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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/11
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 30 DE NOVEMBRE DE 2016
Horari: de 21:00 fins a 22:27
 Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

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

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicats 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. PLE2016/10 ordinària 26/10/2016

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2016/1660   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal 
d'Esports Josep Mir. Exp. núm. 2016/1582.- 
2.1.2. PRP2016/1702   Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per 
AUFUCE,SL- Exp. núm. 2016/1628 

3. Acords d’urgència. 
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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. PLE2016/10 ordinària 26/10/2016
S’acorda per unanimitat amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron que ja s’han 
incorporat a l’acta. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2016/1660   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal 
d'Esports Josep Mir. Exp. núm. 2016/1582.-    

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

“L’article 9è del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Llagostera disposa que 
l’Ajuntament podrà designar una via pública o un complex urbà de nova creació o una 
instal·lació o un edifici municipal amb el nom d’una persona vinculada a la vila per reconèixer-li 
especials mèrits o serveis extraordinaris,
L’article 11è del dit Reglament disposa que les distincions i els nomenaments s’atorgaran amb 
l’inici previ d’un expedient, que s’iniciarà per Decret d’Alcaldia, per pròpia iniciativa, a 
requeriment d’una tercera part dels membres de la Corporació municipal, a petició raonada de 
qualsevol entitat o associació establerta a la vila o a petició del 5% dels residents a la vila de 
majors d’edat,
Considerant que Joaquim Carbó Carreras (Girona 1966 - Llagostera 2016) pot ser mereixedor 
de tenir un reconeixement per part de la vila de Llagostera, per la seva dedicació a l’esport a 
Llagostera, per la seva implicació amb les entitats esportives del municipi, pel seu treball com a 
empleat públic de l’Ajuntament de Llagostera entre els anys 1993 i 2016,
Considerant que seria adient que un espai del Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir portés el 
seu nom,
S’acorda:
Primer.- Que s’iniciï l’expedient per donar a un espai del Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir 
el nom de Quim Carbó.
Segon.- Que actuï com a instructor de l’expedient el regidor d’Esports, Sr. Jesús Malagón 
Granados, i com a secretari el que ho és de la corporació, Sr. Ignacio López Salvador.
Tercer.- Que es practiquin les proves i les actuacions que condueixin a precisar els mèrits de la 
persona proposada.
Quart.- Que l’instructor formuli la seva proposta, que seguirà els tràmits reglamentaris fins a la 
seva definitiva resolució pel Ple de la Corporació.
Cinquè.- Que es comuniqui a la família del Sr. Joaquim Carbó Carreras.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde manifesta que en Quim Carbó ens va deixar fa un parell de mesos i que gran 
part de la seva vida la va destinar al pavelló poliesportiu i no tenia mai horari per dedicar temps 
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i fer costat als diferents equips de Llagostera, fossin de la categoria que fossin, tant si era 
bàsquet, handbol, patinatge....perquè s’abocava de la mateixa manera a tot.
Ens va deixar sobtadament i,  atès que moltes persones han preguntat  al regidor d’esports si 
es feria quelcom per tenir un record d’en Quim i l’equip de govern també hi està d’acord, s’inicia 
aquest expedient per donar-li el seu nom a un dels espais del pavelló poliesportiu.  

El Sr. David Parron diu que no qüestionen de cap manera la vàlua professional ni personal 
d’en Quim Carbó, perquè era un treballador abnegat que fins i tot treballava per voluntat pròpia 
més hores de les que li exigia el seu lloc de treball, però creu que s’obre un precedent difícil de 
mantenir o acceptar quan es proposin coses similars.
No són partidaris d’assignar noms a espais.
El vot del seu grup no serà contrari, però s’abstindran. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que no cal dir que en Quim Carbó ha estat una de les 
persones més apreciades tant a nivell personal com a nivell professional,  perquè va tenir la 
sort de poder estar un temps amb ell, per tant, que passi per davant la seva admiració i la seva 
tristesa perquè ens hagi abandonat. 
Però donar noms a una pèrdua tan recent no li sembla que sigui el més adequat perquè és 
difícil establir quin és el topall per dir si es fa un homenatge d’aquesta mena o no es fa.
Recentment ens ha abandonat una altra treballadora que també portava un cert temps a 
l’Ajuntament i fer-ho en un cas sí i a l’altre no,  pot generar males lectures.  
El seu grup estava també en la idea de fer l’abstenció, però com a homenatge a en Quim 
Carbó hi votaran a favor, però estaria bé establir quin és el topall i què s’ha de fer d’aquí en 
endavant perquè no hi hagi aquests problemes, atès que hi ha hagut dues morts recents i en 
una es fa una cosa i en l’altra no.  

