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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/6
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 07 DE JUNY DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 23:00 
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. Montserrat Vilà i Añón, 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. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

Ha excusat la seva absència la Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT

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. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del camí que 
passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212 
2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost municipal.- 
Exp. núm. 2017/958 
2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 
2012/1249.-
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2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització d'activitats 
de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització dels equipaments 
esportius municipals i serveis o activitats esportives
2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les instal·lacions 
municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente SA"  ....  Exp. núm. 
2015/351 
2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la gestió 
i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  ....  Exp. núm. 2015/351 
2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio GARRIDO 
SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219 
2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219 
2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219 
2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219 
2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219 
2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA CARBO. 
Exp. núm. 2017/219 
2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO 
SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219 
2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO 
SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219.                            
2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS MERCADO. 
Exp. núm. 2017/219 
2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentència del Tribunal 
Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
Exp. núm. 2017/1026.-
2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del superàvit.- 
Exp. núm. 2017/1010 
2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació 
amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960 
2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació dels 
anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959 

3. Acords d’urgència. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president i abans de començar a tractar els temes que figuren a l’ordre 
del dia,  dóna la paraula al Sr. secretari, que explica el següent: 

Dóna compte d’un escrit presentat el dia 24 de maig signat per tots els regidors que 
conformaven l’antic grup de CiU,  on sol·liciten el canvi de denominació a PDeCAT.
L’únic requisit legal era presentar-ho a l’Ajuntament, com així s’ha fet,  i d’aquesta manera ja 
queda modificat el nom i ara per imperatiu legal s’ha de donar compte d’aquesta novetat al 
Plenari. 

A continuació es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la convocatòria:

1.Actes pendents d’aprovar 
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1.1. PLE2017/5 ordinària 26/04/2017
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), amb les esmenes 
presentades pel Sr. David Parron,  que ja s’han incorporat a l’acta. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/524   Aprovar provisionalment el Pla especial per canviar el traçat del 
camí que passa per davant de can Ziu - Exp. núm. 2016/1212    

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

“El projecte de “Pla especial urbanístic per a la modificació del traçat d’un camí que passa per 
la finca situada al veïnat de Creu de Serra núm. 9 “can Ziu”, que promou el Sr. Antonio 
Mayorgas Aguilera i ha redactat l’arquitecte Néstor Mayorgas Coca, va ser aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 8 de març de 2017.
El Pla especial ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits 
al diari El Punt-Avui de 23.03.2017 , al BOP núm. 59, de 24.03.2017, i al tauler d’anuncis 
electrònic (e-Tauler) de la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat 
al·legacions segons certificat de Secretaria que consta a l’expedient.
Vistos els informes emesos pels següents organismes:
- SS.TT. a Girona del Departament de Cultura, en sentit favorable (R.E. nº 1457, de data 

27.03.2017)
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en sentit favorable (R.E. nº 1835, de data 

21.04.2017) 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en sentit 

favorable (R.E. nº 2001, de data 04.05.2017)
Atès que malgrat el temps transcorregut, a dia d’avui no consta que l’Agència Catalana de 
l’Aigua hagi emès el seu informe.
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.
S’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de “Pla especial urbanístic per a la modificació del 
traçat d’un camí que passa per la finca situada al veïnat de Creu de Serra núm. 9 “can Ziu”, 
redactat per l’arquitecte Néstor Mayorgas Coca, i que promou el Sr. Antonio Mayorgas 
Aguilera.
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC, un exemplar del projecte i una còpia 
completa de l’expedient administratiu, degudament autenticats pel fedatari públic de 
l’Ajuntament.
Tercer.-  Notificar-ho al promotor”. 
 
Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i explica que es tracta de començar la tramitació pel canvi 
de traçat del camí de can Ziu, que és una casa situada a la part de dalt de la urbanització la 
Canyera.
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Es vol intentar recuperar l’antic traçat històric i no el que hi ha ara i que passa pel mig de les 
edificacions de la pròpia casa. 

El Sr. David Parron manifesta que s’han mirat el projecte i no han vist res estrany i consideren 
que millora i pacifica tot el que és aquella zona.
L’única cosa que han trobat a faltar és l’informe del departament d’Agricultura, que espera que 
en la tramitació que ara es comença hi sigui.
Encara que el projecte digui que no s’han de talar arbres, quan es faci el nou camí que es vol sí 
que se n’hauran de talar i considera que és important tenir l’informe de l’esmentat departament, 
igual que s’ha de tenir el de l’ACA  i també hauria estat bo tenir aprovat l’inventari de camins.
Pregunta si igual que es va fer amb can Balandrich no s’haurà de signar algun conveni de 
cessió.
Avui, el vot del seu grup serà l’abstenció a l’espera dels dos informes d’Agricultura i de l’ACA. 

El Sr. Antoni Navarro diu que, tal com ha manifestat en David, el juliol s’aprovarà el catàleg 
dels camins i, per tant, consideren que no venia d’un parell de mesos i esperar, perquè resulta 
que, depèn del que es tingui en consideració tots els camins serien públics, és a dir, segons el 
POUM el camí que ara es pretén anul·lar seria públic i segons el catàleg de camins no ho seria, 
però seria públic l’altre, si no va equivocat. 
Davant d’aquest indefinició potser troben precipitat fer aquest canvi per tenir-ho tot clar tot 
plegat.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà l’abstenció. En qualsevol cas,  com que el procés serà 
més lent que els dos mesos que falten per aprovar l’inventari de camins, hi haurà temps per fer 
les modificacions oportunes si és el cas. 

El Sr. Xavier Vilella respon que entén i és lògic que quan l’expedient vagi cap a Girona tots els 
departaments faran el seus informes on constarà tot el que s’ha de complir.
Per a un camí que s’està recuperant perquè s’havia perdut, el qual està envoltat de bosc i que 
ha de tenir una amplada de quatre metres, evidentment que se n’hauran de talar, d’arbres.
També entén que tot això ha de quedar englobat dins un conveni.
En relació a l’inventari de camins, li diu al Sr. Navarro que no pot haver vist un catàleg de 
camins aprovat. El catàleg pel qual es regeix és un que va fer el Consell Comarcal que va 
quedar aturat.
Quan s’aprovi el que s’està fent s’incorporarà al POUM.
En els treballs que ja hi ha fets, aquest canvi de traçat que es proposa figura com a camí 
històric, per això es tira endavant.
Si algú entra una petició de canvi de traçat i coincideix amb el que figura en el catàleg que 
encara s’ha d’aprovar, és molt normal que es tramiti i es tiri endavant perquè en principi no hi 
veuen cap problema. 

El Sr. Antoni Navarro diu que els camins als quals s’ha referit no són els de l’antic estudi, sinó 
als de l’actual, atès que abans de venir al Ple han parlat amb l’arquitecte municipal que els ha 
manifestat que és un camí històric, tal com figura en el catàleg que s’està elaborant.
Torna a repetir que pels dos mesos que falten perquè s’acabi, seria prudent esperar.
Generalment, pel que fa els altres camins que han canviat el traçat, sempre s’ha fet cedint 
terrenys del propietari que fa el camí a canvi del que es tanca.
Aquí es parla de dos camins, un que és públic segons el POUM i l’altre que també ho és, que 
segons el catàleg és històric i, per tant, queda molt indefinit. 
Segons té entès hi ha altres peticions de canvis de camins que sí s’estan frenant. 
Per tant, demana que no se’n freni cap i que es tirin endavant tots els que es demanen, encara 
que són partidaris d’esperar.
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El Sr. Xavier Vilella diu que quan s’aprovi definitivament el catàleg de camins no valdrà el que 
digui el POUM, sinó el que figuri al catàleg.
Per tant, el que diu el Sr. Navarro que és el camí públic actual,  acabarà no sent-ho, 
senzillament perquè no surt ni com històric.
Quan es miren els plànols es veu que el camí històric és el perdut i el camí actual no surt ni 
com històric ni com res.
Que en el seu moment el POUM el contemplés com a públic, és possible, però no vol pas dir 
que la feina sigui correcta.
Quan aquest catàleg de camins estigui aprovat, el que digui el POUM no valdrà i el que manarà 
serà el catàleg.
Per quin motiu s’ha tirat endavant una petició i d’altres no? Molt senzill, perquè tal com ha dit,  
en aquest d’avui tot coincideix i en una altra petició no queda clar i davant del dubte, millor 
esperar.

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

2.1.2. PRP2017/668   Aprovar la modificació de crèdit núm. 6/2017 del pressupost 
municipal.- Exp. núm. 2017/958    

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 ha emès informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que la Intervenció ha emès Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i ha informat 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.
S’acorda:
Primer.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.6/2017 del pressupost 
vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: continuació:

Crèdits extraordinaris
01.920.22790 Valoració llocs de treball 5.000,00 €
01.920.41100 Aportació Patronat Residència- administrativa 12.500,00 €
07.3232.22706 Servei càtering Llars infants 30.000,00 €
07.326.42200 Aportació Fundació Plant-for-the-Planet España 2.000,00 €
13.151.62200 Compra de finques 107.000,00 €
13.326.22799 Formació robòtica educativa 9.500,00 €
13.326.62600 Robòtica Llagostera 3.0 5.500,00 €

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

Codi Segur de Validació 6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001


6

Suplements de crèdit
02.151.60000 Expropiació finques 200.000,00 €
09.311.46500 Recollida de gossos CCG 700,00 €
10.1621.46500 Recollida selectiva CCG 4.500,00 €
13.1522.48000 Subv. rehabilitació habitatges 50.000,00 €
13.1532.61900 Arranjament d’espais públics 254.000,00 €
13.231.46700 Consorci- cursos de català 850,00 €

Altes en aplicacions de despeses 681.550,00 €
01.920.12000 Retribucions bàsiques A1 Admó. Gral. -25.000,00 €
01.920.13000 Retribucions personal laboral -12.500,00 €
01.920.62200 Millores edificis municipals -6.000,00 €
02.450.61901 Millores infraestructures -71.750,00 €
07.3231.22699 Despeses diverses escoles -1.000,00 €
07.3232.41100 Menjador llar infants- aportació Patronat Residència -10.000,00 €
09.311.22799 Serveis Dipsalut -700,00 €
10.170.21000 Actuacions medi ambient -5.500,00 €
11.340.62200 Inversions majors esports -15.000,00 €
12.430.22602 Desenvolupament pla estratègic -10.000,00 €
13.231.22706 Accions acollida -7.500,00 €
13.231.22799 Accions igualtat -7.500,00 €
13.430.22602 Activitats promoció econòmica -.850,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -173.300,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 508.250,00 €

Finançament

45060 Generalitat – Pla de barris 37.500,000 €
75060 Generalitat – trans. capital Pla de barris 270.750,00 €
91300 Préstec a llarg termini 200.000,00 €

