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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/1
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 25 DE GENER DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 22:21 Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, 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. Robert Montiel Molina, regidor de CiU, que prendrà possessió en el moment que es dirà
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 indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1.- Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/13 extraordinària amb urgència 21/12/2016
1.2. PLE2016/12 extraordinària 21/12/2016

Presa de possessió del Sr. Robert Montiel Molina del càrrec de regidor.

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/16   Ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa 
d'Acció Social S.L. Exp. núm. 2017/64.-
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2.1.2. PRP2017/17   Aprovar provisionalment el Pla especial de la modificació del text 
refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment hoteler al 
Vt. de St. Llorenç nº 16 "can Darder" - Exp. núm. 2015/1137 

2.1.3. PRP2017/18   Iniciar expedient d'assignació del nom d'Eugeni Gurnés a un espai 
públic. Exp. núm. 2017/74.-

2.1.4. PRP2017/37   Moció d'ERC-AM, en relació a la liquidació d'un deute finançat per 
TÀCTICA PADEL,SL.-Exp. núm. 2017/105 

2.1.5. PRP2017/39   Adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, promoguda 
per l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.- Exp. núm. 2017/106 

2.1.6. PRP2017/40   Donar suport al manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat 
de la pagesia".-Exp. núm. 2017/107 

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.- Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2016/13 extraordinària amb urgència 21/12/2016

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

1.2. PLE2016/12 extraordinària 21/12/2016

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), amb les esmenes 
introduïdes pel Sr. Parron, regidor d’AxLL.

Presa de possessió del Sr. Robert Montiel Molina del càrrec de regidor.

Alcalde.- En el Ple de desembre va renunciar al càrrec el regidor Sr. Sergi Miquel. La Sra. Olga 
González, següent a la llista de CiU, va renunciar a prendre possessió del càrrec de regidora. 
Per tant, un cop complerts els tràmits legals, ara prendrà possessió del càrrec de regidor per 
CiU el Sr. Robert Montiel Molina, següent en la llista electoral. Que s’acosti a la mesa el Sr. 
Montiel.

Alcalde.- Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Llagostera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
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Sr. Montiel.- Sí, ho prometo per imperatiu legal.

D’altra banda, vull manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 
que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.

Alcalde.- Pot seure i obro el torn de paraules per si algú vol dir algunes paraules de 
benvinguda. Per la meva part, vull dir que fa molt que conec en Robert, una persona 
responsable i complidora i espero i desitjo que aporti molt al nostre municipi. 

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/16   Ratificar els acords de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa 
d'Acció Social S.L. Exp. núm. 2017/64.-   

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

“Antecedents

I.- Vist que l'Ajuntament de Llagostera és titular de 10 participacions socials de la societat 
mercantil SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL.

II.- La Junta General de SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL, en data 7 d'octubre de 2015, va 
aprovar inicialment la  proposta de modificació (no substancial) dels seus estatuts vigents des 
del 22 de juliol de 2009. L'esmentada aprovació inicial es va publicar al BOP de Girona número 
202, de 20 d'octubre de 2015.

III.- Vist que aquesta modificació estatutària es porta a terme per tal d'adaptar-los a la legislació 
vigent i afecta els articles que a continuació es detallen:

- Article 3 incorporant la relació de socis de la societat mercantil, publicitat en relació als 
convenis que la mercantil subscrigui i la possibilitat de subcontractació de les encomanes 
de gestió rebudes fins a un màxim del 60%,.

- Article 5, es defineix de forma més acurada l'objecte social.
- Títol III "Òrgans de la Societat", s'incorporen dos òrgans més, el Secretari (article 28) i el 

consell Tècnic Assessor (articles 29 a 33).
- Incorporació del Títol IV: "Règim Jurídic de la Societat" (articles 34 i 35).
- Incorporació de l'article 40: Tarifes de preus de SUMAR. 
- Modificació de l'article 41, especificant que SUMAR és una entitat depenent de la 

Diputació de Girona, a efectes del que disposa la llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

IV.- Vist l'informe favorable de Secretaria de data 12 de gener de 2017.

Fonaments Jurídics

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Articles 322 i 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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S’acorda:

Primer.- Ratificar els acords de modificació dels estatuts de l’empresa SUMAR, Empresa 
d’Acció Social S.L. aprovats per la Junta General celebrada el dia 7 d’octubre de 2015. 

Segon.- Notificar aquest acord a SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Parron.- Són modificacions legals que ja tenen informe favorable de Secretaria i no farem 
cap intervenció més. El nostre vot serà l’abstenció.

Sr. Navarro.- El nostre vot serà l’abstenció perquè considerem que cal un debat per veure quin 
és el paper d’aquesta empresa, que ens està costant 400 €, i no sabem veure quin és el retorn 
per a l’Ajuntament, ja que els projectes que ens ha fet ens els ha cobrat.

Alcalde.- Nosaltres l’aprovem.

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

2.1.2. PRP2017/17   Aprovar provisionalment el Pla especial de la modificació del text 
refós aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment hoteler al 
Vt. de St. Llorenç nº 16 "can Darder" - Exp. núm. 2015/1137    

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

“El projecte de Pla especial de la modificació del text refós aprovat del pla especial urbanístic 
per a la implantació d’un establiment hoteler al veïnat de Sant Llorenç nº 16 “can Darder”, 
redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas i   que promou l’entitat JORDAVET S.L.,  va ser 
aprovat inicialment mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1011, del dia 22 d’agost de 2016.

El Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits 
al diari El Punt-Avui de 01.09.2016, al BOP núm. 169, de 05.09.2016, i al tauler d’anuncis 
electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de l’ajuntament, havent presentat una al·legació, amb 
registre d’entrada núm. 3354 del dia 21.09.2016, per part de veïns del carrer Darder.

Vistos els informes emesos pels següents organismes:

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en sentit favorable (R.E. nº 3399, 
de data 26.09.2016)

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en sentit favorable (R.E. nº 3.808, de data 
25.10.2016) 

- SSTT a Girona del Departament d’Empresa i Coneixement, en sentit favorable (R.E. nº 
4420, de data 15.12.2016) 
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Atès que malgrat el temps transcorregut, a dia d’avui no consta que l’Agència Catalana de 
l’Aigua, ni el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  hagin 
emès el seu informe.

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal Sr. Carles Soler Ripol en data 
21.12.2016, on fa constar que les consideracions efectuades pels veïns del carrer Can Darder 
es poden resumir en els següents punts:

 Els pas dels vehicles per portar a terme l’obra de reforma i ampliació de la masia can 
Darder ha fet malbé el paviment del carrer Can Darder i, per tant, aquest hauria de ser 
reformat en la seva totalitat.

 Caldria col·locar senyalització per regular la velocitat excessiva dels vehicles pel carrer.
 Plantejar que l’accés a l’hotel Can Darder es fes per un camí alternatiu existent.

Atès que el carrer Can Darder es troba en sòl classificat de sòl urbanitzable delimitat dins el 
sector SUD-8 “Selva Brava”, i aquest sector està pendent de desenvolupament.

Atès que la pavimentació dels carrers de la urbanització Selva Brava es va portar a terme fa 
més de 20 anys i, en general, el paviment es troba en mal estat producte de la manca de 
manteniment i no es pot considerar que l’estat del paviment del carrer Can Darder sigui pitjor 
que el de la resta dels carrers de la urbanització.

Atès que tot i que els propietaris de la urbanització poden demanar que els propietaris de l’hotel 
Can Darder col·laborin en el manteniment del carrer, sense que això sigui un aspecte a regular 
en el Pla especial, ja que es tracta d’un carrer situat dins d’un sector urbanitzable delimitat, 
pendent de desenvolupar i fora de l’àmbit del Pa especial.

Atès que en el plànol “Usos del sòl no urbanitzable” del POUM no hi consta l’existència d’un 
camí d’accés alternatiu a la finca de can Darder.

De conformitat amb l’article 76 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer) , i en especial 
el seu article 85.  

I de conformitat amb el règim de competències previst a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això, s’acorda:

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pels veïns del carrer Can Darder, atès que tal 
com es detalla a la part expositiva, les seves consideracions no són objecte d’aquest Pla 
especial.

Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla especial de la modificació del text refós 
aprovat del pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment hoteler al veïnat de 
Sant Llorenç nº 16 “can Darder”, redactat per l’arquitecte Josep Comas Boadas i   que promou 
l’entitat JORDAVET S.L.

Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, dos exemplars del projecte i una còpia 
completa de l’expedient administratiu en format paper, i el text de les normes urbanístiques i els 
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plànols d’ordenació en suport informàtic, degudament autenticats pel fedatari públic de 
l’Ajuntament.

Quart.-  Notificar-ho al promotor,  i  als veïns del carrer Can Darder.”

Es produeixen les següents intervencions:

Alcalde.- És el tràmit que hem de seguir després de la modificació del text refós. Ara ho 
enviarem a Urbanisme, que és qui acabarà decidint si es pot legalitzar o no aquell espai que 
s’ha construït a can Darder. Hi ha una primera part que ja es va fer, el text refós recull aquesta 
modificació i el que dictamini la Comissió d’Urbanisme de Girona serà el que haurem 
d’executar. 

Sr. Parron.- Ens alegrem que hàgim arribat a aquest punt perquè això cueja des del 2010, 
quan nosaltres ja hi vàrem votar a favor perquè consideràvem que era positiu fomentar el 
turisme rural a Llagostera. Més tard hi vàrem votar en contra perquè ens vàrem adonar que el 
Pla Especial no incloïa aquesta edificació, Per la nostra insistència es va aixecar un expedient 
de disciplina urbanística perquè aquesta edificació s’inclogués en el Pla Especial, com així ha 
sigut, i l’única queixa és que han estat dos anys marejant la perdiu presentant documentació 
incompleta, l’arquitecte fent informes, però sembla que finalment el Pla Especial ho inclou tot, 
com ha de ser. Tal com dius, ara serà la Comissió d’Urbanisme qui decidirà si aquesta 
construcció forma part del complex hoteler i, per tant, és legalitzable, o bé no ho és per la 
distància i s’hauran de prendre mesures. Sap greu que sigui una pràctica més comuna del que 
ho hauria de ser: primer es fan les obres i després, si t’enxampen, els projectes de legalització. 
És una situació greu i les administracions haurien d’actuar més contundentment. El nostre vot 
serà l’abstenció.

