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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/9
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 27 DE SETEMBRE DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 21:52 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT
Sr. Antoni Navarro i Robledo, 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.

Han excusat la seva absència la Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT i el Sr. 
Alexandre Puig i Mayol, 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. Aprovació acta sessió anterior 
1.1. PLE2017/8 ordinària 26/07/2017

Propostes
Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/1168   Renovar representants al Consell social municipal. Exp. núm. 
2017/1495.
2.1.2. PRP2017/1194   Suprimir i cancel·lar el Registre municipal de parelles estables i derogar 
el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Exp. núm. 2017/1493. 
2.1.3. PRP2017/1300   Modificar parcialment l'Ordenança Fiscal núm. 5. Exp. núm. 2017/1603 
2.1.4. PRP2017/1319   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2017 del pressupost municipal. 
Exp. núm. 2017/1619 
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2.1.5. PRP2017/1343   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2016.- Exp. núm. 
2017/790. 
2.1.6. PRP2017/1296   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni 
municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596. 
2.1.7. PRP2017/1297   Moció d'ERC-AM, en relació a la instal·lació progressiva de plaques 
solars als edificis municipals de Llagostera.-  Exp. núm. 2017/1598. 

3. Acords d’urgència. 

4. Control i gestió municipal 
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords 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. Aprovació acta sessió anterior. 

1.1. PLE2017/8 ordinària 26/07/2017
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/1168   Renovar representants al Consell social municipal. Exp. núm. 
2017/1495.   

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

“Vist l’article 5.2 del Reglament del Consell social municipal, aprovat definitivament pel Ple en 
sessió de 24 de setembre de 2014 i publicat al BOP núm. 239, de 16 de desembre de 2014:
Els/les membres en representació de l’Ajuntament seran designats pel Ple de l’Ajuntament. La 
resta dels/de les membres seran designats/ades per l’òrgan competent de l’entitat que 
representin.
Vist l’article 5.3 del Reglament del Consell social municipal, aprovat definitivament pel Ple en 
sessió de 24 de setembre de 2014 i publicat al BOP núm. 239, de 16 de desembre de 2014:
Els/les membres electes es renovaran a l’inici de cada mandat municipal. Els/les membres no 
electes es renovaran cada 4 anys, a la meitat del mandat municipal.
Atès que el Consell es va constituir en la sessió extraordinària de 17 de març de 2015 i ja s’ha 
superat la meitat del mandat municipal 2015-2019, 
Atès que, un cop sol·licitat a les entitats i les associacions que tenen representació en el 
Consell que comuniquessin a l’Ajuntament el nom de la persona que les representaria en el 
període 2017-2021, només n’han resultat les següents modificacions respecte als membres 
actuals:  
Dones d’Arreu: Sra. Teresa Rosa Testart
Creu Roja: Isabel Turon Boadella
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Idària SCCL: Annaïs Pascual Alfaràs
Atès que s’han produït canvis en els tècnics que formen part del Consell en representació de 
serveis municipals,
S’acorda:
Primer.- El Ple queda assabentat dels nous membres següents del Consell social municipal:
Dones d’Arreu: Sra. Teresa Rosa Testart
Creu Roja: Isabel Turon Boadella
Idària SCCL: Annaïs Pascual Alfaràs

Segon.- El Ple queda assabentat de la permanència dels membres següents del Consell social 
municipal:
Càritas: Sra. Pilar Sancho Espigulé
El Badr: Sra. Siham Chatare
Llagostera Solidària: Sr. Enric Ramionet Lloveras
Llum d’Àfrica: Sr. Youssef El Khattabi
IES: Sra. M. Àngels Guerrero
Escola Lacustària: Sra. Nuri Font Parés
Escola Puig de les Cadiretes: Sra. Nuri Solà Puig
Àrea Bàsica de Salut: Sra. Marta Raset Pimàs

Tercer.- Nomenar els següents membres del Consell social municipal:
Representant de la Policia Local: Sr. Adrià Ruano Ribas
Representant del servei municipal d’Acollida: per determinar
Representant de les Llars d’infants municipals: Sra. Raquel Fumadó Bou

Quart.- Notificar l’acord tercer als interessats.” 

EL Sr. secretari llegeix el nom de les persones que consten als punts primer, segon i tercer de 
l’acord.  

Sense que hi hagi cap intervenció, tots els regidors presents en queden assabentats. 