Total modificacions en aplicacions d’ingressos 508.250,00 €

El resum per capítols és el següent: 

Ingressos
Capítol Concepte import (€) modificació 6/2017 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 2.332.544,00 37.500,00 2.370.044,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 195.650,00
6 Alienació inversions 0,00 0,00
7 Transferències capital 1.549.094,14 270.750,00 1.819.844,14
8 Actius  financers 2.049.616,33 2.049.616,33
9 Passius financers 750.000,00 200.000,00 950.000,00

Total ingressos 12.139.492,47 508.250,00 12.647.742,47
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Despeses
Capítol Concepte import (€) modificació 6/2017 totals

1 Despeses de personal 2.889.233,00 -37.500,00 2.851.733,00
2 Despeses béns corrents i serveis 3.084.998,29 11.450,00 3.096.448,29
3 Despeses financeres 27.000,00 27.000,00
4 Transferències corrents 686.301,00 60.550,00 746.851,00
5 Fons de contingència 26.650,00 26.650,00
6 Inversions reals 3.302.308,18 473.750,00 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 12.139.492,47 508.250,00 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:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i explica que es porta a aprovació una modificació de crèdit 
de 508.250 euros que es finança amb altes en aplicacions de despeses de 681.550 euros i 
amb baixes en aplicacions de despeses actuals del pressupost de 173.300 euros.
Això es finança amb majors ingressos del Pla de Barris per valor de 37.500 euros, amb 
transferències d’inversions per valor de 270.750 euros i amb un préstec a llarg termini per valor 
de 200.000 euros. 
Per explicar punt per punt les diverses modificacions que hi ha, s’incorpora una valoració dels 
llocs de treball de 5.000 euros, se suplementa en 12.500 euros l’aportació que es fa al Patronat 
Residència per una major dedicació de l’administrativa, el servei de càtering de la Llar d’infants 
s’augmenta la partida en 30.000 euros, atès l’increment d’inscripcions que hi ha de cares al 
curs vinent i no hi ha la capacitat de donar tants menús per part de la Residència Josep Baulida 
i es traurà a licitació, una aportació a la Fundació Plant-for-the-Planet España per valor de 
2.000 euros i les més importants són les que tenen a veure amb el Pla de Barris on hi ha una 
previsió de compra de finques per valor de 200.000 euros que són per fer front a les 
expropiacions que hi havia.
Ja hi havia hagut una modificació anterior en la qual s’havien aportat romanents, que no varen 
ser suficients. 
Malgrat que es finança amb un crèdit, però atesos els cobraments que hi ha hagut recentment 
potser no farà falta executar-lo, però perquè hi hagi estabilitat  en el pressupost cal preveure la 
concertació d’aquest préstec. 
Pel que fa a la compra de finques del Pla de Barris, es preveu l’adquisició de la finca que hi ha 
just darrere l’Ajuntament i que toca la muralla i de l’últim local que quedava adjunt a  la Casa de 
les Vídues, amb les valoracions que han previst els tècnics municipals.
Hi ha altres suplements com la recollida de gossos per 700 euros, la recollida selectiva per 
4.500 euros i s’amplien partides del Pla de Barris que són les més importants perquè s’ajustin a 
la pròrroga rebuda, en aquest cas hi ha les actuacions previstes al carrer Sant Feliu per valor 
de 300.000 euros, al carrer Joan Maragall i 11 de Setembre per valor de 335.000 euros i l’àrea 
de la baixada de la Costa i el carrer Lacustària per valor de 600.000 euros i direcció d’obres 
30.000 euros.
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S’incorporen actuacions al mur del carrer Lacustària, 75.000 euros per reparar la font del 
mirador, 30.000 pel carrer Ramal i finalment la partida de 100.000 euros per l’ascensor de 
l’Ajuntament. 

El Sr. David Parron manifesta que en general és veritat que aquesta modificació de crèdit ve 
raonada per les actuacions del Pla de Barris.
Fa un parell de mesos quan es va aprovar l’altra modificació de crèdit relacionada amb 
l’expropiació de la finca de la urbanització Llagostera Residencial i amb la sentència del TSJC, 
ja es va plantejar si es recorreria la sentència o no i amb aquest nou suplement de crèdit ja es 
dóna per fet que l’Ajuntament no presentarà recurs.
No sap si respon a un criteri merament jurídic o si és de facto un reconeixement de culpa de 
que les coses s’han fet malament.
Com havien discutit vegades i també ho va parlar amb l’arquitecte, li va semblar que 
l’Ajuntament hauria de tenir raó i s’hi ha de tenir raó des d’un punt de vista no jurídic no entén 
perquè no es recorre aquesta sentència.
Per un profà en la matèria sona com un reconeixement de culpa i si no ho és se n’alegra. 
Hi ha partides raonadament insuficients com ara el Desenvolupament del Pla Estratègic que 
caldria dotar-lo de més recursos econòmics, o Accions d’Acollida i Igualtat que ens estem 
afartant d’aprovar mocions en favor de volem acollir i el que fa l’Ajuntament és no acollir perquè 
l’Estat no ho deixa fer i rebaixar-ne les aportacions en 7.500 euros.
Fa poc es va aprovar una pròrroga del Pla d’Igualtat i també es dedueix en 7.500 euros.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà l’abstenció.

El Sr. Antoni Navarro diu que en el fons és la modificació d’un pressupost que el seu grup hi 
va votar en contra i per coherència així continuaran votant-hi.
El tema d’Igualtat, malgrat hi ha pressupost per altra partida, no deixa que es redueix.
En el  tema de valoracions de llocs de treball, hi havia un conveni que es va parlar que s’estava 
negociant i pel que veuen les peticions són molt més elevades que els 5.000 euros. No sap si 
s’ha arribat a un acord per rebaixar tot el que demanaven els treballadors.
En relació al tema de l’expropiació de finques, s’estan pagant uns interessos d’uns 40.000 
euros, que segurament s’hi s’hagués renunciat prèviament al recurs s’haurien estalviat.
Pel que fa a la compra de finques, quan es va fer la primera presentació del Pla de Barris ja va 
dir que semblava que hi havia una altra opció més avantatjosa per l’Ajuntament i no sap com 
ha acabat.

El Sr. Ramon Soler diu que no ha parlat que fos un increment de 5.000 euros de les 
retribucions, sinó que era per actualitzar la valoració dels llocs de treball, que vol dir el 
document tècnic que valora els llocs de treball per després anar a la part de les retribucions. 
Això en tot cas és la prèvia i aquí no s’està incrementant el capítol 1, sinó que és un treball 
d’actualització de la valoració dels llocs de treball que es va començar a fer i que es va deixar 
parada perquè el 2011 va sortir la llei d’estabilitat que impedia poder fer modificacions pel que 
feia el capítol 1. 
Pel que fa a l’ascensor, és una actuació prevista al Pla de Barris.
En relació al tema del contenciós, de si recurs o no, si depengués de l’Ajuntament continuarien 
pensant que té raó, però hi ha un informe dels serveis jurídics de la Diputació que explica 
perquè no es pot presentar recurs, no el llegirà tot perquè és molt extens, però vol que almenys 
consti en acta això: “.....perquè el recurs sigui admès a tràmit la Sala contenciosa  
administrativa del Tribunal Suprem haurà d’estimar que el recurs presenta interès casacional 
objectiu per a la formació de jurisprudència, la qual cosa haurà de motivar en l’acte d’admissió”. 
Això està recollit en l’article 88 de la Llei de Jurisdicció i diu que perquè concorrin les 
possibilitats de presentar recurs en aquest cas han d’existir tres supòsits, un que és “admissió 
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reglada”, és a dir que la resolució impugnada s’aparti deliberadament de la jurisprudència 
existent en considerar-la errònia, que no és el cas.
Un altre supòsit “d’admissió quasi reglada” en el cas que la sentència recorreguda declari nul·la 
una disposició de caràcter general.
I altres supòsits “d’admissió discrecional”, entre els quals hi ha aquells en els quals existeix una 
presumpció de concurrència d’interès casacional, per exemple quan la resolució hagués aplicat 
normes sobre les quals no existeixi jurisprudència.
En resum, per traduir-ho per la gent, la sentència no es fonamenta en cap d’aquests casos i els 
serveis jurídics de la Diputació varen considerar que no es podia justificar aquest interès 
casacional i això podia comportar una major càrrega econòmica per l’Ajuntament i les costes.
Aquest va ser el motiu tècnic, que no polític, que va fer que els serveis jurídics de la Diputació 
diguessin que no hi havia causa legal perquè el recurs fos admès. 
Pel que fa els interessos, venen de la pròpia sentència que s’ha de complir. Se’ls va demanar si 
volien arribar a un acord per reduir-los, cosa que no hi varen estar d’acord.
Al Sr. Parron li vol aclarir que efectivament hi ha un suplement pel desenvolupament del Pla 
Estratègic perquè tot el projecte de Llagostera 3.0 que també se suplementa en aquesta 
partida, tant pel que fa a formació com pel que fa a adquisició de material, s’insereix 
directament a tres àmbits: el Pla de Barris, el Pla estratègic i el procés de Participació 
Ciutadana. Gràcies a que hi ha aquesta modificació de crèdit i gràcies al suport del Pla de 
Barris, el procés participatiu que adjudicava 12.000 euros a aquest projecte, permet donar-li 
una dimensió molt més elevada, dotant can Caciques d’un centre de robòtica per aplicacions 
mòbils i el pressupost per a l’any 2017 acabarà sent de 45.000 euros, cosa que permetrà 
potenciar molt la formació en els tres centres educatius i fer actuacions de cares a la població 
en general.

El Sr. Antoni Navarro diu que en el tema de la compra de les finques, havien parlat que hi 
havia una altra possibilitat que era que la persona estava disposada a cedir la casa a canvi que 
se’l mantingués i ara pregunta per què es compra.

El Sr. Ramon Soler respon que la opció que fos a canvi d’un pacte de supervivència 
provocava dos problemes, un que el Pla de Barris s’acaba el 30 de juny de 2018 i tot el que ho 
superés no serviria per a res, i l’altre que el valor d’una finca no pot anar lligat a la despesa de 
manutenció d’una persona.
Un altra cosa és fixar un preu just pels tècnics que permet a l’Ajuntament desembossar la 
compra amb un pagament cert.
El que no pot fer l’Ajuntament és comprar una finca en funció del cost de manteniment d’una 
persona.                          