El Sr. alcalde  respon que no se senta cap precedent amb en Quim Carbó perquè fa temps 
que està fet. Es va fer en el seu moment amb en Josep Mir o quan es va donar el nom de Maria 
Gay a un carrer o d’altres.
Hi ha un protocol a seguir que marca els conceptes i els criteris a l’hora de donar el nom d’una 
persona considerada il·lustre encara que per altra gent sigui un desconegut, a algun indret del 
municipi.
El món esportiu del municipi va manifestar la inquietud perquè en Quim Carbó pogués tenir un 
lloc en el pavelló que li reconegués la feina feta.
Ja quedarà ben palès a l’expedient el perquè de tot l’exposat.

El Sr. Antoni Navarro creu que els casos de Narcís Casas i Maria Gay són diferents perquè 
són carrers als quals se’ls havia de donar noms i són casos força diferents, però d’edifici,  que 
sàpiga,  és el pavelló Josep Mir,  que un col·lectiu va demanar-ho per escrit i en el cas d’avui, 
possiblement sí que molta gent ho hagi demanat, però si s’hagués presentat una petició 
popular possiblement tindria més raonament. 

El Sr. Ramon Soler afegeix que només s’està iniciant un expedient que està reglat i la recollida 
de signatures ve a partir d’ara.
Tal com ha dit l’alcalde, hi ha un procediment establert reglamentàriament a Llagostera com en 
altres municipis per fixar noms a espais públics, per tant, la prèvia que hi hagi peticions escrites 
o no de clubs que s’han adreçat personalment al regidor d’esports o al propi alcalde és 
irrellevant i és a partir d’ara en aquest procediment que s’inicia avui que s’ha de fer. 
En definitiva,  no s’està donant cap tracte de favor a ningú, ni s’està sentant cap precedent, 
sinó que s’està aplicant un reglament vigent. 
A partir d’aquí s’arribarà a posar o no un nom a un espai públic. 

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 36662dbe431f413591b6c85f942a3c64001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=36662dbe431f413591b6c85f942a3c64001


4

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

2.1.2. PRP2016/1702   Moció d'ERC, en relació a la liquidació d'un deute finançat per 
AUFUCE,SL- Exp. núm. 2016/1628    

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que no s’entén el sentit d’aquesta Moció si 
no se saben els antecedents que hi ha darrera. 
El 20 d’abril es va adjudicar per contracte de serveis l’explotació del tanatori i el cementiri, poc 
després l’Ajuntament va fer una proposta d’adequar la zona d’aparcaments i la vorera propera 
al tanatori que va suposar un escreix valorat en 50.000 euros per l’empresa, encara que no hi 
havia cap pressupost.
L’empresa,  el desembre va presentar un quadre d’amortitzacions al 4% per 40 anys,  que en 
total ens acabaria costant 101.000 euros, el doble del cost inicial.
L’empresa va proposar que aquest cost s’assumís amb les despeses de conservació del 
cementiri, cosa que també és discutible, però no forma part d’aquesta Moció,  i va dir que 
s’havia d’incrementar 1,37 euros el cementiri i 3,45 els panteons i així en 40 anys s’arribaria a 
cobrir la despesa d’aquest préstec.
Pensen que el tipus d’interès actualment és excessiu i que en altres entitats bancàries es 
trobaria més barat i,  com que en aquests moments s’està en procés d’elaboració del 
pressupost del 2017,  és el moment de plantejar una Moció d’aquest caire.  
Per tant, el que proposen és refinançar amb Aufuce, que és l’empresa del tanatori, el cost 
pendent que actualment és de 47.000 euros, atès que els 10.000 euros pagats pràcticament 
són d’interessos, com qualsevol préstec,  i tenir en compte durant aquesta negociació amb 
Aufuce la darrera pujada que per error es va aplicar l’any passat,  que es va augmentar la taxa 
del cementiri argumentant que s’havia de pagar aquesta obra que ja estava pagada des del 
moment que s’incrementava durant 40 anys aquest 1,35. 
Mirant l’expedient varen veure aquest error, motiu pel qual ho plantegen aquí. Aquest 
increment,  que ha suposat per a l’empresa 2.500 euros,  s’hauria de repercutir com a capital 
amortitzat i,  per tant, que la gent no pagui de més innecessàriament.
I si aquesta renegociació no és possible, llavors liquidar el préstec i fer-ho a través d’una entitat 
bancària. 
Tot això suposaria almenys uns 40.000 euros, en 40 anys, però sense tocar absolutament res 
suposaria una rebaixa de 1.000 euros en el que s’ha de pagar a l’empresa i pensa que són 
prou diners com per fer aquesta negociació. 
Per altra banda,  la puja que s’havia fet l’any passat, que no tenia justificació, que serveixi per 
amortitzar el préstec.