2.1.2. PRP2017/1194   Suprimir i cancel·lar el Registre municipal de parelles estables i 
derogar el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Exp. núm. 2017/1493    

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

“El Ple de la Corporació, en data 28 de març de 2001, va acordar crear el registre municipal de 
parelles de fet, aprovar inicialment el Reglament del Registre municipal de parelles de fet i 
exposar-lo al públic pel termini de 30 dies hàbils per tal que les persones interessades en 
poguessin presentar al•legacions.
Atès que no es van presentar al•legacions,el Reglament del Registre municipal de parelles de 
fet va esdevenir definitivament aprovat, publicant-se el text en el BOP de Girona número 109 
de data 6 de juny de 2001.
D’ençà el 2001, s’ha anat modificant el Reglament per tal d’adaptar-lo a la legislació vigent.
Aquests registres municipals tenien la finalitat de facilitar a les persones que ho desitgessin un 
element de prova de la seva relació, quan encara no hi havia reconeixement legal de les 
formes d’unió no matrimonial i de la regulació del matrimoni de persones del mateix sexe.
Tant la seva creació com la seva supressió, tenen caràcter voluntari i s’emmarquen en les 
potestats d’organització i en l’exercici de l’autonomia local.
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Atesa la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, 
operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina el nou règim de les unions 
estables no matrimonials i no exigeix que s’hagin d’inscriure en cap registre, establint l’art 234-1 
que dues persones que conviuen en una comunitat anàloga a la matrimonial es consideren 
parella estable en qualsevol dels casos següents:
- Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
- Si durant la convivència tenen un fill en comú.
- Si formalitzen la relació en escriptura pública.
L’apartat segon de disposició addicional segona, estableix que a l’efecte d’acreditar l’existència 
d’una parella estable es pot aportar l’escriptura pública a la qual fa referència l’art. 234-1 o una 
acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un 
període inferior si, una vegada iniciada la convivència, la parella ha tingut un fill en comú.
La Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la 
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la creació del 
Registre de parelles estables, ha creat el Registre de parelles estables de Catalunya. I en virtut 
de l’Ordre Jus/44/2017, de 28 de març, s’aprova el seu  reglament regulador, que ha entrat en 
vigor el dia 1 d’abril de 2017, i a partir d’aquesta data ja es troba operatiu. En Aquest registre, 
s’hi podran inscriure totes les parelles de persones residents a Catalunya que ho desitgin i 
acreditin el compliment de les condicions requerides pels articles 234-1 i 234-2 del llibre segon 
del Codi Civil de Catalunya.
Atès que la normativa vigent no exigeix com a requisit per la seva constitució que les parelles 
estables s’hagin d’inscriure en cap registre, si bé la Generalitat ha creat un registre únic que 
abraça tot Catalunya, i que el principal objectiu pretès per l’acord plenari de l’any 2001 ha estat 
totalment superat per la legislació vigent es pot procedir a la supressió del Registre municipal 
de parelles estables, la cancel·lació de les seves dades i la derogació del Reglament regulador 
del Registre de parelles estables.
Vist l’informe de Secretaria de data 24 d’agost de 2017 sobre el procediment a seguir i 
legislació aplicable.
Vist que és competència del Ple municipal l’aprovació de les ordenances i reglaments, i per 
tant, la seva derogació, al no existir un procediment establert haurà de seguir la normativa per 
la seva aprovació, d’acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 52.1.d) 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
S’acorda:
Primer.-  Suprimir i cancel·lar del Registre Municipal de parelles de fet de Llagostera.
Segon.-  Aprovar inicialment la Derogació el Reglament del Registre municipal de parelles de 
fet de Llagostera.
Tercer.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’e-tauler, i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats puguin 
presentar les al·legacions o reclamacions que considerin adients. En cas que no es presentin 
al·legacions en el termini indicat, s’entendran aprovats definitivament els acords adoptats sense 
necessitat d’adoptar un nou acord.
Quart.- Un cop aprovada definitivament la derogació del Reglament del Registre Municipal de 
parelles de fet de Llagostera, trametre un certificat a tots els inscrits que figurin empadronats a 
Llagostera”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que s’aprova una norma de caràcter reglamentari en virtut de la qual es 
deroga el reglament del Registre de Parelles estables de Llagostera.
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Fa dos anys la Generalitat va aprovar crear un registre de parelles estables i conseqüentment 
aquesta funció és assumida per aquest registre i, per tant, el que ara s’aporta a aprovació és 
suprimir el registre municipal que hi havia, d’acord amb la legislació anterior. 