Sr. Navarro.- Nosaltres igual. No només hi ha hagut aquesta actuació una mica il·legal 
d’intentar sortir-se’n en el tema urbanístic, sinó també, com hem denunciat tant un grup com 
l’altre, fer-ne ús abans d’estar aprovat. Hi ha una qüestió d’interpretació, caldrà que Urbanisme 
es defineixi. Nosaltres ens abstindrem, entès que la lectura que en fa l’arquitecte és correcta, 
però pot ser tot al contrari. No estem en contra de la lectura que en fan els Serveis Tècnics, 
sinó que ho deixem ens mans d’Urbanisme.

Alcalde.- És un procés que ha durat molt, hi hem estat a sobre, hi ha una aprovació inicial, 
Urbanisme s’haurà de definir i després nosaltres actuarem. Nosaltres hi votem a favor.

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

Passem al punt 2.3. Aprofito per saludar la família del nostre estimat Eugeni Gurnés i donar-li la 
benvinguda en aquest Ple.

2.1.3. PRP2017/18   Iniciar expedient d'assignació del nom d'Eugeni Gurnés a un espai 
públic. Exp. núm. 2017/74.-   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“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 
majors d´edat.

Considerant que Eugeni Gurnés Bou, alcalde de Llagostera afusellat l’any 1943, pot ser 
mereixedor de tenir un reconeixement per part de la vila de Llagostera,

S’acorda:

Primer.- Que s’iniciï l’expedient per donar a un espai públic el nom d’Eugeni Gurnés.

Segon.- Que actuï com a instructor de l’expedient el Sr. Josep Aliu Mundet, regidor de Cultura, 
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. Eugeni Gurnés.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Aliu.- Llegiré el que va ser i com va anar la seva captura i ho tinc apuntat per no equivocar-
me, però també voldria dir que, a més de l’Eugeni Gurnés, hi va haver més gent de Llagostera 
que va ser afusellada, que va perdre la vida en camps de concentració, gent que està en 
fosses comunes. Una guerra civil és una de les coses pitjors que pot passar en un país, 
esperem que ningú ho torni a viure mai més, i crec que és més que raonable que hi hagi un 
espai amb el nom de l’Eugeni Gurnés, per tot el que va representar i com a alcalde de 
Llagostera, a més a més, ha de tenir un espai, que més o menys ja hem mirat on pot ser. És 
molt fort per a les famílies, per a la gent que ha tingut persones afusellades o desaparegudes 
per la guerra, sabem el que esteu patint, jo també tinc un oncle que va desaparèixer i moltes 
famílies de Llagostera i de Catalunya ho han viscut. Seguidament llegeix el següent:

Transportista de professió i anarcosindicalista
Treballava a l’empresa de transports Font
Va formar part del Comitè de Milícies Antifeixistes 
Va ser alcalde de Llagostera del novembre de 1936 al març de 1937 i primer tinent d’alcalde 
fins al  10 de maig de 1938.
Va ser cridat al front el 1938 on va estar destinat al cos de Transports de l’Exèrcit Republicà    
El febrer de 1939 passa la frontera com la major part de l’exèrcit republicà i ingressa al camp 
de concentració de Barcarés, després a Rivesaltes i finalment a Tornay
L’agost de 1939 ingressa malalt a l’hospital de Thouars . Estarà ingressat fins el desembre.
Un cop recuperat fa d’infermer al mateix hospital
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L’agost de 1940 intenta passar la frontera per Irún per tornar a casa. És capturat i enviat al 
camp de concentració de Miranda de Ebro. Empresonat,  primer a Madrid i més tard a Girona.  
El novembre de 1940 comença el procediment sumaríssim que tres anys més tard acabarà 
amb el seu afusellament a la tàpia del cementeri de Girona. Se l’acusa de la mort dels mossens 
de Llagostera .
Durant el procés aconsegueix avals favorables de persones de dretes,  fins i tot d’un mossèn 
(Gabriel Masias) que va amagar a Llagostera mentre era alcalde i de les majordomes dels 
mossens assassinats a Llagostera. 
El 7 de maig de 1943 és afusellat al cementiri de Girona
A Llagostera la repressió franquista comporta:
Més de 50 acusats per rebel·lió militar. Amb  penes d’anys de presó (entre 30 i 3anys) i  9 
penes de mort (entre ells l’alcalde Gurnés)

Aquesta és més o menys la història de l’alcalde Gurnés qui, a diferència d’altres que als anys 
40 ja els deixaven anar de la presó, en el seu cas, fos per escarment o pel que fos, va ser un 
assassinat.

Sr. Parron.- És un deute històric envers l’alcalde Gurnés, però també envers els represaliats 
per la dictadura feixista de Franco i els que varen perdre la Guerra Civil. És un reconeixement 
que arriba més tard del que haguéssim volgut, però ens alegrem molt que arribi. Esperem que 
no s’oblidi aquesta pàgina negra de la història, amb el seu nom a un espai públic es farà 
memòria i formarà part de la memòria històrica de Llagostera. El nostre vot serà favorable.

Sr. Navarro.- El nostre també és favorable i alegrar-nos que hagi arribat aquest moment i que 
es restableixi la memòria d’un alcalde de Llagostera.

Alcalde.- Tal com s’ha explicat, el que volem fer és un reconeixement, no tan sols a un alcalde 
de Llagostera, sinó també visualitzar totes aquelles persones que, tot i que tenim pla plaça de 
l’Exili, quedi reflectit amb el lideratge de l’Eugeni Gurnés totes aquelles famílies que varen patir 
una situació molt semblant i molt trista. El nostre vot és a favor. Està clar que ara s’aprova l’inici 
de l’expedient i després, amb la comissió que es creï, es parlaria del lloc ideal per poder donar-
li el nom de l’Eugeni Gurnés.