El Sr. David Parron manifesta que ja estan d’acord amb la proposta d’ERC, atès que aquest 
matí s’han reunit per acabar de redactar-ne els punts que hi havia inicialment.
Lamenta que l’any passat no varen ser capaços de detectar aquest error, per tant, rectifiquen i 
els sembla bé tot el que sigui un estalvi per al municipi adequant els tipus d’interès als que són 
actuals,  perquè quan es va fer l’amortització del cost els tipus eren uns altres.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable.  

El Sr. Ramon Soler diu que en primer lloc vol agrair la presentació de la Moció. 
S’han reunit tots els grups per adequar i modificar el text del que hi havia inicialment i trobar un 
acord.
Tal com va dir l’altre dia, agraeix que si s’ha detectat un error es digui per poder-ho esmenar.
S’ha dit que paguem de més, no serà veritat perquè aquests 1,37 euros anaven a la quota de 
manteniment però s’havia revertit en inversions. En tot cas s’ha recaptat més però servirà per 
amortitzar el deute directament.
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Avui aquest tipus d’interès del 4% pot semblar molt alt,  però el dia que es va signar era molt 
beneficiós per a l’Ajuntament. Els préstecs que es varen fer aquell exercici,  l’Euribor era tres 
mesos més quatre punts i estava en un 1,585,  que vol dir que els préstecs signats l’any 2011 
varen ser d’un 5,585 de tipus d’nterès i el tema que ens ocupa va ser d’un 4%.  
Els tipus d’interès han evolucionat i no està de menys refinançar aquest deute, cosa que ja s’ha 
comunicat a l’empresa.
En el seu dia no es va recórrer al finançament bancari perquè sortia més a compte que ho fes 
el propi concessionari i a més permetia que s’autofinancés amb la quota de manteniment.  
En préstecs es fa un mal negoci si se sumen les quotes al seu termini, perquè al final els 
interessos van en funció a uns tipus d’interès.
És veritat el que s’ha dit que en el seu conjunt costaria 100.000 euros, però també és veritat 
que 100.000 euros pagats avui o 100.000 euros pagats d’aquí a quaranta anys no tenen el 
mateix valor.
Tots els quadres d’amortització de préstecs tenen un cost financer.
Dit tot això,  només queda celebrar la proposta i l’empresa ja ha manifestat que està obert a 
parlar-ne. 

El Sr. Antoni Navarro respon que en cap moment pensaven que quan es va fer el préstec es 
fes malament, sí que és cert que s’estava sobre el 4% i quan es va signar l’Euribor estava al 
0,10. En tot cas qüestionarien si s’havia de pagar d’una manera o de l’altra, però no que s’havia 
fet malament.  
És veritat que l’Euribor ha baixat prou per detectar-ho i l’error d’incrementar la quota l’any 
passat ja està, tothom es pot equivocar i ara aquests diners es podran destinar a inversió i,  si 
no s’hagués detectat l’error,  aquests diners anaven a l’empresa.  
Des del grup d’ERC fan un prec a l’equip de govern, en el sentit que estiguin a l’aguait a l’hora 
de renegociar interessos de préstecs bancaris per estalviar diners i posa exemples de diversos 
ajuntaments que així ho han fet. 

S’aprova per unanimitat la següent Moció, després d’haver-la consensuat prèviament 
entre tots els grups polítics: 