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

2.1.3. PRP2017/1300   Modificar parcialment l'Ordenança Fiscal núm. 5. Exp. núm. 
2017/1603.    

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

“Atès que, com a conseqüència de les Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la 
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya  es crea el Registre de 
Parelles Estables de Catalunya, procedeix la supressió del Registre municipal de parelles 
estables de Llagostera y la supressió de la taxa per expedició de certificats registrals. 
Atès que l’article l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de taxa per expedició de documents 
administratius estableix:
    
7.1. Certificats Import
Per cada certificat de documents municipals, llevat dels 
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en 
curs

4,10 €

Per cada certificat de documents municipals que 
requereixin investigació en els arxius municipals 20,60 €
Per cada certificat del registre municipal de parelles 
estables 10,00 €

Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el  
procediment per a l’aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Atès que, quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vist l’informe emès per Secretaria en data 15 de setembre de 2017.
S’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2017 i següents, la modificació de l’article 
7.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de taxa per expedició de documents administratius que 
quedaria redactat en els següents termes:

7.1. Certificats Import
Per cada certificat de documents municipals, llevat dels 
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en 
curs

4,10 €

Per cada certificat de documents municipals que 
requereixin investigació en els arxius municipals 20,60 €

Segon.- Exposar al públic el referit expedient, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 
del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del 
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corresponent anunci en el BOP de Girona, el qual també es publicarà al Tauler electrònic de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública de les ordenances fiscals, aquells que tinguin 
un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient 
i presentar les al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini d’informació 
pública, sense que es presentin reclamacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de prendre cap altre acord exprés. En cas contrari, el Ple resoldrà les 
al·legacions formulades.
Tercer.- Publicar en el BOP l’acord definitiu que, un cop transcorregut el període d’exposició 
pública, procedeixi adoptar, i també el text íntegre de les ordenances fiscals modificades. La 
susdita modificació entra en vigor el dia següent de la seva publicació al BOP.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari diu que va relacionat amb l’expedient anterior.
A l’Ordenança núm. 5 de la taxa per expedició de certificats registrals hi havia el concepte per 
cada certificat del registre municipal de parelles estables i està clar que s’ha de suprimir.
Ara s’expedirà d’ofici un certificat per cadascuna de les parelles inscrites en el registre d’aquest 
Ajuntament, per tal que ho puguin tenir i aportar, si és el cas, al registre autonòmic de Parelles 
Estables. 

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

2.1.4. PRP2017/1319   Aprovar la modificació de crèdit núm. 8/2017 del pressupost 
municipal.- Exp. núm. 2017/1619    

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

“Atès que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pel qual no 
existeix crèdit.
Vista la memòria de l’Alcaldia, en la qual s'especifica la modalitat de modificació del crèdit, el 
finançament i la seva justificació.
Vist que la Secretaria va emetre informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que la Intervenció va emetre Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
Atès que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que 
són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació 
jurídica.
Atès que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 
l’Alcaldia.
S’acorda:
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Primer.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2017 del pressupost 
vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdits d’altres 
aplicacions de despeses no compromesos , d’acord amb el següent detall: 
  Crèdits extraordinaris
02.450.61902 Reurbanització c/ Constància   170.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses 170.000,00 €
02.450.61901 Millores d’infraestructures -130.000,00 €
02.151.60000 Expropiació finques -40.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -170.000,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 0,00 €

El resum per capítols és el següent: 

Ingressos
Capítol Concepte import (€) modificació 8/2017 totals

1 Impostos directes 3.176.000,00 3.176.000,00
2 Imposots indirectes 72.000,00 72.000,00
3 Taxes i altres impostos 2.014.588,00 2.014.588,00
4 Transferències corrents 2.370.044,00 2.370.044,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 195.650,00
6 Alienació inversions 0,00 0,00
7 Transferències capital 1.819.844,14 1.819.844,14
8 Actius  financers 2.049.616,33 2.049.616,33
9 Passius financers 950.000,00 950.000,00

Total ingressos 12.647.742,47 0,00 12.647.742,47
In

Despeses
Capítol Concepte import (€) modificació 8/2017 totals

1 Despeses de personal 2.851.733,00 2.851.733,00
2 Despeses béns corrents i serveis 3.096.448,29 3.096.448,29
3 Despeses financeres 27.000,00 27.000,00
4 Transferències corrents 746.851,00 746.851,00
5 Fons de contingència 26.650,00 26.650,00
6 Inversions reals 3.776.058,18 3.776.058,18
7 Transferències capital 1.153.002,00 1.153.002,00
9 Pasius financers 970.000,00 970.000,00

Total despeses 12.647.742,47 0,00 12.647.742,47

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOP de Girona i a l’e-tauler 
de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les”.