S’aprova per unanimitat.

2.1.4. PRP2017/37   Moció d'ERC-AM, en relació a la liquidació d'un deute finançat per 
TÀCTICA PADEL,SL.-Exp. núm. 2017/105    

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

“L’Ajuntament de Llagostera va adjudicar, en sessió plenària de 19 de juny de 2012 la 
concessió demanial de construcció, gestió i explotació de tres pistes de pàdel a la zona 
esportiva, amb un cànon anual de 1.000€, revisable anualment en funció de l’evolució de l’IPC. 
La durada de la concessió és per 25 anys, prorrogables a 10 anys més.

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 
52.452,82€, segons valoració de l’empresa concessionària.

L’Ajuntament de Llagostera acorda, en Junta de Govern de 19 de desembre de 2013 restablir 
l’equilibri econòmic amb l’aportació directa de 20.000€ més la condonació de la millora que va 
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oferir el contractista, valorada en 13.000€ i un import a amortitzar durant el període de 
concessió.

Aquest import restant, de 19.459,82€ merita un tipus d’interès equivalent a l’interès legal del 
diner més diferencial de 1,5 punts. El tipus d’interès per al 2004, any en què l’interès legal era 
del 4%, va ser del 5,5%.

El proppassat novembre es va signar un decret d’alcaldia ratificant els acords i aplicant, tenint 
en compte l’interès legal vigent del 3%, un tipus d’interès del 4,5%.

En l’esmentat decret es posa de manifest l’absència d’un comptador diferenciat per a l’aigua, 
per la qual cosa es fa un capmàs que el 2016 va ser de 300,87€ per a tot l’any 2015. Entenem 
que seria millor posar un comptador propi, vinculat al general, per tal que tothom pagui el que 
consumeix.

Atesos els antecedents exposats, i atès que el tipus d’interès aplicat és excessiu comparat amb 
altres ofertes que, si calgués, podrien fer les entitats bancàries”,

S’acorda:

Primer.- Refinançar amb Tàctica Pàdel el cost pendent segons el quadre d’amortització 
presentat per l’empresa, que actualment és de 15.553,05€, amb els tipus d’ineterès actuals de 
mercat.

Segon.- Liquidar, si la renegociació no és viable, el préstec al qual fa referència la present 
moció.

Tercer.- Instal·lar un comptador d’aigua individualitzat per a les instal·lacions que utilitza 
Tàctica Pàdel.”

Es produeixen les següents intervencions:

Alcalde.- Això concretament és de la construcció de les pistes de pàdel, on hi havia un 
problema amb una línia que creuava amb una cantonada amb una de les pistes. En aquell 
moment es va acordar amb Tàctica Pàdel el finançament d’aquella descàrrega, el desviament 
d’aquella línia, i ara Esquerra demana que es revisin les condicions que es varen acordar en 
aquell moment. 

Sr. Navarro.- És una moció en la línia de la que vàrem presentar el novembre sobre interessos 
que en aquest moment són excessius tenint en compte el mercat actual. Com molt bé ha dit 
l’alcalde, es va haver de fer una modificació de la línia elèctrica. Es va arribar a un acord amb 
Tàctica Pàdel: l’Ajuntament va pagar 20.000 €, va condonar una millora que havia ofert el 
contractista de 13.000, en total quedaven 19.500 € per amortitzar. Es va acordar amb Tàctica 
Pàdel que seria com un préstec i meritaria l’interès legal del diner més 1,5. Això en el seu 
moment era un 5,5, ara és un 4,5, una quantitat clarament elevada i estaria bé que es fes tot el 
possible perquè Llagostera no es gastés més diner del necessari. 

Per altra banda també hi ha el tema de l’aigua. Amb el comptador de l’aigua es fa un capmàs 
de 300,87 € que paga l’empresa per l’aigua que gasta. Creiem que és millor posar un 
comptador perquè, entre altres coses, si un té tarifa plana segurament no serà tan curós amb 
l’ús de l’aigua com si l’ha de pagar. Per alta banda, és una qüestió de transparència, potser en 
gasten 300 o potser en gasten 500, per això demanem que paguin el que els tocaria. 
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El Sr. Navarro llegeix els acords de la moció.

Sr. Soler.- Com has dit, Toni, aquesta moció va en la línia de la que vàrem aprovar el 
novembre. La veritat és que no recordo si al final ens vàrem abstenir o hi vàrem votar a favor, 
en qualsevol dels casos, recollint la proposta, també farem el mateix que vàrem fer en el cas 
d’Aufuce, renegociarem això en el sentit del que es planteja a la moció i, en tot cas, demanar la 
mateixa flexibilitat que vàrem demanar en el cas d’Aufuce, arribar a acords perquè no és el 
mateix haver de fer préstecs que renegociar els que ja tenim. El nostre vot serà favorable, amb 
aquest matís.

Sr. Parron.- El nostre vot també serà favorable. De fet, en el debat de pressupostos de 
desembre una de les coses que demanàvem, igual com fa un any demanàvem que s’instal·lés 
una caldera per al vestidor de les pistes de pàdel i una caldera per al vestidor del futbol, vàrem 
dir que seia també lògic i desitjable que hi hagués un comptador d’aigua separat, perquè és bo, 
sa i transparent separar una activitat pública d’una de privada. No es tracta només de 
renegociar el deute, sinó, tal com diu la moció, solucionar aquesta situació. Per tant, el nostre 
vot serà favorable. 