“L’Ajuntament de Llagostera va adjudicar, el 20 d’abril de 2011 un contracte de servei de 
cementiri municipal i explotació d’un tanatori en sòl municipal.
Poc després de feta l’adjudicació, i a petició de l’Ajuntament, es modifica el projecte adequant 
la zona d’aparcaments i de la via verda, fet que suposa un escreix  pel que fa als costos de 
50.020,40€, segons valoració de l’empresa concessionària.
AUFUCE S.L. presenta, el desembre de 2011 un quadre d’amortització que suposa el 
finançament per part de l’empresa de l’obra a un interès del 4% en 40 anys, amb una despesa 
final per a l’Ajuntament de 101.088,21€. 
L’Ajuntament de Llagostera aprova el gener de 2012 la proposta de l’empresa, i acorda 
repercutir l’import en la quota anual de conservació del cementiri, que s’incrementa en 1.37€ 
(6,85%) per a cada nínxol o columbari i en 3,45€ per al panteó.
Atesos els antecedents exposats
Atès que el tipus d’interès aplicat és excessiu comparat amb altres ofertes que, si calgués, 
podrien fer les entitats bancàries.
Atès que en aquests moments està en procés d’elaboració el pressupost del 2017.
S’acorda: 
Primer.-  Refinançar amb AUFUCE, S.L. el cost pendent segons el quadre d’amortització  
presentat per l’empresa, que actualment és de 47.785,11€, amb els tipus d’interès actuals de 
mercat.
Segon.- Tenir en compte durant aquesta negociació amb AUFUCE la darrera pujada que, per 
error, es va aplicar a les quotes de conservació de cada nínxol, columbari i panteó, aprovada 
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pel Ple l’Ajuntament l’octubre de 2015 durant la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, a fi i 
efecte que les quantitats cobrades de més, en l’exercici passat i en els futurs, suposin, o bé una 
reducció de la quantitat amortitzable o bé del temps d’amortització.
Tercer.- Liquidar, si la renegociació no és viable, el préstec al qual fa referència la present 
moció, sempre tenint en compte com a quantitat amortitzable el que s’ha cobrat de més durant 
el 2016”.

3. Acords d’urgència.

No n’hi ha. 

4. Control i gestió municipal. 

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

El Sr. secretari pren la paraula i dóna compte dels Decrets d’Alcaldia que van des del número 
1212,  del dia 21 d’octubre, al número 1307, del dia 23 de novembre de 2016. 
 I també de les actes de la Junta de Govern Local, que van des de la número 35,  del dia 19 
d’octubre, a la número 39,  del dia 16 de novembre de 2016. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
-El dia 17 de desembre hi haurà una donació de sang, organitzada per la Creu Roja.
-S’ha acabat la campanya d’esterilització dels gats de carrer, que se n’han fet 32. De cara a 
l’any que ve tornarà ha haver-hi partida pressupostària per tornar-ho a fer. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
-Aquest divendres,  a les set de la tarda,  s’inaugura una exposició del pintor local Joan Roca al 
local de La Caixa, que va des dels anys 70,  quan comença,  fins l’actualitat  i convida tothom a 
assistir-hi. 
-S’està preparant la Marató de TV3 al Casino per al 17 de desembre. Tot són actuacions locals 
hi ha hagut gent que s’ha quedat fora perquè el temps és el que és i no es pot allargar massa.
S’ha canviat una mica el format que serà com un “Tú sí que vales” amb un jurat esbojarrat 
perquè la gent que hi vagi pugui gaudir de la vetllada. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
-S’està elaborant el pressupost i avui s’ha tingut una reunió amb els grups de l’oposició.
També s’està en la fase d’elaboració del pressupost participatiu que es va començar el 26 
d’octubre, es va obrir l’aplicatiu a través de la pàgina web de l’Ajuntament perquè la gent fes 
arribar les propostes ciutadanes, també es varen repartir butlletes casa per casa i les urnes per 
dipositar-les estaven a diversos indrets del municipi.
S’ha demanat una major concreció, que la gent definís un títol per la proposta, la necessitat que 
volia resoldre i que descriguessin què proposaven amb l’objectiu de poder arribar al taller que 
es va fer el 26 de novembre.
Es varen prioritzar les propostes en funció de la utilitat, de l’interès general i de l’opinió de la 
gent que hi va participar. 
Posteriorment a tot això, durant el mes de gener, es validarà que aquestes propostes siguin 
viables, que no superin els 40.000 euros i es pressupostaran a fi i efecte que es pugui fer una 
butlleta de votació  que doni més informació que la de l’any passat,  que permeti explicar quina 
és la proposta i el seu import.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 36662dbe431f413591b6c85f942a3c64001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=36662dbe431f413591b6c85f942a3c64001


7

Les persones podran votar un nombre determinat de propostes,  que en el seu conjunt no 
superin els 40.000 euros,  que és el pressupost assignat i,  un cop fet l’escrutini,  es portaran a 
terme. 
Com a novetat d’aquest any es faran votacions a través d’un aplicatiu web que,  introduint el 
DNI,  permet validar les votacions, tal  com s’ha fet servir altres vegades per escollir l’hereu i la 
pubilla, per exemple. 
Les butlletes físiques,  per evitar duplicitats,  també s’introduiran en aquest sistema.
El procés de recollida de propostes gairebé va durar un mes i se n’han recollit 40, que a 
diferència de l’any passat eren molt més definides i molt més acotades.
D’aquestes 40, 7 eren repetides, 6 es varen descartar, 12 eren genèriques,  o sigui no 
s’especificava el que s’estava demanant,  i també es varen descartar i al taller en varen arribar 
15,  que són les que es varen prioritzar.
Des d’un punt de vista tècnic es valoraran i es portaran a votació, com a última fase, o sigui, 
que encara no hi ha res decidit, però en el pressupost hi haurà una partida per valor de 40.000 
euros,  que posarà “procés participatiu” per portar-ho al final a la pràctica.

