Informes d’Alcaldia.  

El Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Sergi Miquel el qual informa sobre l’inici de l’última fase  
del procés participatiu,  que han sortit 11 propostes de les 41 arribades, després del filtratge 
tècnic. 
També informa sobre la posada en funcionament de la web de la transparència, que a l’inici ha 
generat algunes disfuncions per una saturació del sistema, atès que molts municipis varen 
penjar informació abans d’entrar en funcionament.
Durant uns dies va ser impossible penjar-hi res i han fet arribar certificats conforme l’error no 
provenia de l’Ajuntament, per si cal justificar-ho i sorgís algun problema.
Aquest Ajuntament,  apart de la batalla de la Llei de la Transparència,  també té la del segell 
“Infoparticipa”,  que ja fa temps que es ve concedint. 

El Sr. alcalde  continua informant que ja s’ha posat en contacte amb el Departament de 
Governació de la Generalitat, que ara té competències d’habitatge, però que l’equip tècnic i 
responsable són els mateixos que abans,  quan penjava del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.
Ja ha demanat hora per parlar amb el secretari general de tots els deutes endarrerits i 
depenent  de la resposta anirà a Economia i Finances per veure quines previsions tenen. 

El Sr. Sergi Miquel afegeix que la llei obliga  les entitats que cobrin més de 5.000 euros de 
subvenció o que el 40% del seu pressupost vingui subvencionat per l’administració pública, a 
publicar determinats balanços i memòries.
L’Ajuntament ofereix el seu espai web perquè aquestes entitats el puguin utilitzar i així no haver 
de crear una plataforma paral·lela.       

4.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula les següents: 
- En relació a la modificació del Pla Especial de can Darder i atès que ALL,  públicament,  va 
denunciar al Ple en diverses ocasions que hi havia una construcció no inclosa en el Pla 
Especial inicial.
El seu grup va reclamar que el Pla Especial no tirés endavant perquè aquesta nova construcció 
no hi estava inclosa. La resposta va ser que no era necessari perquè el Pla Especial només 
feia referència a les construccions que hi figuraven i que ja se’ls requeriria per veure què 
passava amb l’esmentada construcció. 
Aquest requeriment es va fer i al final han presentat una modificació del Pla Especial on es 
diuen mentides, basant totes les argumentacions en falsedats i un pensa que si ara és legal 
poder-ho presentar dins d’aquesta modificació de Pla Especial, per què no s’incloïa en l’inicial i 
si es pot fer perquè es va enganyar  l’Ajuntament no presentant-la?.
Són tota una colla de preguntes que fan sospitar que aquesta gent va de mala fe i han anat a 
l’Ajuntament i a Urbanisme per buscar una fórmula o solució per presentar aquesta modificació 
del Pla Especial per colar la nova edificació.
Davant de tot això,  la pregunta és si han d’esperar que l’Ajuntament digui que sí i estigui 
disposada a fer un altre vestit a mida o buscar un encaix a totes les construccions fetes sense 
llicència a fi que puguin entrar dins la legalitat. 
- En relació al portal de transparència,  hi ha unes quantes coses que estan buides de 
contingut, per exemple quan es parla dels contractes, convenis i subvencions a les entitats del 
poble, només apareix la convocatòria als ajuts de la llar d’infants.
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A l’apartat de plans, programes, memòries estratègiques, no n’hi figura cap. 
A l’apartat d’indicadors,  no hi ha res de res.
El directori d’associacions i entitats està buit.
A participació no hi ha cap procés obert, precisament es pensava que hi sortiria el que ara està 
en marxa, de cara al pressupost participatiu. 
Es troben més dades al web propi de l’Ajuntament que no pas al portal de la transparència i 
creu que és una mancança que cal subsanar. 
A l’apartat on diu dades generals de l’ens, el gentilici de Llagostera apareix com a llagosterí, 
quan ha de ser llagosterenc. 
- En relació a les obres de la carretera, el febrer del 2014 el Ple va aprovar el Pla 
d’Infraestructures i reurbanització del nucli urbà,  que incorporava una sèrie de soterraments de 
línies elèctriques, separació de les aigües plujanes de les brutes i ha observat que a la 
carretera encara hi ha una pila de cables elèctrics que estan penjant de les façanes i tubs 
enrotllats que no sap què hi fan.
Pregunta si quan es varen fer les obres es varen tenir en compte les actuacions previstes en 
l’esmentat Pla.
- El Pla Socioeconòmic que va entrar a l’Ajuntament el mes de desembre i que ja en va fer 
esment al Ple de pressupostos, vol saber si està disponible per consultar-lo.

El Sr. Sergi Miquel respon el següent: 
- En relació a can Darder, sempre que s’ha parlat d’això ha fet la mateixa valoració i és que 
l’actitud d’aquesta gent és absolutament reprovable si han fet el que insinua el Sr. Parron.
Però si Urbanisme li dóna el vistiplau, l’Ajuntament no hi anirà en contra, malgrat que l’actitud 
hagi estat de picaresca.
Per descomptat que no es donarà suport a qualsevol actuació o construcció feta de manera 
il·legal, tot al contrari, es mirarà que no se’n facin més. 
Però si la llei permet fer determinades excepcions o variants per arribar al mateix punt, el que 
no farà l’Ajuntament es posar-se en contra de la llei ni d’Urbanisme. 
- Pel que fa a la plataforma de l’AOC, hi ha coses que estan penjades a la seu electrònica, 
altres a la pàgina web municipal i també a l’AOC. 
I sobre el tema del gentilici, ja en pren nota. 