El Sr. alcalde fa un aclariment pel que fa referència als interessos de la sentència, s’ha de 
parlat amb la família i no coincidia amb el que es considerava des d’intervenció, 
independentment que des dels serveis jurídics de la Diputació fan pagar interessos des que es 
va fer l’actuació.
Però hi va haver una sentència favorable a l’Ajuntament, o sigui que si es tenia raó no s’havia 
de pagar.
Ara es demana si realment toca pagar a partir de la sentència o abans, perquè si no es va 
pagar abans no era per falta de voluntat de l’Ajuntament, sinó que es considerava que la 
sentència era favorable.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors del PDeCAT, vot contrari dels 
regidors d’ERC i abstenció del regidor d’ALL). 
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2.1.3. PRP2017/592   Ratificar la dissolució del Consorci de Comunicació Local. Exp. 
2012/1249.-   

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

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de novembre de 2012, va sol·licitar l’adhesió al 
Consorci de Comunicació Local, que tenia per finalitat promoure les activitats de les emissores 
de ràdio municipals, amb la producció i el foment de programacions i, en general, promoure el 
desenvolupament del món de la comunicació local. En el mateix acord es varen acceptar els 
estatus del Consorci de Comunicació Local (CCL) , es va aprovar el conveni d’adhesió, i s’hi va 
nomenar un regidor com a representant en el Consell General.
Per a una major eficàcia i per reduir costos, la Diputació de Barcelona va crear la Xarxa 
Audiovisual Local SL (XAL), societat mercantil limitada de capital públic, per a la gestió del 
servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.
Emmarcat en el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local, 
el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local SA (ens instrumental del CCL), 
en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la 
societat a favor de la nova entitat XAL SL.
Des de l’1 de gener de 2013 els serveis del Consorci es presten a través de la XAL SL, a la 
qual l’Ajuntament de Llagostera va aprovar adherir-se, mitjançant Decret d’Alcaldia 2014/1386, 
de 3 de desembre de 2014.
Per reduir les estructures administratives, el Consell General del CCL va acordar, en sessió de 
26 de març de 2015, dissoldre i liquidar el Consorci, acord que va ser publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 30 de març de 2015.
L’article 27.1 dels Estatuts del CCL disposa que el Consorci es dissoldrà per acord dels 
membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article 14.3 d’aquests Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
L’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, estableix que la dissolució dels consorcis ha de ser ratificada 
pels òrgans competents de tots els membres que l’integren. 
Vist l’informe de Secretaria, de data 11 de maig de 2017,
S’acorda:
Primer.- Ratificar la dissolució i la liquidació del Consorci de Comunicació Local, en els termes 
expressats en l’acord adoptat pel Consell General del Consorci en sessió de 26 de març de 
2015.
Segon.- Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 
acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local i a la Xarxa Audiovisual Local 
SL.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler manifesta que es procedeix a dissoldre el Consorci de Comunicació Local, 
que en el seu dia es va muntar pel desplegament de la TDT i que a aquestes alçades està més 
que finiquitat .

Sense que hi hagi cap més intervenció s’aprova per  majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents). 
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2.1.4. PRP2017/661   Aprovar la modificació provisional de la taxa per la realització 
d'activitats de temporada regular 2017/2018 de l'ordenança fiscal núm. 28, d'utilització 
dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives   

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

“Atès que el Consell de Govern del Patronat Municipal d’Esports, Organisme Autònom de 
l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de data 11 de maig de 2017, va acordar, per unanimitat 
dels seus assistents, proposar al Ple de la Corporació la modificació de la taxa per la realització 
d’activitats de temporada regular pel curs 2017/2018 de l’ordenança fiscal número 28 
d’utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o activitats esportives.
Atès que la modificació proposada de l’article 4 no varia els imports de la taxa, sinó que 
únicament es modifica el seu redactat per tal d’adaptar-lo al curs 2017/2018 (el redactat actual 
fa referència al curs 2016/2017), i la corresponen adequació dels anys de cada categoria per tal 
d’aplicar els imports de la taxa correctament.
S’acorda:
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per la realització d’activitats de 
temporada regular número 28 d’utilització dels equipaments esportius municipals i serveis o 
activitats esportives per la temporada 2017/2018 (de setembre a juny) amb el redactat següent:

Activitats de temporada regular – Temporada 2017/2018 
Escola de l’Esport – nascuts entre 2008 i 2013 148,50 €
Escola de l’Esport – nascuts 2006 i 2007 165,00 €
Esport Benjamí, Premini i Prebenjamí – nascuts entre 2008 i 2013 148,50 €
Esport Aleví i Mini - nascuts 2006 i 2007 165,00 €
Esport Infantil i Preinfantil – nascuts 2004 i 2005 165,00 €
Esport Cadet – nascuts 2002 i 2003 192,50 €
Esport Juvenil – nascuts 2000 i 2001 220,00 €
Esport Sènior – nascuts 1999 i anteriors 231,00 €
Gimnàstica nivell 0 – gent gran (2 dies a la setmana) 11,00 €/mes
Altres activitats
Escalada 44,00 €
Cursets tennis (fins a 15 anys d’edat) 60,00 

€/trimestre.
Cursets tennis (per més de 15 anys d’edat) 72,00 

€/trimestre

Segon.-   Exposar aquest acord al tauler electrònic de l’Ajuntament mitjançant la inserció del 
corresponent edicte, i publicar-lo al BOP de Girona, perquè en el termini de 30 dies a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació, els interessats puguin examinar l’expedient i efectuar 
les al·legacions que considerin oportunes. L’expedient es podrà consultar a les oficines de 
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic. Un cop finalitzat el termini d’exposició pública sense 
que s’hagin produït al·legacions o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Jesús Malagon diu que es tracta de ratificar l’acord del Consell del Patronat d’Esport, 
que és mantenir els preus de la taxa de cares al curs vinent. 
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Sense que hi hagi cap més intervenció s’aprova per  majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents). 

2.1.5. PRP2017/664   Desestimar la revisió de preu del contracte de neteja de les 
instal·lacions municipals sol·licitada per "Ilunion Servicios de limpieza y medioambiente 
SA"  Exp. núm. 2015/351    

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

“Vist l’escrit presentat en data 21 de febrer de 2017 amb registre d’entrada 972, sol•licitant la  
revisió del preu del contracte de neteja de les instal·lacions municipals en funció de la variació 
experimentada per l’Índex de preus al consum interanual a mes de desembre de 2016 (1,6%) i 
amb efectes des del mes de gener de 2017.
Vist el que disposa la clàusula 39.c) del Plec de clàusules administratives particulars del servei 
de neteja d’edificis municipals de Llagostera respecte el manteniment de l’equilibri econòmic 
financer, el qual, procedirà ...”a conseqüència  de les modificacions ordenades que impliquin un 
augment de les prestacions a executar i el consegüent augment de despeses. Malgrat això, els 
licitadors pel simple fet de presentar les proposicions, assumeixen explícitament que, amb la 
retribució ofertada, assoleixen l’equilibri econòmic del contracte, no podent-se invocar amb 
posterioritat i durant la seva execució altres causes de ruptura que no siguin causes de força 
major, ius variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents previsions 
normatives i jurisprudencials existents.”
Vist el que disposa la clàusula 59.1 del Plec de clàusules administratives particulars del servei 
de neteja d’edificis municipals de Llagostera i en conformitat amb el canvi de règim introduït per 
la llei 22/2013, de 23 de desembre en la disposició addicional 88a., la revisió de preus no es 
podrà realitzar utilitzant com a referència cap tipus d’índex de preus al consum o fórmula que la 
contingui.
Vist  el que disposa la clàusula 59.2 del Plec de clàusules administratives particulars del servei 
de neteja d’edificis municipals de Llagostera, en el cas de justificar-se variacions excepcionals 
dels costos dels factors, caldrà reflectir l’evolució dels costos, sense que es considerin motiu de 
revisió l’augment del cost de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o d’estructura 
o el benefici industrial.
S’acorda:
Primer.- Desestimar l’escrit de revisió del preu del contracte atès que no s’ajusta al que 
disposa la clàusula 59 del Plec de clàusules administratives del contracte de serveis de neteja 
d’edificis municipals de Llagostera.
Segon.- Notificar-ho a la mercantil “ILUNION servicios de limpieza y medioambiente SA”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i manifesta que és un acord purament tècnic sense cap 
contingut polític.
El tema és el següent: l’òrgan de contractació d’aquest tema és el Plenari i es va sol·licitar una 
petita actualització del preu i en els informes jurídics es va evidenciar que no es complien els 
requisits de la clàusula 59 del plec de condicions i no corresponia cap tipus d’actualització i 
denegar-ho. 

El Sr. David Parron diu que el vot del seu grup serà favorable, l’única cosa que vol fer és un 
prec a l’Ajuntament i és que l’augment que demanaven ve donat per un increment dels sous del 
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conveni col·lectiu i per tant, que l’Ajuntament vetlli perquè es traspassi als treballadors atès que  
és el seu dret. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi voten a favor. 

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

2.1.6. PRP2017/666   Delegar a la Junta de Govern Local les competències relatives a la 
gestió i execució del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals  Exp. núm. 
2015/351.    

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

“Atès  que en sessió de 2 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de 
la Corporació de data 25 de març de 2015, va adjudicar el contracte de serveis per a la neteja 
dels edificis municipals.
Vist que la delegació efectuada en el seu moment pel Ple de la Corporació era per l’adjudicació 
del contracte, quan habitualment la delegació es fa en relació a la gestió, execució i modificació 
del contracte per afavorir la celeritat de les actuacions durant la vida del contracte.
Vist que l’article 52.4 del Decret legislatiu 2/2004, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació a l’enumeració de competències del 
Ple, estableix quines d’elles són indelegables, entre les quals, no s’inclou les relatives a les 
contractacions.
S’acorda:
Primer.-  Delegar a la Junta de Govern Local les facultats relatives a la gestió, execució i 
modificació del contracte de serveis per a la neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari manifesta que normalment en els contractes de major volum, l’òrgan de 
contractació és el Plenari i no només adjudica el contracte, sinó que després pren les decisions 
de gestió, modificació, supervisió del contracte, règim disciplinari, etc.
Quan s’adjudica qualsevol tipus de contracte, o sigui quan el plenari decideix, s’afegeix una 
clàusula d’estil on es delega a la Junta de Govern la gestió posterior del contracte perquè per 
qualsevol petita decisió s’ha d’anar al ple.    
En el contracte que s’acaba de tractar ara aquesta clàusula no hi era, motiu pel qual s’ha hagut 
de despatxar aquí. 
Ara el que es fa és adoptar un acord, contemplat a l’article 52 de la llei de Règim Local i 
Municipal de Catalunya perquè totes gestions del contracte es deleguin a la Junta de Govern i 
posteriorment se’n doni compte el Ple. 