El Sr. Sergi Miquel explica el següent:.
-L’edifici de la Casa de les Viudes ja està a ple rendiment amb el Rreforça’t, el Reaprèn i amb 
l’activitat programada de l’Espai Jove, per tant l’edifici ja comença a prendre sentit.
-I pel que fa a urbanisme, ha de dir que la marquesina de la carretera ja està reubicada.

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
-Ja s’ha tancat el període de sol·licituds de beques per a material escolar i sortides, per un 
import de 8.044 euros. Hi ha hagut 32 peticions del Puig de les Cadiretes, 93 al Lacustària, 35 
a l’IES i 42 de denegades per superar els ingressos establerts. 
Les beques esportives també s’han tancat i se n’han concedit per valor de 7.758 euros.
-Aquest cap de setmana hi va haver el gran recapte d’aliments i a Llagostera s’han recollit 
2.800 kg. repartits entre els supermercats  Bon Preu, l’Spar i el Consum.

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:   
-El primer i segon cap de setmana d’aquest mes es va celebrar al pavelló el Campionat 
Provincial de Patinatge júnior.
Llagostera va fer podi en totes les categories i cal destacar que la nena Clara López va quedar 
primera en la seva categoria, però també fa atletisme i l’any passat va quedar segona en el 
campionat provincial.

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
-Idària ja ha començat la poda de les plantes del camins de pagès.
-Al veïnat de Sant Llorenç ja s’ha adjudicat part d’una subvenció per arranjar camins amb àrids 
reciclats.
-Aquesta nit començarà la recollida d’escombraries amb la nova empresa, que començarà a les 
12 de la nit per temes d’assegurances dels empleats que passaran a la nova empresa.                                                   
Progressivament  s’aniran incorporan totes les millores i totes les freqüències de recollides que 
consten en el contracte.
Al mes de maig ja arribarà el nou camió i començarà la campanya important.
O sigui, a partir de demà comença la nova empresa i tot el que s’hagi d’anar fent de més 
s’anirà introduint gradualment.  

El Sr. alcalde informa del següent:
-Ja s’han canviat els famosos senyals que estaven en un lloc que no tocava.
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-Ha estat fent gestions amb el director de Territori i Sostenibilitat perquè li donés un cop de mà 
en relació a una petició feta a Carreteres el passat mes de maig i que el mes d’agost se’n va fer 
un recordatori perquè es faci un estudi del control semafòric de la cruïlla de cal Portuguès.