Es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. Ramon Soler diu que es porta a aprovació una modificació de crèdit, bàsicament per la 
reurbanització del carrer Constància que ja estava previst en el pressupost i en el seu moment 
es va fer sense tenir el projecte d’obres definitiu i amb una quantia aproximada. 
Ara ja se sap exactament quin és el seu cost i per tant, l’única cosa que es fa és un canvi de 
partides i no canvia res el capítol 6.
Es donen d’alta 170.000 euros a la partida específica de reurbanització del carrer Constància i 
es donen de baixa de la partida d’infraestructures per expropiació de finques.
Tot per poder fer la licitació i la seva posterior execució. 

El Sr. David Parron manifesta que en un primer moment el que més els havia cridat l’atenció 
era la baixa de 40.000 euros en expropiació de finques.
Però ha repassat el pressupost i el mes de desembre quan es va aprovar no hi havia cap 
partida per expropiació de finques, però es va fer una modificació de crèdit per fer front a les 
despeses d’expropiacions provinents de sentències judicials.
Segons es va explicar en Comissió Informativa no es va fer servir tot el que estava destinat a 
expropiacions i ara es posa aquí. 
Com que el seu grup considera que és una obra que s’ha de realitzar, el vot serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que a la Comissió Informativa ja varen preguntar sobre les millores 
d’infraestructures que baixava força, semblava que estava plantejat en el pressupost, però 
dintre de millores infraestructures que era de 300.000 euros i ara se n’hi treuen 130.000 euros, 
hi havia moltes actuacions per l’ampliació de la pista d’skate, la reparació de la font del mirador, 
el mur de gabions, l’escola Lacustària i el procés participatiu, però tenen dubtes que això es 
pugui fer amb la previsió que hi havia.  
En qualsevol cas, l’obra que es planteja és correcte, però el seu grup s’abstindrà perquè 
d’alguna manera és una modificació d’un pressupost que ells no hi estaven d’acord. 

El Sr. Ramon Soler afegeix que només és un canvi de cromos, que no s’ha alterat res. 
Les partides del pressupost de millores d’infraestructures, del procés participatiu i del carrer 
Constància hi estaven posades a l’espera que es definissin, i quan s’ha fet ja s’han suplementat 
i és evident que fins que no es té el projecte definitiu no es pot saber el seu cost.
En principi per les previsions que hi ha s’ha de poder executar tot.
També cal dir que bona part de les inversions d’aquest any ja estaven nominalitzades en el 
pressupost, però el carrer Constància hi estava comptat dins el gruix dels 300.000 euros. 

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

2.1.5. PRP2017/1343   Aprovar el compte general del pressupost de l'exercici 2016.- Exp. 
núm. 2017/790    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist el Compte General de la Corporació de l’exercici 2016 (que inclou el de l’Ajuntament i dels 
organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports), integrat pel Balanç de 
situació, pel Compte de resultats econòmic patrimonial, per l’Estat de liquidació del pressupost, per la 
Memòria i per la documentació complementària.
Vist l’informe d’Intervenció emès en data 1 de juny de 2017, i el dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes, emès en data 28 de juny de 2017.
Vist que el referit Compte General i l’informe de la Comissió es van exposar al públic mitjançant edicte 
publicat al BOP de Girona núm. 141, de 28 de juliol de 2017, i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, per un 
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termini de 15 dies hàbils, i 8 dies hàbils més, a fi i efecte que es poguessin formular les objeccions i 
observacions que es consideressin oportunes.
Vist que, segons certificació emesa per la Secretaria d’aquest Ajuntament, durant el període d’exposició 
al públic de 15 dies i 8 dies més, no s’han presentat al·legacions en el Registre General de l’Ajuntament.
Ateses les determinacions de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals; i de la resta de normativa 
de referència.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de l’Alcaldia.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2016, integrat pel de l’Ajuntament i 
dels organismes autònoms Residència J. Baulida i Patronat municipal d’Esports.
Segon.- Retre el Compte General de la Corporació de l’exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que es porta a aprovació el compte general. 
Es va fer l’exposició pública i no hi va haver al·legacions. És un tràmit més per aprovar els 
comptes de l’exercici 2016. 