El Sr. David Parron diu que és cert que el que s’ha aprovat en el punt anterior és de poc calat, 
però n’hi podria haver alguna altra que no fos tant petita i sí més rellevant i seria bo que la 
oposició pogués participar en la discussió, per la qual cosa, votaran en contra.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que així com l’anterior punt era una qüestió merament 
tècnica, aquest sí que és una qüestió política. 
La llei permet delegar competències que en principi podrien ser del Ple a la Junta de Govern.
La tendència d’aquest Ajuntament és tractar-ho tot a la Junta de Govern i deixar buit de 
contingut el Ple, creuen que no és la millor via. 
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És veritat que de vegades es tracten temes petits, però d’altres vegades seran aspectes 
importants, tal com deia en David i, per tant, com que tenen la voluntat de participar en tot el 
que faci l’Ajuntament de manera activa, demanarien que això continués tractant-se en el Ple i 
com  que no és així i votaran en contra. 

El Sr. Ramon Soler recorda que el Ple té la facultat i l’organització municipal té la facultat 
d’organitzar-se d’acord amb el que diu la normativa, per tant, no s’està fent res il·legal.
S’ha de ser conscient que el Ple és un cop al mes i la Junta de Govern setmanal.
De la Junta de Govern se’n fan actes que són públiques.
Si es fa així és per un tema d’executivitat.

El Sr. alcalde diu que ell sempre té la facultat de poder posar a l’ordre del dia del Ple el que 
consideri i emplaça al Sr. Navarro que quan vegi alguna cosa a la Junta de Govern que no la 
trobi correcte, ho denunciï.
I agafa la responsabilitat que quan hi hagi temes de prou calat es puguin tractar al Ple.

El Sr. David Parron diu que només és perquè també volen participar de la discussió.
Amb l’empresa Ilunion, que deu fer un parell d’anys que es va contractar, ja hi va haver un 
informe negatiu en el seu dia, que no va passar pel Ple i ara això, tampoc és que cada mes hi 
hagi temes.
Tot això no ho diu en cap més sentit que no sigui la participació dels grups de l’oposició en 
aquest aspecte. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que en cap cas està dient que la delegació que es fa a la 
Junta de Govern sigui il·legal, ni molt menys, el ventall de possibilitats és ampli i la llei permet 
que es tracti a Junta de Govern amb delegació o al Ple, o sigui, que els dos sistemes de 
funcionament són absolutament legals, que quedi clar. 
El que passa és que un sistema permet més la participació de tots els grups municipals en la 
vida política de l’Ajuntament que l’altra.

El Sr. Ramon Soler  afegeix que l’organització de l’Ajuntament permetria que el 90% de les 
coses les signés l’alcalde per decret i l’Ajuntament de Llagostera té delegades moltes facultats 
a la Junta de Govern, per tant, si hi hagués ganes de ser executius en extrems ho firmaria tot 
l’alcalde per Decret i la Junta de Govern no seria ni necessària.

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

El Sr. alcalde manifesta que a continuació venen uns quants punts que tracten sobre la 
mateixa causa, encara que de titulars diferents, són els núms. 2.1.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 i 15, referents a infraccions en matèria de tinença de gossos perillosos i considera 
que seria millor tractar-los conjuntament. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que són actes de tràmit i per tant hi votaran a favor. 

El Sr. David Parron i el Sr. Antoni Navarro diuen que també hi votaran a favor.

Per tant, els següents punts, que tracten d’expedients de sancions en matèria de gossos 
perillosos, s’aproven tots per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors 
presents):   
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2.1.7. PRP2017/610   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Antonio 
GARRIDO SERRANO_1. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00025108
Fets:
Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000003282017, 
pels l'agents de la policia local número 1034 i 1055, al CL/ MIMOSA-LLAGOSTERA, contra 
GARRIDO SERRANO ANTONIO, amb DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,33 
URB.LA CAÑERA, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que GARRIDO SERRANO ANTONIO ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. (gos de la raça 
american stanford, color marró i blanc).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13, apartat 1 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos, que tipifica "Tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.1 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta molt greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs 
de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 901€ a 3000€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
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establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00025108 contra GARRIDO SERRANO 
ANTONIO, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Molt 
Greu, tipificada en l’article 13, apartat 1 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una 
sanció consistent en multa pecuniària per import de 2404,06€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del Departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri/a, el/la de l'Ajuntament. De conformitat amb 
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen.".

2.1.8. PRP2017/640   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_1. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00021522
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000001042017, 
pels agents de la policia local número 1014 i 1035, al CL/ AMICAL DE MAUTHAUSEN -
LLAGOSTERA, contra RIBAS CLAPES ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL 
MARIA GAY,62, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que RIBAS CLAPES ANIOL ha realitzat presumptament, els 
següents fets denunciats:

 “No contractar l'assegurança de responsabilitat civil (gos potencialment perillós raça 
DOG ARGENTÍ).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "No contractar l'assegurança de 
responsabilitat civil.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
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De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat amb 
el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25€ a 1502,53€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00021522 contra RIBAS CLAPES ANIOL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, tipificada en 
l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa 
pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri/a, el/la de l'Ajuntament. De conformitat amb 
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen.".

2.1.9. PRP2017/641   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_2. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00021523
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000010420171, 
pels l'agents de la policia local número 1014 i 1035, al CL/ AMICAL DE MAUTHAUSEN-
LLAGOSTERA, contra RIBAS CLAPES ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL 
MARIA GAY, 62, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que RIBAS CLAPES ANIOL ha realitzat presumptament, els 
següents fets denunciats:

 “Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (gos potencialment perillós raça DOG 
ARGENTÍ).” 
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Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13, apartat 2 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos, que tipifica "Deixar solt un animal 
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada 
o pèrdua.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 301€ a 900€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00021523 contra RIBAS CLAPES ANIOL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, tipificada en 
l’article 13, apartat 2 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 300,52€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.10. PRP2017/642   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_3. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00021528
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000010420172, 
pels l'agents de la policia local número 1014 i 1035, al CL/ AMICAL DE MAUTHAUSEN- 
LLAGOSTERA, contra RIBAS CLAPES ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL 
MARIA GAY, 62,CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que RIBAS CLAPES ANIOL ha realitzat presumptament, els 
següents fets denunciats:

 “No proveir el gos dels mitjans d'identificació necessaris (microxip i/o tatuatge de gos 
de raça potencialment perillosa DOG ARGENTÍ).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13, apartat 2 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Incomplir l'obligació d'identificar 
l'animal.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 301€ a 900€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:

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

Codi Segur de Validació 6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001


20

De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00021528 contra RIBAS CLAPES ANIOL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en 
l’article 13, apartat 2 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 300,52€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.11. PRP2017/643   Expedient sancionador en matèria gossos perillosos. Aniol RIBAS 
CLAPES_4. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00021554
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000010420175, 
pels l'agents de la policia local número 1014 i 1035, al CL/AMICAL DE MAUTHAUSEN- 
LLAGOSTERA, contra RIBAS CLAPES ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL 
MARIA GAY,62,CP17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que RIBAS CLAPES ANIOL ha realitzat presumptament, els 
següents fets denunciats:

 “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència (raça DOG 
ARGENTÍ).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13, apartat 1 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Tenir gossos o animals potencialment 
perillosos sense llicència.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
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D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta molt greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs 
de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 901€ a 3000€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00021554 contra RIBAS CLAPES ANIOL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter molt greu, tipificada 
en l’article 13, apartat 1 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 2404,06€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri/a, el/la de l'Ajuntament. De conformitat amb 
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.12. PRP2017/644   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Alfonso GARCIA 
CARBÓ. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00022918
Fets:
Primer.- El dia 11/02/2017 a les 09:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000001032017, 
pels l'agents de la policia local número 1014 i 1035, al CL/ SANT NARCIS - LLAGOSTERA, 
contra GARCIA CARBO ALFONSO, amb DNI/NIF 040515517 i amb domicili en CL MOSSEN 
GELABERT, 10 01 06, CP17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
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Segon.- Consta a l’acta aixecada que GARCIA CARBO ALFONSO ha realitzat presumptament, 
els següents fets denunciats:

 “Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. ( gos de la raça American 
Sttanford, mascle, xip 981098106556964).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics 
en general.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat amb 
el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25€ a 1502,53€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00022918 contra GARCIA CARBÓ 
ALFONSO, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, 
tipificada en l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri/a, el/la de l'Ajuntament. De conformitat amb 
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
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Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.13. PRP2017/645   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Antonio GARRIDO 
SERRANO_2. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00025110
Fets:
Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000032820172, 
pels l'agents de la policia local número 1034 i 1055, al CL/ MIMOSA- LLAGOSTERA, contra 
GARRIDO SERRANO ANTONIO, amb DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,33 
URB.LA CAÑERA, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que GARRIDO SERRANO ANTONIO ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Gos solt  i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles 
col·lectius i als llocs i als espais públics en general (gos de la raça american stanford, color 
marró i blanc).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics 
en general.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat amb 
el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
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De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00025110 contra GARRIDO SERRANO 
ANTONIO, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, 
tipificada en l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.14. PRP2017/646   Infracció matèria tinença gossos perillosos Antonio GARRIDO 
SERRANO_3. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00025111
Fets:
Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000032820173, 
pels l'agents de la policia local número 1034 i 1055, al CL/ MIMOSA - LLAGOSTERA, contra 
GARRIDO SERRANO ANTONIO, amb DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,33 
URB.LA CAÑERA, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que GARRIDO SERRANO ANTONIO ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “No contractar l'assegurança de responsabilitat civil (gos de la raça  american stanford, 
color marró i blanc).” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "No contractar l'assegurança de 
responsabilitat civil.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
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De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat amb 
el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00025111 contra GARRIDO SERRANO 
ANTONIO, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, 
tipificada en l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.15. PRP2017/647   Infracció matèria tinença gossos perillosos_Andreu ROS 
MERCADO. Exp. núm. 2017/219    

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

“Núm. Expedient:  2017/00033291
Fets:
Primer.- El dia 03/01/2017 a les 11:22 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000000720171, per 
l'agent número 1043, al CL/ SANT NARCIS (cruïlla amb C/ CARRILET)- LLAGOSTERA, contra 
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ROS MERCADO ANDREU, amb DNI/NIF 041532074 i amb domicili en CL MOLI (DEL),10 BX 
2,CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que ROS MERCADO ANDREU ha realitzat presumptament, 
els següents fets denunciats:

 “Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Gos anomenat "Ron" amb 
número de xip 941000018741638 de raça American Stanford.” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics 
en general.".
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat amb 
el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999 sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25€ a 1502,53€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00033291 contra ROS MERCADO 
ANDREU, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter Greu, 
tipificada en l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció 
consistent en multa pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la responsable del departament de 
multes i sancions de XALOC, i com a secretàri, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
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24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen".