4.3 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que en Comissió Informativa,  i ara ho reitera,  és un 
prec,  que és que l’any passat es va aprovar el ROM i ara s’ha vist que té unes deficiències i 
unes mancances i que en alguns aspectes no funciona, bàsicament en l’apartat dels precs i 
preguntes del Ple municipal, atès que cada dia se li dóna voltes, depenent de qui l’interpreti, 
fins i tot el secretari en fa una altra interpretació. 
Per tant, la proposta és que s’iniciï una modificació del ROM i arribar a un consens,  
principalment pel que fa als precs i preguntes del Ple, i per posar-nos d’acord en com es 
responen i què es fa amb les preguntes presentades per escrit i amb les orals perquè hi hagi 
dret a una rèplica,  atès que a vegades no es dóna la resposta que un espera i sense aquest 
dret no es pot millorar. 
A continuació formula les següents preguntes: 
- Hi ha un Decret d’Alcaldia que requeria el propietari de can Darder perquè portés un projecte 
de seguretat contra incendis i l’Ajuntament demanaria un informe a la Generalitat per veure si 
era correcte o no.
El mateix Decret diu que un “cop es disposi d’aquest informe en sentit favorable i abans d’obrir 
l’activitat.....” i un interpreta que és necessari aquest informe per obrir. L’activitat ja porta en 
marxa potser un parell d’anys i vol aclarir si el decret conté aquesta frase que és errònia o si 
realment no s’hauria d’haver donat permís per obrir en no disposar del projecte esmentat.
- En més d’una ocasió han parlat de la municipalització de la xarxa d’aigua potable de les 
urbanitzacions i sempre se’ls diu que s’hi està treballant i contínuament a través del registre 
d’entrada s’estan rebent queixes de talls de subministrament o que la infraestructura és 
deficient de manera recurrent.
En un ple també va dir que l’empresa Rec Madral no fa les anàlisis de l’aigua i que en el web 
de l’Ajuntament només hi ha les que gestiona Aqualia, que estan al dia.                  
Els és igual que l’aigua l’analitzi l’Ajuntament i que asseguri que està bé, la qüestió és que qui 
ho ha de fer és l’empresa subministradora, que les ha de pagar i presentar dintre dels temps,  
tal com diu la llei. 
Per tant, volen saber si s’està avançant en el tema de la municipalització d’aquesta xarxa 
d’aigua i si se’ls ha sancionat perquè no presenta les anàlisis de qualitat de l’aigua.
- Tal com ha dit en Xavier Vilella, comença el servei amb el nou adjudicatari de les 
escombraries i demana que es facin controls de com es fa la recollida selectiva al vespre, atès 
que precisament aquest dia va veure com es recollia de tot quan tocava només plàstic i hi havia 
un cabàs ple de paper que va anar tot junt.
Per tant, sol·licita un control exhaustiu i saber quan va ser el darrer que es va fer.
- Es va presentar la proposta de pressupostos de la Generalitat i no ha sabut veure cap inversió 
per a Llagostera, excepte l’estació depuradora Cassà-Llagostera.
Potser estaria bé fer-los saber que Llagostera sí que necessita inversions,  bé via al·legacions 
o amb una moció consensuada entre tots els grups.

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
- L’AMI,  de la qual formem part, a la darrera assemblea, va acordar que tots els ajuntaments 
que en formessin part,  els regidors,  no els treballadors, treballarien el 6 de desembre i 
proposa que els regidors vinguin i per exemple treballin en el ROM, atès que tindrien tot el matí. 
- Està lligada la Festa de Cap d’Any? Recorda que va dir que era una llàstima que s’hagués 
perdut i es va respondre que ja s’hi estava treballant.
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- Hi havia una carta d’Habitatge que va arribar el novembre, va tornar a arribar el febrer, el mes 
de març insistien a fi de poder fer una bona política en aquests temes i encara no s’ha 
contestat. 
Pregunta què va passar perquè no es contestés. 
- Demanen quina estratègia s’ha de seguir, independentment de colors polítics, perquè els 
pressupostos siguin el màxim de participatius.   
- Igualment demanen que la pàgina web de l’Ajuntament no només estigui actualitzada sinó 
amb un cert ordre perquè quan vols mirar per exemple el model d’instància costa de veure-ho 
amb el desplegable que hi ha a l’esquerra. No hi ha cap ordre i en alguns casos,  com 
retribucions, declaracions, grups polítics o mocions,   no s’hi pot accedir i llavors les mocions 
són a les opinions dels grups polítics, o sigui, que hi ha un cert desgavell. 
També s’ha demanat diverses vegades que s’actualitzi, atès que encara figura l’Àlex Puig com 
a president de la Creu Roja. 
- Què es pensa fer amb el garatge de davant de ca la Viudi? 
- A la Comissió Informativa havien demanat les dades sobre els cursos que s’havien fet per 
veure si funcionaven. 
- Quines inversions concretes s’han fet en els pressupostos participatius d’aquest any, perquè 
varen demanar-ho i no s’ha acabat de gastar tot el que hi havia. 
- També han demanat vàries vegades la unificació de l’expedient de SUMAR perquè vol dir tirar 
endavant el tema del geriàtric o tenir-ho tot endressat.
- Està definitivament resolt el tema d’abocament d’aigües brutes al col·lector de plujanes? Si  
es fa una inversió en la depuradora, com a mínim que es facin les coses tal com Déu mana. 

El Sr. Sergi Miquel,  en relació a can Darder,  diu que ja repassarà el redactat del decret i 
parlarà amb els tècnics per veure què ha passat.