Sr. Navarro.- Demano disculpes perquè m’havia deixat el tema de l’aigua, que cadascú pagui 
el que li toca. Només ens queda demanar que nosaltres hem trobat aquests dos préstecs amb 
un interès excessiu, no sé si n’hi ha més, nosaltres continuarem revisant els expedients, però 
estaria bé que si hi hagués algun altre cas com el d’Aufuce, on ens estalviàvem 40.000 €, aquí 
no ho hem valorat, però deu ser una quantitat considerable, fer un seguiment d’aquests 
possibles préstecs d’interès excessiu tenint en compte el mercat actual.

S’aprova per unanimitat.

2.1.5. PRP2017/39   Adherir-se a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra, promoguda 
per l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya.- Exp. núm. 2017/106    

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

“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, 
esperant una nova vida digna. 

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva 
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per ajudar les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida. 

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la 
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil 
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar 
a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades. 

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, 
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i 
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones 
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refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i la mobilització de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu 
ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i se sumi a la seva iniciativa.”

S’acorda:

Primer.-  Declarar l’Ajuntament de Llagostera adherit a la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra.

Segon.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània, del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.

Tercer.- Convocar la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que se celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.

Quart.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra, i a les entitats socials del municipi.”

Es produeixen les següents intervencions:

M. Vilà.- Aquesta proposta ve de l’ACM i de la FMC perquè ens adherim a una campanya que 
fa una nova entitat, Casa Nostra és Casa Vostra. 

La Sra. Vilà llegeix la moció.

M. Vilà.- Sabeu la situació en què estan vivint els refugiats. Llagostera sempre hem sigut un 
poble d’acollida, fa temps que ens vàrem oferir com a municipi d’acollida, la nostra intenció és 
seguir en aquesta línia i ajudarem en el que sigui qualsevol campanya a favor d’això, perquè la 
situació que tenen és denigrant, per no dir una paraula més forta. Per tant, el nostre vot és a 
favor.

Sr. Parron.- Malauradament una alta vegada estem davant d’una moció que no ens agrada 
haver de tractar, potser és la tercera o quarta moció en suport als refugiats, la resposta dels 
governs espanyol i europeu és nefasta, continua la situació dramàtica de les persones 
refugiades. Esperem que aquesta sigui la darrera moció que hàgim d’aprovar. Esperem que 
l’Ajuntament posi els mitjans per complir el punt 3 de la moció, per mobilitzar la ciutadania i que 
tingui ressò a arreu d’Europa.

Sr. Navarro.- Res més a afegir-hi. Evidentment la situació és deplorable, nosaltres sempre hem 
estat a favor de buscar una solució, de fet ja us comunico que no seré al Ple de març perquè 
seré en un camp de refugiats de Grècia, per tant, el compromís d’Esquerra és clar en aquest 
sentit. Per tant, suport total a la moció.

S’aprova per unanimitat  

2.1.6. PRP2017/40   Donar suport al manifest "Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat 
de la pagesia".-Exp. núm. 2017/107    
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La 
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és 
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el 
darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que 
conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es 
transcriu literalment:

MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb 
la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual 
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la 
societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de 
país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera 
marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als 
qual cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat 
catalana. 

 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria 
de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al 
seu text fonamental les funcions del sector:
   a) L’abastament segur d’aliments a la població.
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
   c)L’ocupació equilibrada del territori. 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del 
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la 
prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat 
d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest 
esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta 
de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la normativa 
concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement 
del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb 
les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser 
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de 
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en 
les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als 
dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques 
i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com 
a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es 
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i 
altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, 
formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació 
socioeconòmica de determinades administracions locals.

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

Codi Segur de Validació 68eae5c7d13143198d5b10482d921b19001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=68eae5c7d13143198d5b10482d921b19001


13

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària 
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial 
en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que 
ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests 
dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en 
el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i 
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda 
en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, 
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al 
Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les 
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència 
dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures 
que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar 
la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 % 
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant 
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes 
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat 
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i 
desfavorides). 
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció 
de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, 
cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de 
Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per 
assegurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i 
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més 
a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els 
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els 
espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i 
habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les 
zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures 
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels 
llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda 
demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per 
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la 
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si 
s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o 
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es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal 
que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les 
poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels 
Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el 
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la 
fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc 
actual.

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant 
la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les 
normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions 
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un 
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que 
pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o 
d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, 
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin, 
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla 
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, 
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i 
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus 
plans de gestió.”

S’acorda:

Primer.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.

Segon.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista 
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al president de la Generalitat de Catalunya i al 
coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Vilella.- Unió de Pagesos ens va fer arribar una moció, creiem que tenen tota la raó, el 
problema ve de sempre, no d’ara. Com que és bastant llarg, resumint, diré que ells volen fer 
entendre que la pagesia és un sector clau a nivell de Catalunya, tant a nivell de conservació de 
territori com a l’hora de crear llocs de treball, directes o indirectes, i fins i tot a l’hora de produir 
aliments de proximitat. Tot això no seria possible si no anés acompanyat d’uns preus justos, i 
moltes vegades no és així, de vegades hi ha especulacions del preu del producte, els costos 
cada cop són més elevats i hi ha pèrdues. De vegades això va acompanyat del fet que els 
governs no es fan prou polítiques per protegir la pagesia. Un altre problema greu és la fauna 
salvatge, especialment el porc senglar, un problema molt generalitzat i amb tràmits lents per 
combatre’l. Finalment, des de pagès es té la sensació que és molt fàcil ocupar terreny rural i en 
canvi ´s complicat desenvolupar les tasques de pagès. 