2.1.16. PRP2017/707   Moció del grup municipal PDeCat en relació a la sentencia del 
Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. Exp. núm. 2017/1026.-   

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que a la Junta de Portaveus s’ha optat perquè el seu 
grup retiri aquesta Moció i se substitueixi per una altra que presenten conjuntament el PDeCAT, 
ERC i ALL. 
El tenor literal de la nova Moció és el següent: 

“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Atès que el Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017, ha 
declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que regulen l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), 
però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments 
de valor.
Atès que l’esmentada sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que la Sentència del TC pot  comportar que els ajuntaments hagin de procedir a la 
devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que, entre el 
moment de la seva adquisició i el de la seva alienació, no han experimentat un increment de 
valor.
Atès que els ens locals no han d’assumir en cap cas les conseqüències d’una regulació estatal 
incorrecta. 
El Grups Municipals de PDeCat, ERC i AxLl proposen al ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de llei de 
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin 
d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència 
del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte 
d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats 
liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no ha 
experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i 
liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.  
Quart.- Informar la població de Llagostera dels drets que l’atorga la sentència i promoure, 
juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels ens 
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locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i 
puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de 
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.”

El Sr. Ramon Soler explica que hi ha hagut una sentència del Tribunal Constitucional que 
anul·lava un precepte de la llei d’Hisendes Locals pel que fa a les plusvàlues en els casos que 
no hi ha increment de valor.
Això comporta que a la pràctica hi pugui haver gent a Llagostera que hagi transmès alguna 
finca i que no hi hagi guany en l’increment  del valor del terrenys de naturalesa urbana i 
l’Ajuntament no pot aplicar una normativa diferent al que diu la llei i aquesta sentència el que fa 
és canviar el criteri que hi havia fins ara.
I a continuació llegeix els punts de la part dispositiva de la Moció que han presentat 
conjuntament els tres grups municipals. 

El Sr. David Parron diu que tal com han manifestat a la Junta de Portaveus, hi votaran a favor.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que també hi votaran a favor.  

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

2.1.17. PRP2017/685   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la reinversió del 
superàvit.- Exp. núm. 2017/1010    

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i manifesta que aquesta Moció la va presentar el grup 
d’ERC, però també s’ha consensuat a la Junta de Portaveus presentar-ne una de conjunta. 

El tenor de nova Moció és el següent: 

“MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER 
A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va 
suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos. 
D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no 
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes 
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, 
derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant 
de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de 
l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, 
malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien 
ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com 
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en 
etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha 
vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem 
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, 
així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
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D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, 
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els 
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la 
regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant 
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als 
bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 
0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 
milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, 
no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el 
petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació 
fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per 
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser 
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, 
reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i 
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a 
disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i 
ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en 
la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a 
inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en 
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.
Per tot l’exposat, els grups municipals de PDeCAT, ERC i AxLL proposen al ple de la 
corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin 
reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i 
que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la 
tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la 
seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder realitzar 
la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els 
compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el 
contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa 
l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018.
Tercer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament 
inferior al 75% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució 
d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la 
regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa 
estructural que pugui comportar la inversió.
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Quart. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de 
millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances 
municipals.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies”.

El Sr. Antoni Navarro diu que fonamentalment es tracta d’evitar els nefastos efectes de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària que obliga els ajuntaments a no poder aplicar el superàvit en 
inversions o activitats que vagin a favor de la ciutadania,  en aquests moments amb problemes 
de caràcter socioeconòmic.
A continuació passa a explicar els punts de la part dispositiva de la Moció. 

El Sr. Ramon Soler diu que només afegir que és injust que els ajuntaments hagin d’estalviar el 
que no estalvia l’Estat i que gràcies al superàvit que tenen es maquillin els comptes generals i 
més enllà del límit de la capacitat financera dels ajuntaments per sobre del més estrictament 
necessari, fer justícia als ajuntaments que són els que han fet els deures durant tots aquest 
anys mentre uns estiraven més el braç que la màniga.

El Sr. David Parron manifesta que ja s’han queixat en reiterades ocasions d’aquesta llei, per 
tant, és de rebut que hi participin i votin a favor i més quan ha de repercutir en serveis a les 
persones.  

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

2.1.18. PRP2017/628   Moció del grup municipal d'ERC-AM, per a la regulació de la relació 
amb les entitats.- Exp. núm. 2017/960    

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

“Llagostera té una rica vida associativa gràcies al nombre considerable d’entitats, molt actives 
al llarg de l’any, cosa que les obliga a demanar ajudes a l’Ajuntament per al seu funcionament.  
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, estableixen els criteris a tenir en 
compte pel que fa a les subvencions. Entre altres aspectes, es diu que la gestió de les 
subvencions s’ha de fer d’acord amb els principis de “Publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no-discriminació”.
Molts consistoris han aprovat, basant-se en aquestes recomanacions, reglament per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats, a fi de fer una gestió més transparent i menys 
arbitrària. 
En aquest sentit, el grup municipal d’Esquerra va reclamar, en una moció presentada al ple de 
novembre de 2015, l’elaboració d’unes bases per a la gestió de les subvencions que tingués en 
compte el que planteja la Llei 38/2003.  El Ple de l’Ajuntament de Llagostera va rebutjar, però, 
amb els vots en contra del grup de Convergència i Unió, la proposta d’Esquerra.
En base a l’articulat de la Llei General de Subvencions, l’Ajuntament de Llagostera adjunta a 
l’atorgament de qualsevol subvenció a entitats la següent condició: “En cap cas els ingressos 
de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran superar el 100 % del cost de l’activitat. Si 
se superés el 100%, l’Ajuntament disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 
% del cost de l’activitat”.
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Tenint en compte la condició indicada al paràgraf anterior, la Junta de govern local, ha decidit 
iniciar l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Cultural Juvenil 
Festival’Era l’any 2016 per un import de 4.000,00.-€ (més 78,14.-€ en concepte d’interessos).
Segons el que s’ha afirmat per part de l’equip de govern, l’incompliment de l’Associació Cultural 
Juvenil Festival’Era s’ha donat en altres entitats. Aquesta realitat pot obligar, en base al principi 
d’igualtat, a retornar moltes de les subvencions atorgades al 2016.
La situació creada, que pot posar en problemes l’economia de les entitats del poble que es 
veuen afectades per aquest incompliment, és conseqüència d’un mal plantejament de les 
sol·licituds de subvencions. L’ajuda d’un administratiu, reclamada per Esquerra a la moció 
presentada al ple de novembre de 2015, podia haver evitat aquesta problemàtica.
Les recents decisions de l’equip de govern han posat de manifest que és possible, com 
plantejava Esquerra a la moció de novembre de 2015, “designar un treballador de l’Ajuntament 
perquè doni a les entitats el suport necessari, tant a nivell de formació com de seguiment, per 
tal que aquestes puguin complir amb les obligacions que comporten les noves lleis aprovades”. 
La proposta va ser rebutjada al ple pel vot en contra del grup de Convergència i Unió.
Enfront a aquest sistema tan estricte, hi ha altres possibilitats més flexibles, com són els 
convenis. Alguns municipis han optat per aquesta fórmula per evitar problemes de caire legal. 
Els convenis són -amb paraules d’algun jurista- “de facto”, subvencions públiques, atorgades 
sense atenir-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Ateses aquestes consideracions, i per tal d’assegurar el bon funcionament de les entitats de 
Llagostera, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera planteja al ple l’adopció dels 
següents”
S’acorda:
Primer.- Aprovar una línia d’ajudes a les entitats per tal que compensin els diners que haurien 
de reintegrar en aplicació de les bases establertes per l’equip de govern.
Segon.- Recuperar la figura del conveni amb les entitats del, per tal de trobar situacions més 
flexibles que ajudin a simplificar les relacions amb les entitats, i alhora més estables a llarg 
termini.
Tercer.- Aprovar a proposta dels grups municipals, un barem de subvencions i fer-lo públic al 
web de l’Ajuntament.
Quart.- Fer públic al web de l’Ajuntament les subvencions concedides a cada entitat, ja sigui a 
través de convenis, de subvencions ordinàries o extraordinàries.
Cinquè.- Designar un treballador de l’Ajuntament perquè doni a les entitats el suport necessari, 
tant a nivell de formació com de seguiment, per tal que aquestes puguin complir amb les 
obligacions que comporten les noves lleis aprovades”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro manifesta que a la Junta de Portaveus s’ha quedat que el primer punt 
de la Moció que tenia a veure en aprovar una línia d’ajudes a les entitats per compensar 
possibles reintegraments es tira enrere perquè aquests ajuts no poden ser i sembla que tothom 
està d’acord que no és per aquí per on ha d’anar la cosa.
Es recupera una Moció presentada fa un any, producte de tota la situació en que es troben les 
entitats, que cada vegada se’ls obliga a dominar més tots els tràmits burocràtics i ara amb els 
certificats digitals i creuen que seria bo que les entitats tinguessin un suport de caràcter 
administratiu igual que tenen ara per la qüestió del certificat digital per superar alguns 
problemes, segons va expressar el grup del PDeCAT.
Aquests dies han parlat amb moltes entitats i totes, excepte una, han manifestat la necessitat 
de disposar d’algú perquè els faci una mica de guia.
Per evitar tot aquest conflicte administratiu seria bo recuperar la figura del conveni que aquí sí 
que hi ha diverses opinions de caràcter jurídic.
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El que faria el conveni és que la subvenció seria automàtica sense necessitat de tant de 
paperam i beneficiaria a les entitats així com a l’Ajuntament que s’estalviaria tota la paperassa 
any rere any. 
Per altra banda la llei de les subvencions demana publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació i la millor manera que això sigui aplicable és que hi  hagi 
una barem de subvencions i que se sàpiga que es dóna a cada entitat.
No vol pas dir que hagi de ser tancat, atès que al llarg de l’any sorgeixen diferents  necessitats i 
per tant, podria haver-hi una subvenció, sempre i quan després es fes públic, que és el que es 
demana al punt quart de la Moció. 
I per últim, al punt cinquè es demana designar un treballador de l’Ajuntament perquè doni a les 
entitats el suport necessari, tant a nivell de formació com de seguiment, per tal que aquestes 
puguin complir amb les obligacions que comporten les noves lleis aprovades. 