El Sr. alcalde respon el següent: 
-En relació a la municipalització de l’aigua de les urbanitzacions, ja es va adaptar el nou dipòsit 
i es va fer la connexió per poder-la  subministrar en un futur. 
Ara la Junta de Compensació de la urbamització la Canyera traurà les obres a licitació, en 
principi serà aquesta primera quinzena de desembre i s’ha de fer tota la connexió d’aigua. 
A la urbanització Font Bona queden quatre coses per fer de les voreres i ja s’anirà per fer la 
capa de rodat. 
Quan l’Ajuntament les recepcioni ja s’iniciarà el procés per fer les connexions de l’aigua 
municipal. 
Ja és conscient de tots els problemes que han tingut els veïns, principalment els de la Canyera,  
més que els de Font Bona, pel mal estat de les conduccions i a més quan treballen en alguna 
actuació,  com tapar alguna tuberia rebentada,   no són gens curosos a l’hora d’arranjar el 
carrer perquè s’hi pugui circular bé. 
Pel que fa al control de l’aigua, ja parlarà amb l’enginyer per veure quin va ser l’últim que hi ha,  
però sí que l’Ajuntament en va fer un per tenir la certesa que l’aigua que es consumia reunia els 
requisits sanitaris; el va fer la companyia Aqualia,  que va dir que els paràmetres es complien. 
En el supòsit que no compleixin, se’ls sancionarà. 

El Sr. Xavier Viella,  en relació al control en la recollida selectiva de les escombraries, diu que 
de la tardança en l’elaboració del plec de condicions i l’adjudicació del nou contracte se n’ha 
n’ha tret de positiu que ha servit per recollir el màxim d’informació de totes les mancances que 
podien haver-hi al contracte vell. El contracte vell s’ha anat allargant i quan el camió, vell, 
s’espatllava anaven amb un d’un sol compartiment.
Quan s’acabi implantant definitivament el nou contracte, els contenidors tindran xip que servirà 
per saber qui treu les escombraries i qui no i aquesta informació passarà directament al 
departament de Medi Ambient,  que a continuació farà les corresponents visites.
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El nou adjudicatari contractarà una empresa que es dedica a fer campanyes de sensibilització. 
A Aquesta nova empresa li interessa millorar el percentatge de reciclatge perquè tindrà una 
retribució variable.
La intenció de l’equip de govern és millorar-ho i,  de controls,  evidentment que en faran, igual 
que se’n varen fer abans, però no es pot pretendre fer-ne a diari, es basaran molt en tots els 
sistemes que ha explicat abans. 
El tema de la recollida ben feta,  no només recau en l’empresa que la fa,  sinó també en la 
ciutadania. És un tema complicat. 

El Sr. David Parron afegeix que va veure un cubell d’aquells enormes blaus que hi ha al 
cementiri,  que posa “paper”  que es descarregava el dijous i ho troba flagrant.

El Sr. Xavier Vilella diu que generen residus tots els vuit mil i escaig d’habitants de Llagostera  
i és força complex controlar-ho si no es tenen  tots els sistemes adequats. 
L’àrea d’emergència de la deixalleria està pensada com a tal, no com una àrea habitual,  i 
encara que hi hagi càmeres es veuen cares que no es coneixen,  no matrícules de cotxes.

El Sr. Ramon Soler,  en relació als pressupostos de la Generalitat, diu que l’any passat hi 
havia la carretera i aquest any no, potser és una bona sort i no la reclamen mai per pagar-la.
Ara s’està en fase inicial i ja s’ho miraran. 
Sobre la proposa de l’AMI, ha de dir que tothom qui vulgui treballar en dies festius ho pot fer, 
igual que el que vulgui gaudir de les festes.
Hi ha catorze festius a l’any i que tothom en faci l’ús que cregui convenient. 
Els regidors ho són vint-i-quatre hores al dia,  i per si algú té interès a saber si treballen en 
festius o no, el dia 12 d’octubre varen passar-se dotze hores treballant a la Fira del Bolet, per 
tant, el cupo el tenen més que resolt.
Si algú vol venir a treballar el dia 6,  li sembla perfecte, però per parlar del ROM es necessita el 
secretari,  que tindrà festa de les que són preceptives.

El Sr. Josep Aliu manifesta que s’està treballant per poder fer la Festa de Cap d’Any. No ho 
pot assegurar al 100%, però gairebé en un 99%, sí. 

El Sr. Sergi Miquel,  pel que fa a la cartes d’Habitatge,  diu que és veritat que no s’han 
contestat, però que no parlen de polítiques d’habitatge sinó d’un marc orientatiu.
Considera que és un èxit que amb les cartes que entren cada setmana siguin les úniques que 
no s’han respost, però vol aclarir que no s’estan perdent oportunitats,  sinó que la Generalitat 
vol fer un marc orientatiu i ens demanen informació per tenir la seva fotografia del territori. 
I es compromet a respondre-les.