El Sr. Vilella llegeix els acords de la moció.
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Sr. Parron.-  Estem d’acord que cal renovar el contracte pagesia-societat i que la pagesia està 
sovint oblidada, un sector que és productor d’aliment i garant del medi rural, però el manifest té 
coses amb les quals no estem d’acord, i per altra banda hi ha mancances. És un manifest de 
suport a la pagesia, però no en general sinó concretament a la Unió de Pagesos, un sindicat en 
concret, contra el qual no tenim res, però només representa una part. Estem d’acord que calen 
preus justos per a la pagesia, però també és una mancança que no parli dels sous baixíssims 
que cobren els treballadors agrícoles. Tampoc esmenta els transgènics, tampoc estem d’acord 
en el tema de la fauna protegida perquè sembla que oblidem que han estat les persones les 
que han envaït l’espai de la fauna salvatge. Per tant, estaríem d’acord que calen tramitacions 
més ràpides i millors indemnitzacions, però no en els termes que fa esment. Potser també 
caldria replantejar-se la ramaderia extensiva. Per acabar, tampoc estem d’acord amb el darrer 
punt, on diu que no estan d’acord que la Generalitat estigui elaborant un règim sancionador pe 
a les dejeccions ramaderes i les fertilitzacions quan no siguin intencionades. El fet que sigui o 
no intencionat no hauria d’eximir de complir la llei. De tot el manifest, ens quedaríem amb el 
primer paràgraf, que resumeix la intencionalitat del manifest, però no en subscrivim la totalitat, 
per això el nostre vot serà l’abstenció.

Sr. Navarro.- Trobem que és un manifest molt sectorial, només de la Unió de Pagesos, i 
d’altres entitats que s’ignoren, fins i tot a l’hora de notificar la moció. Trobem a faltar una 
modernització de la proposta, en cap moment es parla de transgènics, d’agricultura ecològica... 
Si el que pretén és fer un contracte amb la ciutadania, seria bo obrir-se a demandes que la 
ciutadania fa respecte al món rural. Ni intenta abraçar tot el món de la pagesia ni estem gaire 
d’acord amb el model que presenta. Òbviament, s’ha de donar suport a una marxa en suport de 
la pagesia, però el nostre vot serà l’abstenció perquè no estem d’acord amb la totalitat de la 
moció.

Alcalde.- Nosaltres hi votem a favor.

Sr. Vilella.- Tenim diferents punts de vista. Sobre el protagonisme de la Unió de Pagesos, ni ho 
he comentat, serà perquè hi crec, però a mi m’és igual qui la presenta, em seria igual si la 
presentés Joves Agricultors o un partit polític, la finalitat és la mateixa. Si els sous dels 
treballadors són baixos és perquè han de sortir dels ingressos que genera l’activitat, i 
precisament estem reivindicant preus justos. La moció no parla de transgènics perquè vol 
englobar tot tipus de producte, i el transgènic, ens agradi o no, és legal, i segurament hi ha llocs 
del món on poden menjar gràcies als transgènics Respecte a la fauna salvatge, tothom té molt 
clar el tema del senglar, però estem parlant de la introducció de l’ós o d’un altre tipus de fauna i 
la gent que té més punts en les subvencions és la gent que es vol instal·lar a l’alta muntanya i 
és contradictori que qui s’instal·li a muntanya després hagi de conviure amb un depredador 
natural del que tu està produint. Sembla que ens estem contradient: paguem perquè hi vagin i 
paguem per indemnitzar quan un animal fa mal. Pel que fa al comentari d’en David sobre les 
sancions i les dejeccions, sembla que no pugui ser que passi una cosa involuntària, i de 
vegades sí que pot ser involuntària: es pot rebentar una canonada,  pot ser que vagis a un 
camp, t’enfonsis i l’única solució sigui buidar, per tant, hi pot haver situacions puntuals 
involuntàries, tot i que és cert que després paguen justos per pecadors i hi ha gent que 
n’abusa, però qui la faci que la pagui. Des que jo era petit la pagesia ha anat a menys, l’única 
manera d’aguantar ha sigut augmentar, i no per guanyar més, sinó per poder-nos mantenir. I és 
en aquest punt quan xoquem amb l’administració, perquè sovint no estem ben vistos com 
voldríem, sobretot les explotacions ramaderes, per un costat alguns voldrien que no hi fóssim i 
per l’altre només podem subsistir si creixem, aquesta és la realitat.

Sr. Parron.- Has dit que no doneu suport a aquesta moció perquè la presenti Unió de Pagesos, 
sinó que ho faríeu encara que la presentés una altra entitat. Em sembla bé, però és que en el 
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segon punt d’aquest manifest ja es diu que Unió de Pagesos està menystinguda per les 
administracions, per tant està molt centrada en un sindicat concret. Respecte als sous, és cert 
que tot va lligat, però no sempre va lligat: massa sovint la riquesa del propietari va lligada a 
l’explotació dels treballadors, els rics cada vegada són més rics i continuen els sous de misèria, 
no és matemàtic que millors preus i més guanys per a l’empresari es traslladi a millors sous 
dels treballadors. I sobre els accidents en dejeccions ramaderes, evidentment que n’hi poden 
haver, però s’ha de complir les lleis sobretot quan parlem de possible contaminació del medi 
ambient i dels aqüífers dels quals ens abastem tots. 