El Sr. David Parron manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció.

El Sr. Antoni Navarro diu que també s’abstindran. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors del PDeCAT i abstenció dels 
regidors d’ALL i d’ERC).  

2.1.6. PRP2017/1296   Moció d'ERC-AM i AxLL, en relació a l'actualització del patrimoni 
municipal de sòl i habitatge (PMSH).-Exp. núm. 2017/1596    

El Sr. alcalde manifesta que a la Junta de Portaveus s’ha acordat deixar aquesta Moció sobre 
la taula per tractar-la en el proper Ple i així poder donar més resposta a les peticions que es 
fan.   

2.1.7. PRP2017/1297   Moció d'ERC-AM, en relació a la instal·lació progressiva de 
plaques solars als edificis municipals de Llagostera.-  Exp. núm. 2017/1598.    

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

“Atès que la radiació solar mitjana del municipi de Llagostera és molt elevada, la qual cosa 
confereix al municipal un potencial d’aprofitament solar elevat,
Atès que les plaques solars fotovoltaiques, que tradicionalment havien estat un producte molt 
car, comencen a ser una alternativa econòmicament viable i, el que és més important, 
respectuosa amb el medi ambient,
Atès que, tot i que actualment l’electricitat que es consumeix prové d’una companyia que 
comercialitza energia provinent de fonts d’energia renovables, està demostrat que el més 
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respectuós amb el medi és la producció en origen, ja que s’evita la construcció de grans 
conduccions elèctriques que travessen el territori,
Atès que, en el moment crucial de definició de com serà el nou país, un dels canvis ha de ser 
revertir un model energètic caduc, centralista i especulatiu, del qual la MAT és el major 
exponent, i generar condicions per a una transició energètica renovable i respectuosa amb el 
territori i el medi ambient,
Atès que la despesa del consum elèctric de les dependències municipals de l’Ajuntament de 
Llagostera, segons pressupost del 2017, de 174.110.-€, 35.000.-€ dels quals són del 
subministrament elèctric a les escoles,
Atès que les inversions per a la producció d’autoconsum d’energia elèctrica s’amortitzen en un 
curt període de temps,
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament aprovarà un pla d’implantació gradual de plaques solars per a 
l’autoconsum a les dependències municipals.
Segon.- Els serveis tècnics estudiaran en quin edifici escolar del municipi és més convenient 
instal·lar plaques solars fotovoltaiques, tenint en compte els consums anuals i el potencial 
d’aprofitament solar.
Tercer.- El pressupost de l’any 2018 incorporarà la partida necessària per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques en l’edifici escolar que els serveis tècnics proposin”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que aquesta Moció és una més en la línia del 
respecte pel medi ambient i les plaques solars.
Pensava que avui ja hi hauria la Moció que es va prometre que es presentaria en aquest Ple i 
recorda que si es va rebutjar va ser amb el compromís que es tractaria. 
Demana per què no s’ha fet, perquè si no no tindria cap sentit la votació feta.
Recorda que es va fer la Moció perquè es canviés tota la normativa tan restrictiva de la 
instal·lació de les plaques solars.
La Moció d’avui és perquè es faci un projecte d’instal·lació progressiva de plaques solars als 
edificis municipals, tal com queda explicat en l’exposició de motius de la mateixa.
A continuació passa a llegir la proposta.

El Sr. Xavier Vilella manifesta que entre juny i juliol va tenir contactes amb una empresa per 
saber com funcionava el tema de les plaques solars, tenint en compte que abans els preus 
eren molt elevats.
Es varen fer diverses propostes per veure en quins llocs se’n podrien col·locar per aprofitar-ho 
al màxim i perquè fessin un pressupost orientatiu. 
Creu que les administracions han de ser les primeres en donar exemple i després d’haver vist 
que el pressupost era força viable i de parlar-ho amb els seus companys de l’equip de govern, 
donaran suport a aquesta Moció. 