El Sr. Josep Aliu manifesta que és una persona que ha estat ficada molts anys a dintre de 
moltes entitats i sap que és molt complicat i difícil tirar-les endavant i que es necessita el suport 
de l’Ajuntament i de tothom que els pugui donar un cop de mà. 
Si el poble té les entitats que funcionen, vol dir que és un bon baròmetre, perquè el poble és 
viu, funciona i es poden fer moltes activitats.
Vol dir que si tota aquesta polèmica ha sortit ha estat perquè d’un gra de sorra se n’ha fet una 
muntanya i l’equip de govern vol optar per deixar-ho tal com estava abans.
De fet, ara, un cop a la setmana les entitats truquen per parlar amb la persona que ha posat 
l’Ajuntament que el orienta i si no n’hi ha prou a Cultura hi ha la Mita i en Pin, que no hi cap 
entitat que si els ha demanat ajuda hagin marxat sense haver-la obtingut. 
Pel que fa els convenis, sembla que la llei tampoc ho permet i el secretari ho podrà explicar. 

El Sr. secretari manifesta que la llei 40/2015 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques,  quan fa la regulació de convenis administratius diu que si hi ha una subvenció, en  
el conveni s’ha d’ajustar a la llei general de subvencions, amb la qual cosa el conveni no pot 
ser un instrument per fugir de tots els mecanismes de control que estableix la llei de 
subvencions. 

El Sr. Josep Aliu afegeix que l’Ajuntament continuarà donant suport i ajudant a les entitats 
perquè creu que és la seva obligació i a més s’ho mereixen.
Les altres coses que es demanen a la Moció, considera que ja s’estan fent totes. No hi ha cap 
entitat que sigui igual i potser una amb 200 euros pot fer i una altra en necessiti 2.000 o 3.000. 
A Internet està penjat el que es dóna a cada entitat i de moment no n’hi cap que s’hagi queixat i 
espera que continuï així com fins ara. 

El Sr. David Parron manifesta que de moment encara no ha sentit cap argument que no sigui 
possible signar convenis, com a mínim en determinades entitats.
De fet, ja n’ hi ha hagut, com amb Càritas, amb el Casino Llagosterenc o amb el Casal 
Parroquial, que portaven subvencions al darrere, incloses en el conveni. 
Per tant, és possible fer-ne. 
En cap moment la Moció planteja que els convenis hagin de ser fora de la llei de subvencions.
Després d’eliminar el primer punt de la Moció, els quatre que queden considera que són 
perfectament assumibles perquè el conveni no queda fora de la llei i l’única cosa que demanen 
és això que la compleixin.                       
El punt quart que és designar un treballador de l’Ajuntament, creu que és en el sentit de guiar-
les de com poder fer una justificació de la subvenció de manera acurada perquè no hi hagi 
casos d’entitats que sí necessiten els ajuts a diferència d’altres que no els necessiten perquè 
tenen beneficis de debò, és a dir, és més una mala justificació que no pas que no tinguin dret i 
amb l’ajut d’un treballador municipal es podrien estalviar molts mals de cap. 
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Per tant, donaran ple suport a la Moció perquè no demana res que no es pugui complir.

El Sr. Antoni Navarro creu que la millor manera de funcionar per tots és que les coses estiguin 
regulades, no igualitàries.
Intentarà explicar els punts que pretén que s’aprovin. 
Un, és la figura del conveni, que torna a dir que no te res a veure perquè la llei de subvencions 
s’aplicarà. Quan una entitat té molta activitat com pot ser el Casal, el Casino o d’altres, el 
paperam que han de fer any rere any per demanar la subvenció és brutal i si hi ha un conveni i 
aquestes activitats es van fent cada any, elimina molta paperassa.
No està dient en absolut que amagui o no vulgui complir la legalitat, sinó que és agilitzar el 
procés i treure feina a l’Ajuntament. 
El tercer punt és aprovar a proposta dels grups municipals, un barem de subvencions i fer-lo 
públic al web de l’Ajuntament. 
Es diu a proposta dels grups municipals i la majoria dels pobles tenen aquest barem de 
subvencions i el fan públic, per saber que està cobrant cada entitat,  no perquè  hagin de cobrar 
el mateix i no sap perquè aquí no es pot fer. 
Hi ha un portal de la transparència i si ja hi són penjades aquest punt ja no cal, atès que ja 
s’està fent, encara que no ho han sabut veure. 
Pel que fa el punt on es demana que es designi un treballador de l’Ajuntament per donar 
suport, convida al regidor a anar a les entitats que vulgui que ja els han dit que han trobar a 
faltar aquesta ajuda.
I per altra banda hi ha un fet que és evident perquè quan va sortir el cas d’una entitat que 
incomplia, el portaveu del PDeCAT va dir que “hi ha moltes entitats que estan fent el mateix”.
Segurament, tal com deia en David, no és que no es pugui fer, potser no han tingut l’ajuda 
necessària per fer-ho bé.

El Sr. Ramon Soler diu que no entén la proposta perquè per un costat s’està dient que se 
simplifiquin les coses i per l’altre que es tramitin, es posin barems, es publiquin els 
diferencials... i encara hi veu més traves.
Es molt simple, es compleix la normativa tal qual està i per molt que es vulgui regular des 
d’aquí no es canviarà la llei de subvencions perquè té superioritat jeràrquica i és mentida tot el 
que estan dient dels convenis. No es pot acreditar en base a un conveni el que la llei de 
subvencions diu.
Una altra cosa és que l’Ajuntament encomani a una entitat alguna activitat en nom de 
l’Ajuntament, com són els convenis que s’ha dit abans com el Casal o el Casino, això és 
diferent, perquè se’ls encomana una feina concreta igual que es podria fer amb una empresa i 
es diu conveni com es podria dir contracte, però el que són subvencions, tal com ha dit el 
secretari, la llei va normada, agradi o no. 
El que no farà l’Ajuntament es complicar més l’existència a les entitats que el que diu la pròpia 
normativa i pel que fa a publicar-ho al web, ja hi és des del primer dia. 
A més, la persona de l’Ajuntament per donar suport també hi és.  
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà contrari perquè considera que ja se’ls ajuda i no cal 
complicar més la vida.

El Sr. David Parron manifesta que mira si no els estem complicant la vida i els estem fent la 
vida ben fàcil que pràcticament cap aprovaria un examen de subvencions.
Alguna cosa s’haurà fet malament.
El que demana la Moció és posar una persona que ajudi a justificar les subvencions, no estan 
dient que se salti la llei, senzillament justificar les subvencions perquè pensen que moltes 
entitats hi tenen dret i volen que el continuïn tenint.
No totes les entitats són iguals i cal fer un barem per saber quines quantitats han de rebre. 
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El Sr. Antoni Navarro puntualitza que en cap moment està dient de saltar-se la llei i pregunta 
quan és que ho ha dit.
Està dient de complir-la i demana que el regidor i els caps del grups municipals vagin a veure 
les entitats per saber si realment allò que els han manifestat que és que tenen la necessitat de 
disposar d’una persona de referència és una realitat o no?
I si els grups municipals que són a l’Ajuntament per treballar pel poble s’han de trobar per 
establir un barem de subvencions, creu que és el que toca i a cada entitat se li atorgaria el que 
s’hauria establert. 
Pregunta què és el que veu l’equip de govern de tanta feina i que sigui il·legal?

El Sr. alcalde vol aclarir que la persona de l’Ajuntament per assessorar ja hi és i coneix la 
realitat del personal que hi treballa i de les necessitats que hi ha, i posar una persona 
específica no ho faran, però sí que hi ha un departament que és el de Cultura que està a 
disposició de les entitats per qualsevol necessitat i un dia a la setmana, a la tarda, a 
l’Ajuntament, hi ha la Raquel. 

El Sr. Josep Aliu considera que s’està fent política amb les entitats perquè estan creant un 
problema que no hi era, motiu pel qual el vot de l’equip de govern serà negatiu.

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels regidors del PDeCAT i vot favorable 
dels regidors d’ERC i del regidor d’ALL).   

2.1.19. PRP2017/627   Moció del grup municipal d'ERC-AM, de rebuig a la implantació 
dels anomenats comptadors telegestionables.-Exp. núm. 2017/959    

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

“Vist que la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 15/11/2016, va adoptar, per 
unanimitat, la moció que es transcriu a continuació:
“PLE89/000030/2016-JP; Moció sobre el rebuig a la implantació dels anomenats comptadors 
telegestionables.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició addicional primera de l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es 
revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008, estableix que tots els comptadors 
de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 
kW han de ser substituïts per nous equips que permetin la discriminació horària i la telegestió 
abans del 31 de desembre de 2018. És a dir, disposa la substitució obligatòria dels comptadors 
analògics tradicionals pels anomenats comptadors “intel·ligents”.
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, rectifica l’agenda de desplegament dels comptadors de 
telegestió però manté el termini final per a la seva implantació. La mateixa Ordre insta les 
empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la substitució 
dels seus comptadors amb tres mesos d’antelació. Aquesta comunicació s’ha d’estendre a les 
corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de 
comptadors dels seus clients. És a dir, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordena a les 
empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries, sense cap tipus de notificació o 
autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes 
mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans aprovats que contingui una descripció 
detallada de les accions realitzades des del seu inici.
Tot i que els comptadors “intel·ligents” són venuts com una eina d’eficiència energètica, 
considerem que la seva instal·lació reporta més perjudicis que no pas beneficis per als usuaris i 
que viola drets fonamentals de la ciutadania, per les raons següents:
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1. Per incompliment de la normativa europea i espanyola

La Directiva europea 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, disposa al seu article 9 
que els comptadors “reflecteixin exactament el consum real d’energia i que proporcionin 
informació sobre el temps real d’ús”, i que els estats “s’asseguraran que els sistemes de 
mesurament faciliten als clients finals informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es 
tinguin en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis al client final en 
establir les funcions mínimes dels comptadors”.

No obstant això, el Govern espanyol no ha transposat totalment la directiva europea a la 
legislació estatal –tot i que estava obligat a fer-ho abans del 5 de juny de 2014–, i ha 
rebutjat que els comptadors intel·ligents s’instal·lin a l’interior dels habitatges, al·legant que 
es podria cometre frau en la seva manipulació. La impossibilitat d’accedir a la informació 
del consum a temps real impedeix assolir una veritable eficiència energètica, ja que el 
consumidor continua desconeixent què consumeix hora a hora.

D’altra banda, la substitució de comptadors s’està duent a terme sense respectar la 
comunicació prèvia amb tres mesos d’antelació prevista a l’Ordre IET/290/2012. Els usuaris 
són obligats a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel comptador 
telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats prèviament el dia i l’hora 
de l’operació, la qual cosa els impedeix ser presents en l’operació i, per tant, comprovar si 
els kWh indicats per la companyia a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats 
per tots dos comptadors en el moment de la substitució.