Sr. Vilella.- Només aclarir que quan defenso la pagesia, parlo dels pagesos de peu, no parlo 
de grans empreses.

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

3. Acords d’urgència

Alcalde.- No hi ha 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

Secretari.- Des de l’últim plenari, s’han aprovat els Decrets 2016/1359 al 2017/36. S’han 
aprovat les actes de les Juntes de Govern 1/2017, de 4 de gener, a la sessió 3/2017, de 18 de 
gener.

4.2 Informes d’Alcaldia

Sr. Vilella.- A causa de les plogudes, les rieres van plenes i he encarregat arranjar passallisos, 
retirar socs, etc. 

La nova empresa de recollida d’escombraries va incrementant el servei, modificant els horaris, 
tot segons el previst, i quan hi hagi canvis importants ja es farà saber a la població.

Sr. Malagón.- El dia 26 Sant Esteve tenim la cursa, cada any anem a més, aquest any hi ha 
hagut 1.250 participants i el temps hi va acompanyar.

El Club Patinatge fa 15 dies va anar a un territorial a Girona i el Show va quedar 4t.

Sra. Vilà.- Dijous va venir el Síndic de Greuges a Llagostera, tenia concertades 16 visites, 11 
queixes van adreçades a l’Ajuntament i a mesura que ens les vagi traslladant les anirem  
responent. 

L’altre dia ja varen entrar el Pla local sobre el barri vell. Dimarts tenim una reuniósobre 
habitatge i ja us el passarem.

Sr. Montiel.- Si em permeteu, jo fins al Ple vinent no us explicaré res.

Sr. Soler.- Ja estem a la fase de votacions del pressupost participatiu, mitjançant el web de 
l’Ajuntament es poden votar les 7 propostes fins al 20 de febrer i també repartirem butlletes en 
paper per dipositar a les urnes de l’Ajuntament, de l’Oficina de Turisme i del Casino. Es fa servir 

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

Codi Segur de Validació 68eae5c7d13143198d5b10482d921b19001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=68eae5c7d13143198d5b10482d921b19001


17

un programa informàtic per revisar que la persona estigui censada a Llagostera i major de 16 
anys. Es poden votar un màxim de 3 propostes. De les quaranta i escaig propostes que es 
varen rebre, hi ha un informe a la pàgina web que detalla la fitxa, si han estat acceptades i tot el 
procés que s’ha seguit. Esperem que la gent s’animi i finalment sabrem quines propostes tiren 
endavant i valorarem si el procés ha estat exitós. El procés té un màxim de 40.000 €, per tant, 
si la segona proposta, sumada a la primera, supera els 40.000 €, es descartarà i passarem a la 
següent per no superar els 40.000 €.

Sr. Aliu.- Dissabte s’inaugura Escenaris del Consell Comarcal a Llagostera amb l’obra 
Kilòmetres.

Respecte a l’Eugeni Gurnés, no és sols el parc i la placa, sinó que entre els grups que hi ha a 
l’Ajuntament, amb la memòria història i tots plegats ens hem de trobar per formar una comissió  
i tirar-ho endavant. Des de l’Arxiu s’està fent un llibre que va de l’any 23 al 43: De República a 
República, amb un últim capítol dedicat a l’Eugeni Gurnés i el seu afusellament. En Joan Roura 
de TVGirona vol fer reportatges amb gent que sap com ha anat el tema de la Segona 
República.
En Toni Strubell ens va venir a veure per fer alguna conferència. Per tant, ens hem de trobar i 
organitzar-ho tot.

A la tercera fase de la Casa de les Viudes, els locals annexos, s’han començat les obres, seran 
locals per fer tallers per a joventut, petites conferències, alguna petita exposició i altres coses. 
Els tallers que es fan a Joventut es fan en un local que té terra de vinil i, per exemple, no s’hi 
pot fer fusteria, per això els nous locals poden fer un servei complementari.

Sra. Aliu.- Hem tornat a començar la campanya d’esterilització de gats de carrer.

Muntarem un gronxador per a nens minusvàlids.

Farem una altra actuació, que explicarà la regidora d’Educació perquè ho fem conjuntament.

Sra. Hereu.- Tenim diversos espais cardioprotegits, ens varen oferir de venir a fer-ho a les 
escoles de primària, que no entren en el radi de cap dels que tenim, per tant, miraríem de posar 
un desfibril·lador a cada escola i la mateixa empresa faria el curs de primers auxilis i d’utilització 
dels desfibril·ladors.

Hi ha un canvi de finestres a l’escola Lacustària, ja havíem fet la part de dalt nova i quedaven 
les petites del gimnàs, que es faran aquesta setmana.

Estem preparant un conveni amb la Universitat de Giro na perquè puguin venir estudiants a fer 
pràctiques a les llars d’infants. 

L’IES ha signat un conveni amb Cambridge per ser un centre examinador, cosa que 
representarà un estalvi important per a les famílies. 

Alcalde.- La Junta de La  Canyera el 14 de gener va aprovar l’adjudicació de les obres a 
Aglomerats Girona.