El Sr. David Parron diu que el seu vot també serà favorable, atès que sempre que s’han 
presentat mocions relacionades amb aquest tema així ho han fet i creuen que és una bona 
iniciativa que l’equip de govern també ho reculli.
En relació al perquè no va a Ple la Moció de l’anterior sessió sobre la inclinació de les plaques 
a les teulades, ja va dir que encara no s’havia fet per manca de disponibilitat dels serveis 
tècnics.
Si la present Moció tira endavant, l’anterior s’haurà de modificar i a vegades les coses no van 
tan ràpides com un voldria.  
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El Sr. Antoni Navarro diu que caldria que l’equip de govern es plantegés el que demanaven al 
Ple passat, que era que la normativa que no era només de plaques solars s’aparqués a canvi 
de fer-ne una altra que no hi constés aquest límit que fa que la gent es freni a l’hora de 
col·locar-ne.  

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   

3. Acords d’urgència. 

No se’n presenten. 

4. Control i gestió municipal. 

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

El Sr. alcalde pren la paraula i vol posar de manifest que el dia 7 d’aquest mes de setembre es 
va signar un Decret en suport a la llei del Referèndum, que ens honora a tots plegats.  

A continuació el sr. secretari manifesta que a part del Decret que ha esmentat l’alcalde, des de 
l’últim Ple s’han dictat els Decrets que van des del número 708, del dia 24 de juliol, al número 
987, del dia 22 de setembre. 
I pel que fa a les actes de Junta de Govern Local aprovades, van des de la número 30 del dia 
19 de juliol a la número 33 del dia 13 de setembre. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
- El dia 12 de setembre varen començar les classes a les escoles, el dia 1 de setembre a les 
llars d’infants i el dia 14 a l’Institut.   
A les llars d’infants hi ha 111 alumnes matriculats i el càtering es fa des d’una empresa externa.
Al Puig de les Cadiretes s’hi han matriculat 353 alumnes, 424 al Lacustària, uns 300 a l’INS -
encara que no té el número exacte- i els 20 alumnes de Caldes de Malavella que han vingut a 
fer el batxillerat a Llagostera. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
- Aquest mes de setembre la brigada ha començat a netejar els embornals del poble, atès que 
hi ha una part que els ha de fer l’empresa Aqualia, concessionària del servei d’aigua,
També s’han netejat els del pont de Panedes i aquesta setmana s’ha començat a netejar els 
vorals dels camins de pagès, que s’aniran fent a mesura que es vagi tenint temps.     
- Les voreres del passeig Pompeu Fabra que tenien els panots solts s’han arreglat i ara s’està 
fent el carrer del Sol.
- També s’ha fet el manteniment de les escoles per començar bé el curs.

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
- El dia 2 d’octubre començaran els cursos de català en un local de Can Roure, situat al carrer 
Sant Antoni, i que es va arreglar com a sala polivalent.

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
- Les obres del Pla de Barris ja estan tirant endavant. També lligat a aquest Pla i dintre del 
projecte 3.0 ha de dir que les escoles ja tenen tot el material i que els professors de les escoles 
de Primària ja han fet bona part de la formació corresponent i properament iniciaran una 
formació de Samsung pel que fa els aplicatius mòbils. Val a dir que Samsung ha fet una aposta 
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per incrementar el nombre d’hores formatives i millorar molt l’oferta formativa per tal de garantir 
que aquest projecte tiri endavant.
Ha d’agrair molt l’esforç de les escoles per la disposició mostrada i per les ganes com s’ho han 
agafat.
- Lligat amb tot això, ha de dir que se’ls ha convidat a participar a la fira SIMO, lligada amb 
educació i tecnologia, per poder presentar el projecte de Llagostera 3.0. Es farà el dia 25 
d’octubre. 
- S’està començant a tancar tota la programació de robòtica educativa i aplicacions mòbils de 
cares a la gent, per començar a treballar-hi el mes d’octubre i fins a finals d’any. 
Per acabar, només destacar l’esforç que hi posa la gent de l’àrea de Promoció Econòmica, de 
Joventut i també de les escoles, i espera que el projecte sigui molt profitós per Llagostera.
- A l’àrea de Promoció Econòmica hi ha hagut una baixa de la insertora laboral, que va ser 
cridada per Ensenyament per ocupar una plaça.
Des d’aquí vol agrair-li els serveis prestats i a partir de la setmana vinent ja hi haurà una 
substituta, que espera que funcioni tan bé com ha funcionat la Marta. 
- Creu que val la pena destaca que en aquests moments l’atur de Llagostera representa un 
10,03 %, una xifra que si es compara amb la del mes d’agost de l’any 2015, era de més del 
25%.
És evident que no només és mèrit de les accions fetes per l’Ajuntament, perquè depèn de molts 
factors, però sí que val a dir que la feina i l’esforç fet en formació i en programes d’inserció 
laboral ha ajudat segur a molta gent de Llagostera a troba feina. 
En aquests moments, en una població activa de 1.820 persones, 476 estan registrades en el 
SOC i 251 són perceptores de prestacions.
La borsa de treball, en aquests moments, està gestionant 70 ofertes de treball i té 5 plans 
d’ocupació en curs. En aquests tres últims anys s’han registrat 1.038 persones a la borsa de 
treball, que vol dir que han estat ateses.
-El primer semestre d’aquest any s’han programat 15 cursos en els quals hi han  participat 152 
alumnes.
Els que han tingut més demanda han estat els de caixera de supermercat, socorrisme bàsic i 
primers auxilis, operacions bàsiques i manteniment de jardineria, manipulador i aplicador de 
productes fito-sanitaris, cambrer, barista i conductor de plataformes elevadores.
- En aquest segon semestre tothom ja ha rebut tota l’oferta educativa; s’han programat 23 
cursos i properament ja començaran a funcionar.