El Sr. Ramon Soler,  en relació a la valoració dels pressupostos participatius, manifesta que 
potser és millor esperar  que s’acabi el procés per valorar-lo, que serà el mes de gener. 
La participació ciutadana no és un tema quantitatiu sinó qualitatiu.
Caga vegada més la gent està aprofitant els canals telemàtics per fer arribar propostes i al final,  
com que es posa a votació, els tallers de validació deixen de tenir la importància que tenien els 
tres anys anteriors perquè hi ha una fase final de votació.
Queixar-nos ara,  abans de fer la votació, és tenir una bola de vidre espectacular perquè ara tot 
just estem al mes de novembre i no sap qui votarà al gener. 
Que hi ha més fórmules de participació? Segur que sí.
L’any que ve s’hi  implicaran els centres educatius, de la mateixa manera que es fa un ple 
infantil i es recullen les propostes que s’hi fan. D’aquesta forma s’aconseguirà que hi hagi més 
participació. 
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A banda dels tallers, s’han fet reunions sectorials amb industrials, amb empresaris, amb gent 
del sector turístic. Quiets no hi han estat,  i si alguna cosa es pot millorar, fantàstic.
Les propostes que s’han recollit aquest any són molt més fonamentades i descriptives que l’any 
anterior.

El Sr. Sergi Miquel, pel que fa a la pàgina web municipal, diu que en pren nota i mirarà l’enllaç 
que no funciona per esmenar-ho. 
Ara, les qüestiions subjectives de si una cosa està més o menys visible o més amunt o més 
avall, sempre està disposat a reflexionar-ho però aquesta web es fa servir d’exemple moltes 
vegades en cursos de comunicació política i institucional.
Però alguna cosa deu tenir de bo perquè es faci servir de referent en positiu,  perquè és 
avançada al seu temps i moltes plataformes que s’estan generant s’orienten i s’inspiren en la 
de Llagostera.

El Sr. Josep Aliu,  en relació als locals municipals del carrer Sant Antoni, diu que estan a punt 
de començar-hi les obres en un, amb una subvenció de la Diputació.

El Sr. alcalde afegeix que aquesta obra s’ha de fer abans de final d’any perquè està 
subvencionada per la Diputació.

El Sr. Ramon Soler,  en relació a les dades del cursos oferts per l’Ajuntament, diu que l’altre 
dia ja se’n va donar compte, però si no recorda malament són 47 cursos i més de 300 
participants, pel que fa exclusivament als cursos de l’Àrea de Promoció Local.
Pel que fa a les inversions dels pressupostos participatius de l’any passat, el pressupost 
s’acaba el 31 de desembre i no al novembre.
Hi ha dues actuacions començades i una que està en curs.
Una era la col·locació de panells digitals d’informació, que es mourà d’ubicació perquè al lloc 
on és,  i després de rebre queixes i suggeriments,  pot ser un motiu de distracció dels 
conductors.
Promoció Local ha invertit 15.894 euros en aquesta pantalla.
Al Patronat d’Esports s’hi han fet millores en la pintura, les portes, les escales, les finestres, 
manteniment de cistelles, tablers de metacrilat i instal·lació de barra antipànic a la porta de la 
sala de calderes per valor de 17.716,22 euros.
La part que queda pendent és la instal·lació de jardineres a l’eix comercial per millorar l’espai i 
la viabilitat, que espera que abans de final d’any estigui executat. 
Probablement se superin els 40.000 euros destinats inicialment. 

El Sr. alcalde manifesta que l’expedient de SUMAR pràcticament des de l’última vegada que 
en varen parlar no s’ha fet cap més actuació.
Ara fa tres dies s’ha fet una actuació que serà l’inici d’aquest expedient perquè tot l’anterior 
eren xerrades i propostes que es miraran de recuperar, però gran part del que també hi hauria 
d’haver és el que es demana directament a la directora del Geriàtric.

El Sr. Sergi Miquel,  sobre l’abocament d’aigües brutes del carrer Carrilet, s’ha trobat que el 
desguàs d’una rentadora estava connectada a les aigües pluvials, que es va resoldre.
Al cap d’un temps també es va detectar que passava el mateix amb un safareig.
A continuació es va iniciar un procés una mica carregós i es va avisar a totes les comunitats 
que emetessin un informe a través dels seu lampista o altre professional que certifiqués que tot 
estava connectat on tocava.
Al principi semblava que era un problema puntual d’un lloc, però al final sembla que és una 
cosa més estesa del que en un principi es pensava.
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Un cop es tinguin tots els certificats i si encara no s’ha solucionat el problema,  s’hauran de 
prendre mesures.  

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