Hi va haver una reunió amb els propietaris del carrer Indústria motivada perquè ja es va per 
desenvolupar el sector SUD10 i per si podia tenir relació a nivell de serveis el carrer Indústria 
amb SUD10. Des de l’Ajuntament no volem imposar-ho, sinó que se’ls ha explicat el projecte i, 
un cop tinguem el cost de cada parcel·la, els propietaris podran decidir si fer-ho aquest any o el 
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que ve. Els preus van entre 7 i 30.000 €, sense comptar que hi pugui haver una baixa en la 
licitació. Semblava que a la majoria els anava bé, però el propietari que té més metres no va 
poder venir a la reunió i s’ha d’acabar de decidir. L’Ajuntament també és propietari de 
parcel·les i haurà de pagar.

Deveu haver vist a les notícies que un cotxe va ser arrossegat pels aiguats d’aquests dies, però 
és que el conductor va treure la cinta que prohibia el pas i va intentar passar. 

4.3 Precs i preguntes

Sr. Parron.-

1.- Funciona el Patronat d’Esports? Què se’n vol fer? Es vol reconvertir? Se’l vol deixar morir 
d’inanició?

2.- Hi havia usuaris del Patronat d’Esports que devien les quotes. S’ha regularitzat?

3.- Fa poc s’ha contractar pintar les portes del Casino, entre el Casino i el teatre. Entenc que 
són les que donen al teatre i al bar. S’ha pagat a mitges? O ho pagarà tot l’Ajuntament?

4.- Agrairia, i crec que parlo en nom de tota l’oposició, que ens aviséssiu quan hi hagués 
assemblees d’urbanitzacions. 

5.- Quan s’apliquin fitosanitaris a parcs i jardins, que es faci saber a la població per advertir la 
gent sensible a aquests productes. I també quan s’apliquin herbicides per advertir els amos 
dels gossos.

Sr. Navarro.-

1.- M’afegeixo al prec sobre les assemblees, i també, per exemple a la reunió de veïns del 
carrer Indústria. Seria bo que se’ns informés, com ja vaig demanar l’any passat en el Ple 
infantil.

2.- Sobre el tema de les ratlles, ja vàrem parlar que s’havien instal·lat malament  els semàfors 
al carrer Panedes, de manera que els cotxes paren en el lloc per on han de sortir els vehicles 
del carrer Cantallops o del Màster. L’alcalde va plantejar la solució de pintar les ratlles. Seria bo 
tirar-ho endavant.

3.- També seria bo, ja que l’hem pagat,  fer servir al més aviat possible el rètol de la carretera.

4.- Sobre el tema de les plaques per a l’eficiència energètica i els aereogeneradors, ja ho 
vàrem demanar fa temps en una moció, seria bo poder-ho tirar endavant.

En resposta al Sr. Parron:

1 i 2.- Sr. Malagón.- El Patronat funciona igual ara que fa mesos, però no es convoca cada 
mes la Junta perquè no hi ha temes. El Patronat, independentment de si la gent ha pagat o no, 
cobra les quotes perquè els clubs estan subvencionats i, si la gent no paga al Patronat, el 
Patronat descompta el deute de la subvenció a l’entitat. Sempre ha estat així i ho he explicat 
moltes vegades a la Junta.
3.- Sr. Aliu.- No només s’han pintat les portes, sinó que s’han canviat. No s’ha fet perquè siguin 
del Casino sinó perquè és la sortida d’emergència del teatre. Ara la porta d’accés directe al 
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teatre és ignífuga, a les altres dues s’hi ha posat uns panells ignífugs. També s’ha canviat la 
que hi ha al hall del teatre, que dona al Casino, per una d’ignífuga, però aquella no és 
d’emergència. Gràcies al Casino, que col·labora molt bé, s’ha pogut fer una rampa que entra un 
metre i mig a dins del Casino i això no fa gràcia a ningú, però ens hem vist obligats a fer-la per 
complir la normativa de minusvàlids. També s’ha fet nova, amb un pany de cop, la porta que 
dona al carrer del costat del teatre. Ho ha pagat l’Ajuntament perquè és per a la sortida 
d’emergència del teatre. 

4.- Alcalde.- Se us va convidar a la penúltima assemblea. En aquesta he de cantar el mea 
culpa perquè em varen trucar, jo  vaig posar-ho a la meva agenda per no va fer el circuit que 
normalment fa. No us preocupeu perquè en prenem nota, i també contestant sobre els plens 
infantils, ja vàrem prendre l’acord que se us comunicaria.

5.- Alcalde.- La regidora s’ocuparà que es pengi a la pàgina web i sobretot cal coordinar que 
quan estigui previst s’avisi.

En resposta al Sr. Navarro:

1.- Suposo que us heu adonat que allà on aparcaven cotxes a esquerra i dreta a la sortida del 
carrer Cantallops, s’ha fet un pàrquing de motos, de manera que ara no hi aparquen cotxes ni 
furgonetes. Respecte a les ratlles grogues, la Policia Local ho està estudiant i ho està 
controlant, però sembla que no hi ha pas gaires incidències. Si la solució passa per pintar-ho, 
es pot marcar una graella.

2.- La tècnica ha de definir on es col·loca el rètol.

3.- El tema de les plaques fotovoltaiques està en mans de l’equip tècnic per trobar la solució. 

Alcalde.- Bona nit i bona setmana.

I no havent-hi més temes per tractar, a les 22:21 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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