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
- S’han aprovat les bases per un concurs d’un logotip que identifiqui tots els processos 
participatius de Llagostera, atès que fins ara no hi era i creu que pot ser atractiu perquè la gent 
del poble hi participi.
- El projecte del nou web tira endavant, es començarà l’últim trimestre de l’any i es preveu que 
acabi el primer de l’any vinent, es marquen uns sis mesos per treballar-hi, atès que porta molta 
feina. 
- Ja hi ha les primeres altes de fibra òptica al poble, o sigui, que ja hi ha usuaris que en poden 
gaudir.
- Del projecte Reforça’t, que és amb el qual els alumnes de l’Institut poden anar a fer-hi classes 
de reforç, fins ara se’n beneficiaven dos grups de 24 alumnes, s’havien pogut acollir tots els 
que ho demanaven. Però aquest any hi ha hagut més demanda, i fent una mica d’enginyeria 
horària s’ha pogut fer un tercer grup, de manera que els alumnes de primer fins a quart d’ESO  
es repartiran en tres grups.
- Els cursos de l’Espai Jove CLV estan en marxa, com la resta dels de l’Ajuntament.
- Es va fer la Festa Petita i es bo que tingui continuïtat, atès que la Comissió de Festes ho va 
valorar molt positivament. Hi va haver unes 200 persones que varen participar en el sopar de 
cloenda. Aquesta festa va consistir en una cercavila de la Colla Gegantera i l’esplai també va 
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treure la Cuca, després de dinar es va fer una gimcana sobre rodes, el Quo Vadis, i va acabar 
amb un sopar-ball.

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
- El Patronat està en període d’inscripcions. Com a novetat ha de dir que aquest any hi ha dos 
nous clubs, atès que es recupera el d’handbol que va fer gaudir tant i un nou club de futbol que 
es diu Futbol Base de Llagostera.
En el proper Ple espera dir el número d’inscrits totals.

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
- Demana disculpes perquè el dia 20 s’havia d’haver fet una xerrada sobre la nova recollida 
d’escombraries, però es va haver d’anul·lar arrel dels fets ocorreguts pel tema del procés, i a 
més perquè el ponent principal és alcalde d’un municipi.
És previst fer-ho un altre dia, però en aquell moment estava ben planejat perquè era una 
xerrada pre-nou calendari i el personal estava més disponible. 
Ara estan una mica embolicats perquè s’ha sacsejat tot el tema de la recollida d’escombraries, 
però ja es buscarà una nova data. 
Remarca que el residus que es treguin no han d’anar mai solts a dintre del cubell, que sempre 
han d’anar a dins d’una bossa de plàstic o de paper.
Ara el cubells porten xip i així es podrà controlar qui és que recicla bé i qui no ho faci se li farà 
una visita. 
Cada cop s’ha de pagar més per anar a l’abocador, ara s’està en uns 30 euros per tona i el 
2020 se’n pagaran 50 i així paulatinament anirà pujant i es parla que al final hi haurà sancions, 
motiu pel qual no és just que pagui el mateix el que recicla que el no que no fa. 
En el Ple de les ordenances ja es parlarà de les bonificacions introduïes i serà una quantitat 
important perquè el que vol l’Ajuntament és que la gent recicli. 