El Sr. alcalde informa que el tema del cablejat de la carretera, per descomptat que va soterrat, 
ja hi ha els tubs passats,  falta que Fecsa Endesa ho acabi. 

El Sr. Ramon Soler,  en relació al Pla Socioeconòmic,  diu que amb tot el tema dels 
pressupostos no hi ha hagut temps material per fer una trobada, però està previst fer un acte 
públic de presentació. 
Ara s’ha de revisar el document i contrastar dades per mirar que no hi hagi errors.
Pot avançar que els indicadors milloren en relació a l’anterior sondeig.  

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que,  en relació a can Darder,  s’està parlant d’una 
construcció que encara no és legal i que s’hi està fent una activitat econòmica.
Pregunta què passaria si hi hagués un accident ? 
Potser no es pot fer res des del punt de vista urbanístic, però sí des del punt de vista de 
l’explotació turística i creu que l’Ajuntament ho hauria de paralitzar. 
- Les pistes de pàdel, al principi en el contracte que es va fer, es deia que si hi havia un canvi 
de gestió o de concessionari de la persona que ho portava, s’havia de demanar a l’Ajuntament.
Creu que ara ho porta una altra gent i demana si és cert.

El Sr. alcalde respon que l’ única cosa que saben és que hi ha altres persones que donen la 
cara. 
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El Sr. Jesús Malagón diu que abans ho gestionava un seu nebot i ara ho gestiona altra gent 
que ja porta pistes d’altres pobles, però l’empresa és la mateixa, segons té entès, que és 
Tècnica Pàdel.

Continua el Sr. Antoni Navarro i,  en relació als treballs fets per una empresa sobre 
pressupostos participatius, només saben que s’ha reduït de 16 a 11 i pregunta si tindran alguna 
cosa a dir-hi i pregunta si creuen que això és un document correcte i per què?.  
- Encara hi ha cartells electorals penjats pel poble del PP, de les eleccions passades  i demana 
que es requereixi la seva retirada. 
- Les plaques solars que hi havia als vestidors del camp de futbol, que ajudaven a estalviar 
consum de gasoil i ara de pèl·let, pregunta on són.

El Sr. Sergi Miquel, en relació a can Darder,  respon que s’han fet les gestions pertinents i no 
s’ha pogut demostrar que hi hagi activitat econòmica a l’edifici pendent de regularitzar.
Demana que,  si es tenen indicis que n’hi ha,  que ho facin saber.

El Sr. Antoni Navarro respon que hi varen anar i ho varen preguntar, sense dir que eren 
regidors, evidentment. Varen respondre que sí, que es podien fer jornades, el preu...etc. 

El Sr. Sergi Miquel manifesta que si és veritat el que han ofert, que ja en pren nota.   
Pel que fa al procés participatiu, respon que cada una de les onze propostes que n’han sortit, 
responen a un aval més tècnic que polític,  que havia de passar un procés de filtratge perquè 
es demanaven coses que no eren de competència municipal o que superaven l’import dels 
40.000 euros destinats.
Recorda que hi havia la petició d’un semàfor al carrer Canalejas, que ja està demanat, però 
que no és de competència municipal o la de més freqüència dels autobusos a Caldes de 
Malavella, amb dues opcions, o bé més freqüència, que no és tema municipal o si no que 
l’Ajuntament comprés un autobús i fes el servei, que supera els 40.000 euros. 
Per tant, cap de les dues opcions és viable. 
També es va demanar més suport a les entitats, que s’ha tret, perquè ja se n’ofereix.
Concretament, el que es demanava era que l’Ajuntament exercís de gestoria privada al servei 
de les entitats, que era difícil de justificar des d’un punt de vista jurídic, motiu pel qual es va 
treure. 
L’espai per a gossos, s’ha tret perquè d’aquí a un parell de mesos ja estarà en marxa. 
La creació d’una borsa de lloguer social, també s’ha exclòs perquè és un servei que ja existeix 
de fa temps.
També s’ha tret la petició d’il·luminar un tram del carril bici que va des del  parc de la Torre fins 
la Red Point, perquè superava els 90.000 euros.
Es podria mantenir la petició de posar llum al tram que va des del Parc de l’Estació fins a 
l’avinguda de l’Esport perquè no superava els 25.000 euros. 
En una butlleta com la que es va passar per les cases, no es podia especificar amb tot detall el 
que es pretenia fer. Si algú tenia algun dubte ho podia preguntar però era difícil de sintetitzar en 
una butlleta.
Sobre el horts oberts, la proposta plantejava posar a disposició dels ciutadans de Llagostera 
terrenys per treballar horts oberts. 
La lectura que cadascú en faci d’aquí, s’haurà d’interpretar,  però entén que és oferir espais 
perquè la gent pugui anar a cultivar el seu hort, gairebé com els horts socials, però sense 
aquesta finalitat, simplement d’oci i divertiment. 
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El Sr. Jesús Malagón diu que també s’ha demanat el canvi de cistelles del pavelló perquè ja 
són velles, però que ja va endavant,  i en relació a la petició del canvi del parquet del pavelló, 
respon que no es canviarà, però que es restaurarà. 
Hi ha un informe tècnic on diu que encara no està per canviar-se. 
En relació a les plaques solars, diu que abans ajudaven a escalfar l’aigua, sense donar l’abast,  
però que ara al posar-se una caldera de pèl·let ja és suficient per la gran activitat que hi ha,  
concretament al camp de futbol. 
I que si es varen canviar va ser perquè hi ha un informe tècnic que així ho deia. 
Que en relació a on són ara les plaques, que ja s’informarà.

El Sr. alcalde, referent als cartells electorals, diu que no s’hi ha fixat, però que ja ho mirarà i els 
farà treure. 

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