El Sr. alcalde informa del següent: 
- S’han iniciat les obres del carrer Joan Maragall; s’han fet reunions amb els veïns per anar 
explicant com funcionaria el tema del trànsit. El punt més crític és el del carrer Hospital i per 
part de l’empresa s’ha col·locat un semàfor, atès que aquest carrer ara és de doble sentit.
Després vindrà el carrer Sant Feliu i el carrer Lacustària, i vol agrair la bona predisposició del 
constructor perquè el dia 12 d’octubre no hi hagi un caos circulatori.
- Ja es va iniciar l’última fase de les obres d’urbanització de Font Bona i el principal problema 
que hi ha és amb el pagament de les quotes urbanístiques, però espera que la gent vagi 
responen per continuar amb l’asfaltatge i acabar aviat.
- Pel que fa a la urbanització la Canyera, s’hi va treballant, però hi ha el gran problema del 
concessionari de l’aigua.
Rec Madral té un deute molt important amb l’ACA, que ja ha advertit que si no es prenen 
decisions per mirar de canviar de gestor, repercutirà en el deute que té aquest senyor adquirit 
amb l’ACA amb els ajuntaments que gestiona. 
L’Ajuntament no està disposat que aquesta empresa continuï oferint el servei perquè la veritat 
és que a cada moment hi ha problemes: a vegades a Font Bona estan sense aigua, la xarxa de 
conducció es rebenta, etc. 
S’ha demanat una subvenció a l’ACA, que ha estat concedida, per un import de 170.000 euros,  
per fer la conducció nova fins a Font Bona.
- S’està en contacte amb la Fundació Mona perquè tenen un cert interès per venir a Llagostera, 
atès que han de marxar del lloc on ara estan. Creu que seria interessant pel municipi. 
- El carrer Constància començarà a ser peatonal, encara que les obres no s’hagin iniciat, atès 
que els veïns fa molt temps que ho demanen.   
S’intentarà reordenar el trànsit d’aquella zona. 
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- Aquesta setmana va anar a recollir el premi de vila florida. Igual que les últimes vegades han 
atorgat les tres flors i agraeix les tasques tant de la Brigada Municipal com de l’entitat 
Llagostera en Flor.
Espera que s’assoleixi la quarta flor perquè la cinquena encara no la té ningú. 
Llagostera està a l’alçada de Blanes i d’altres municipis importants.

4.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron manifesta que no en formula cap.   

El Sr. Antoni Navarro diu que tenint en compte la situació que s’està passant, creu que és 
millor deixar-ho per una altra ocasió, però voldria fer les següents puntualitzacions:
- En referència al carrer Joan Maragall, potser estaria bé fer una prova per veure si realment el 
sentit de la circulació plantejat a la llarga serà el correcte, ells creuen que potser seria millor fer-
ho al revés, però només és un plantejament com a idea.    
- Com a curiositat,  pregunta per què ara els cubells de les escombraries són tan grans, perquè 
malauradament les cuines de les cases no ho són tant.

El Sr. Xavier Vilella respon que l’empresa que ha fet la campanya que ja té experiència per 
haver-ne fet d’altres, deia que aconsellaven aquests tipus.
A efectes pràctics, sí que algú pot dir que són massa grans, però també hi ha gent que diu que 
són massa petits perquè una bossa d’envasos o de paper no els hi cap, depèn de cada cas,  
però perquè pugui comptar a l’hora de fer la bonificació ha d’estar a dintre del cubell per fer-ne 
la lectura amb el codi de barres. En el supòsit que no es pugui posar a dintre, s’ha de deixar 
amb el cubell al costat per fer-ne la lectura. 

El Sr. Antoni Navarro per acabar, només vol desitjar una bona jornada de votació del 
diumenge i donar públicament de nou suport a les actuacions que faci el nostre alcalde. 

El Sr. alcalde només vol fer una crida al civisme, que sigui una jornada com ja s’està 
acostumat i tenim acostumat el món, cóm la de l’11 de setembre, que imperi el civisme i el bon 
fer de la gent catalana, per tant, moltes gràcies i fins diumenge. 

I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts i set minuts de deu del vespre,  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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