El desprecintament i el canvi de comptador per part de l’empresa distribuïdora sense avisar 
prèviament la persona abonada contravé, entre altres, l’Informe de la Comisión Nacional de 
la Energía dictat en data 7 de març de 2013, que diu: “Ia empresa distribuidora, ante 
cualquier actuación que vaya a realizar sobre el equipo de medida, independientemente de 
la propiedad del mismo, deberá notificar al consumidor, como responsable del punto de 
medida, la fecha exacta en la que se va ejecutar dicha actuación y su alcance.”

A més, les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, tot i que no és 
obligatori fer-ho fins al 31 de desembre de 2018.

2. Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència

Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja 
que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors 
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d'Endesa.

Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 
102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el 
monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables. Atès que les 
restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, 
Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el comptador en un 
mercat de lliure competència.

Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de la demarcació de Girona, són 
obligats a més a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel comptador 
telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats prèviament el dia i l'hora 
de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents en aquesta i, per tant, Comprovar si 
els kWh indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per 
tots dos comptadors en el moment de la substitució.

Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al 
dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els 
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veïns si no volen canviar el comptador, quan no és obligatori i es pot fer fins el 31 de 
desembre de 2018.

Atès que els comptadors telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de 
la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb 
comptadors d'altres fabricants.

3. Per manca de protecció de les dades de caràcter personal

La posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums –i la 
futura implantació de xarxes intel·ligents– obre la possibilitat d’obtenir i processar volums 
cada vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i posar-los a 
disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat dels 
consumidors i consumidores. És una qüestió que preocupa i que ha provocat que des de 
diferents instàncies de la Unió Europea s’estiguin duent a terme actuacions tendents a 
conciliar el desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes 
intel·ligents amb la protecció de la privacitat. 

El Grup d’Autoritats de Protecció de Dades creat per l’article 29 de la Directiva 95/46/ CE, 
en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar una 
consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades, manifesta que “el 
desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir 
avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la 
protecció de les dades personals. Permet l’obtenció massiva de dades personals de les 
famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d’una família en la intimitat de 
les seves llars”.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu informe de data 22 de juny 
de 2015, recull el dictamen del Grup d’Autoritats de Protecció de Dades i considera que “el 
tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment 
sensible en tant que implica l’accés a altres informacions alienes a la mera dada del 
consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent 
l’elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen el mer 
coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada”, alhora que 
assegura que “l’accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de 
l’afectat”.

L’AEPD entén que les dades del consum horari s’han de considerar dades personals als 
efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, però incomprensiblement la mateixa AEPD en aquest informe dóna legitimitat a 
les distribuïdores per accedir a aquestes dades incloent-les en l’article 6.2 de la Llei 
orgànica 15/1999.

El Consell d’Estat ha emès un dictamen de data 19/11/2015, amb referència 936/2015, 
sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions en el sector 
elèctric, on considera que perquè la regulació sigui efectiva i asseguri l’adequada protecció 
de dades personals cal garantir que el consumidor té coneixement “ple” de l’accés i 
tractament de les seves dades de consum i que autoritza de manera “inequívoca” i 
“efectiva” l’accés a aquestes dades i el seu tractament mitjançant el consentiment del titular 
“previ” i exprés “.

L’article 7.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels supòsits 
d’intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció d’aquesta llei “la utilització d’aparells 
d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima 
de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús 
d’aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció”. Així, el tractament 
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d’aquestes dades representa una ingerència en l’esfera privada del consumidor, ja que a 
través dels comptadors es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits 
personals.

4. Per la probable afectació sobre la salut de les persones

Hi ha una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre sobre els 
possibles efectes sobre la salut de les persones de les radiacions electromagnètiques 
provinents del desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents. Aquests aparells 
estan equipats amb tecnologIa PLC (Power Line Communication), que suposa una font de 
contaminació electromagnètica permanent dins i fora de les nostres llars.

El cablejat elèctric dels habitatges està previst per a un corrent elèctric net de freqüència 50 
Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzats en les xarxes d’alta tensió). 
Els nous comptadors emeten polsos de freqüència intermèdia que provoquen un fenomen 
anomenat “electricitat bruta”, el qual s’escampa per la xarxa elèctrica domèstica, 
incrementant exponencialment les radiacions que de per si emeten els aparells habituals, 
fet que provoca un efecte acumulatiu i que pot tenir efectes adversos sobre la salut, en 
funció de la sensibilitat de cada persona, com ara migranyes, fatigues, insomni, etc., i 
especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nadons, 
nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes.

A causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu que altres 
xarxes sense fil, ja que a dia d’avui no està demostrat que aquestes ones siguin innòcues, 
tenint en compte la recomanació dels estudis realitzats per experts com Enrique A. 
Navarro, Claudio Gomez-Perretta i Francisco Montes. Per això, la instal·lació massiva dels 
comptadors telegestionables pot suposar una greu amenaça per a la salut pública. Per 
evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències d’aquests senyals el 
cablejat hauria d’estar apantallat, amb interruptors i filtres, per garantir que no es contamini 
la xarxa elèctrica, o optar per una connexió per fibra òptica, tecnologia absolutament 
segura que ja ha estat utilitzada en països com Holanda o Alemanya per a la xarxa de 
comptadors intel·ligents.

A més, la tecnologia PLC envia la informació a la central a través d'uns emissors de 
microones similars als utilitzats per la telefonia mòbil, emissors situats en els 
transformadors de zona, al carrer. Amb l'abundant informació que existeix sobre els efectes 
nocius de la contaminació electromagnètica, tant de les altes com de les baixes 
freqüències, classificades ja per la IARC / OMS com a possiblement carcinògenes 
(categoria 2B), i ateses les recomanacions de l'Agència Europea de Medi Ambient, el 
Parlament Europeu i el Consell d'Europa de reduir al màxim l'exposició de les persones a 
aquest tòxic ambiental, és una imprudència temerària imposar una font més d'interferències 
electromagnètiques a les llars i una altra àmplia xarxa d’emissors de microones als carrers.

La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous 
comptadors d’electricitat es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors 
telegestionables de gas i d’aigua, que presenten les mateixes problemàtiques 
tecnològiques en relació amb la protecció de dades i a la protecció de la salut de les 
persones, ja que s’estructuren a partir d’un sistema de concentradors i/o d’antenes que 
emetran radiofreqüències.

Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els Camps 
electromagnètics afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les 
directrius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l’augment de risc de càncer, 
l’estrès cel·lular, l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i 
funcionals del sistema reproductor, dèficits en l’aprenentatge i la memòria, trastorns 
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neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va més 
enllà de l’espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d’efectes nocius tant 
per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics independents 
demanen protecció enfront de l’exposició als camps electromagnètics no ionitzants.

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva Resolució 1815, de 27 maig 
de 2011, declara que “el Principi de Precaució s'ha d'aplicar quan l'avaluació científica no 
permet determinar el risc amb certesa suficient, especialment en el context d'una creixent 
exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens 
i nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats 
per no actuar si es fa cas omís de les alertes primerenques” .

Altres problemes que es poden produir per la instal·lació dels nous comptadors elèctrics:

 Possible alteració a distància de la lectura dels comptadors. No existeix  garantia que 
els kWh facturats siguin els realment consumits, ja que la companyia elèctrica pot 
alterar des del centre de control la lectura dels comptadors.

 Reducció de la vida útil dels electrodomèstics i augment del risc d’incendis. A les zones 
on s’ha instal·lat, s’ha observat una associació entre els comptadors intel·ligents i 
l’augment del risc d’incendis elèctrics.

 Interferències amb aparells elèctrics. El senyal dels nous comptadors crea 
interferències en els ordinadors, televisors, equips de so, sistemes de seguretat i és 
audible en els equips d’alta fidelitat.

 Augment del risc de robatoris. Serà possible saber quins aparells electrodomèstics 
utilitzem, a quina hora del dia, el nombre de membres de la nostra família, si hi som a 
casa o si hem marxat de vacances. Tant FACUAConsumidors en Acció com la Policía 
Nacional alerten que els nous comptadors eleven el risc de robatoris. Davant la 
passivitat del Govern de l’Estat, que no ha pres mesures al respecte, l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) confirmen que els comptadors de la llum afavoreixen els 
robatoris en els habitatges.

 Menys llocs de treball. Tot es farà a distancia des de la Central.
 Augment de la centralització oligopolística. Reforça els vicis del sistema actual, gens 

transparent, malbaratador d’energia, mediambientalment insostenible, abusiu, i deixa 
els consumidors sota els interessos de las grans empreses elèctriques i de la seva 
col·lusió amb els governs.

L'única manera de paralitzar la instal·lació dels nous comptadors telegestionables de 
l'electricitat, del gas i de l'aigua fins que es garanteixi la seva innocuïtat per a la salut, la 
protecció de dades, la transparència en la gestió, i l'eficiència energètica, és la mobilització 
ciutadana que es tradueixi en acció legislativa. Així és cóm s’ha aconseguit que la seva 
instal·lació s’hagi fet opcional a països on es pretenia que fossin obligatoris (Països Baixos, 
2009; Regne Unit, 2012; Àustria, 2013). A Catalunya, el 8 d'octubre de 2014, la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat ja va debatre la problemàtica de la instal·lació dels comptadors i 
es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, en la qual s’instava el 
Govern de Generalitat a demanar al Govern de l’Estat que:

a) Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència 
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
«comptadors intel·ligents» i:

1. Assegurar que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta 
d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat 

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

Codi Segur de Validació 6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=6a3620ffeb274b16bc20a406670bc16e001


39

dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la 
privadesa dels clients finals.

2. Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement 
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de 
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.

b) Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones 
afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la 
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –
inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones 
embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons 
el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint 
en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

c) Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació 
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de 
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.

d) Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i 
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut 
humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de 
l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Atès l’incompliment dels acords de l’esmentada resolució i pels motius abans exposats, 
tenint en compte les competències que atribueix la legislació a les institucions locals, la 
corporació a proposta de tots els grups presents a la Diputació, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la paralització 
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels 
incompliments per part del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, de 25 
d’octubre de 2012, relativa a l’objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en 
tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els  anomenats “comptadors 
intel·ligents”, i tenint les recomanacions del Parlament Europeu sobre l’aplicació del 
principi de precaució per evitar riscos sobre la salut de les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a acordar una suspensió temporal en el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables pel fet que el 
Govern espanyol no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució 
799/X del Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents, en relació amb la 
protecció de dades dels consumidors i la protecció de la salut dels ciutadans, fins que no 
es realitzin estudis concloents sobre la seva no-repercussió en la salut i la seguretat en 
la protecció de dades, i fins que les companyies elèctriques compleixin la llei en relació 
amb la lliure competència permetent la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota 
la xarxa elèctrica i que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a ocupar-se, a través de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, de les afectacions de la 
contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual com fa amb la 
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la 
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat a atendre, per mitjà de l’Agència Catalana del 
Consum i les oficines municipals d’informació al consumidor, les reclamacions de la 
ciutadania en relació amb el seu dret a negar-se a la instal·lació de comptadors 
intel·ligents, es a dir a reclamar-ne l’opcionalitat, així com les demandes de restitució del 
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comptador antic en cas que la substitució que s’hagi fet sense el seu consentiment o per 
no estar adequadament informats.

Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a ordenar als cossos policials que atenguin les 
demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, que donin 
suport als ciutadans afectats, impedint que les empreses instal·lin comptadors 
intel·ligents sense autorització expressa de les persones titulars, i que aixequin acta de 
les denúncies ciutadanes.

Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a exigir a les empreses de llum, aigua i gas que 
presentin en un termini de sis mesos un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits 
imprescindibles per al correcte desplegament i posada en marxa dels comptadors de 
telegestió, per tal de garantir:

a) El compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a 
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
anomenats “comptadors intel·ligents”.

b) Que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i 
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els 
beneficis per als clients finals.

c) La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a 
la privadesa dels clients finals.

d) Que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a 
l’autoconsum i que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de 
les instal·lacions del client final.

e) Que es tingui accés a informació de la ubicació de totes les antenes i 
concentradors així com a mesuraments trimestrals de nivells de contaminació 
electromagnètica fruit de la implementació d’aquests dispositius.

f) La seva innocuïtat, que no emanaran immissions electromagnètiques o 
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut 
de les persones.

g) La compatibilitat dels aparells en tota la xarxa i el dret a decidir la seva compra o 
lloguer.

Setè. Instar el Govern de la Generalitat, sobre la base del principi de precaució, a realitzar 
els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per avaluar si la 
utilització d’aquests aparells comporta algun risc per a la salut de les persones, 
especialment les afectades per síndromes de sensibilització central (entre aquestes, la 
hiperelectrosensibilitat), i altres col·lectius sensibles, com la població infantil i juvenil i les 
dones embarassades.

Vuitè. Instar el Govern de la Generalitat a crear una taula de seguiment i estudi dels 
impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats 
comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els 
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català 
d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.

Novè. En cas que l’estudi de la Generalitat demostri els impactes negatius sobre la  salut 
de les persones, instar a Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius 
necessaris i urgents per tal de disposar d’un entorn saludable, compatible amb el 
desenvolupament de les tecnologies, i aconseguir l’aplicació del principi ALARA (nivells 
tan baixos com sigui possibles) i del principi de precaució recollit en la Llei 33/2011, de 4 
d’octubre, general de salut pública.
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Desè. En cas que l’estudi de la Generalitat demostri els impactes negatius sobre la salut 
de les persones, instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius 
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig de 2011) de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre els perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient i la salut de les persones. Així 
mateix, exigir la revisió d’aquesta resolució, de gairebé cinc anys, per analitzar estudis 
posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.

Onzè. Instar el Govern de la Generalitat a informar la població sobre l’acord d’aquest Ple i 
altres acords en el mateix sentit adoptats per ens locals i supralocals, especialment de la 
petició de paralitzar la instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a 
oposar-se a la seva instal·lació i de sol·licitar a les empreses la restitució dels 
comptadors antics en cas que la substitució s’hagi fet sense el seu consentiment i per no 
haver estat informats adequadament.

Dotzè. Instar el Govern de la Generalitat a coordinar les actuacions derivades d’aquests 
acords amb les entitats i organitzacions promotores i que donen suport a la proposta i 
amb les associacions municipalistes, per tal de garantir que sigui efectiva en el territori la 
moratòria del procés de desplegament dels comptadors intel·ligents i l’opcionalitat en el 
cas del final de la moratòria i posterior nova implantació si es demostra la innocuïtat del 
sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica, etc..

Tretzè. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments, als governs de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés 
dels Diputats, a le s entitats municipalistes (FMC, ACM, AMI), i a la Confederació 
d’Associacions de Catalunya (CONFAVC).” “

S’acorda:
Primer.- Adherir-se a la Moció sobre el rebuig a la implantació dels anomenats comptadors 
telegestionables.
Segon.- Informar, a través de bans, publicacions i xarxes de comunicació, del dret que com a 
usuaris tenim a negar-nos a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir a reclamar-ne 
l’opcionalitat, així com les demandes de restitució del comptador antic en cas que la substitució 
que s’hagi fet sense el seu consentiment o per no estar adequadament informats.
Tercer.- Demanar a la policia local que atengui les demandes ciutadanes relacionades amb la 
instal·lació dels nous comptadors, que doni suport als llagosterencs afectats, impedint que les 
empreses instal·lin comptadors intel·ligents sense autorització expressa de les persones 
titulars, i que aixequin acta de les denúncies ciutadanes.
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona”. 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro diu que aquesta Moció és producte de veure que al novembre, el Ple de 
la Diputació de Girona, n’havia aprovat una i recomanava que es parlés i tractés en els 
diferents municipis. 
La seva sorpresa va ser que no es va tirar endavant i cal dir que és una constant i que caldria 
que les persones que estan a la Diputació en aquest equip de govern fossin partícips del que 
aproven, atès que va ser aprovada per unanimitat. 
Aquesta Moció parla dels “comptadors telegestionables” que ENDESA està canviant pels antics 
i que mesuren el consum a distància i que aparentment són més moderns.   
Fa temps a la pròpia Generalitat es va debatre i el novembre per part d’un grup d’Olot es va 
presentar una moció que es va aprovar per unanimitat.
Aquesta Moció és molt llarga i fonamentalment el que diu és que aquest canvi incompleix la 
normativa Europea i Espanyola, que incompleix la lliure competència perquè els comptadors 
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han de ser posats per Endesa i per tant, no hi ha possibilitat que cap altra xarxa de distribució 
pugui instal·lar-los.
El que sí afecta al poble és que en principi no s’ha estudiat l’alteració que aquests comptadors 
afectin a les persones.
En absolut estan dient que aquest canvi sigui terrible, el que sí diuen és que la gent ha de 
saber-ho i actuar en conseqüència. 
També hi pot haver possible alteració de la lectura. 
Els usuaris han de donar el permís perquè aquest comptador es canviï i el que diu ENDESA és 
que és de llei i que s’ha de canviar. Evidentment que si es fa una obra nova s’hi posarà aquest, 
però si és una casa que té l’antic, es posarà el nou, si el propietari vol.   
Torna a repetir perquè vol que quedi clar que no estan dient que és molt dolent per la salut, 
però el que sí és veritat que s’ha de tenir la voluntat d’informar-se i decidir i està bé que la 
població de Llagostera ho sàpiga i actuï en conseqüència.

El Sr. Xavier Vilella manifesta que estaria d’acord amb el què ha explicat el Sr. Navarro, però 
només hi ha un petit problema i és que no sap si es podrà complir.
Fins avui les Mocions que es presentaven i s’aprovaven, i que per imprevistos sorgits no es 
poden complir, l’oposició sempre ho recorda, amb tot el seu dret.
En el punt tercer de la part dispositiva d’aquesta Moció es demana que els agents de la Policia 
Local, quan algun ciutadà truqui per demanar suport, impedeixi que l’empresa instal·li el 
comptador, però això l’Ajuntament no ho pot garantir.
La seva opinió és que les mocions tenen una part molt important d’estratègia política, encara 
que se solen maquillar amb necessitats del poble, cosa que fa que s’ho agafi amb peus de 
plom.
Demana que es retiri el punt tercer esmentat i si no és així, l’equip de govern no li donarà 
suport, encara que la difusió del tema es farà igualment, agafant només els temes importants 
com és el fer difusió d’un dret que té la gent del poble.
Només faltaria que si un ciutadà truqués a la Policia i aquesta no hi pogués anar perquè 
estigués fent un altre servei, sempre es retrauria.

El Sr. David Parron diu que li sembla que és un argument absolutament surrealista i no creu 
que sigui ni bo ni sa que políticament es vagi cap aquesta banda. 
En aquest cas hauria de prevaldre el principi de precaució en relació a aquests comptadors,  
perquè encara no hi ha suficients estudis que demostrin com funcionen. 
A casa seva li varen instal·lar sí o sí, amb una indefensió total i amb aquesta Moció aprovada 
per la Diputació en el seu dia es pot fer que d’altres no tan ingenus tinguin el suport de les 
institucions perquè els abusos d’algunes multinacionals no passin, encantat.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà donar suport a la Moció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que independentment que la Moció no s’aprovi, pel que veu, 
almenys que se’n faci publicitat perquè la gent sàpiga quins son els seus drets.
En una reunió de carrers un veí va demanar per aquests comptadors i se li podia haver respost 
que tenia tot el dret a negar-s’hi, però si a partir d’ara es fa, es donaran més que satisfets. 
A continuació passa a llegir els punts primer i segon de la part dispositiva de la Moció i el punt 
tercer proposa afegir-hi “quan sigui possible” i que quedi així: Demanar a la Policia Local que,  
quan sigui possible, atengui les demandes ciutadanes, així ja no permetrà que renyi a l’equip 
de govern si no es fa.
Considera que és bo que la Policia Local, quan sigui possible, atengui les necessitats i els drets 
dels ciutadans.

El Sr. Xavier Vilella manifesta que ja li sembla bé el que proposa el Sr. Navarro.
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Manifesta que el més fàcil en el tema de les mocions és dir que sí perquè tiri endavant i llavors 
no fer res, però ell no té aquest tarannà i si una cosa no la veu viable diu que no. 

El Sr. alcalde afegeix que amb tota la gent que ve, ja es procura que la Policia els identifiqui i 
més si hi ha alguna denuncia per part d’algun veí, o sigui, que el que es demana a la Moció ja 
es fa.               

El Sr. Antoni Navarro diu que atenent que les elèctriques vénen i ho canvien sense cap mena 
de permís, seria bo que des de l’Ajuntament s’adrecés una carta a Endesa per dir que 
qualsevol canvi de comptador d’aquests ha d’estar autoritzat pels veïns, encara que no consti a 
la Moció estaria bé que des de l’Ajuntament es prengués aquesta iniciativa.  
Qualsevol moció que vingui de les entitats supramunicipals que demani que se’ls doni suport 
seria bo que se’n fes una mica de ressò, principalment les que van dirigides a la seguretat de 
les persones.

El Sr. David Parron vol aclarir i dir que efectivament seria més fàcil dir que sí a les mocions i 
no fer res i després puntualitzava que no era la voluntat de l’equip de govern quan aprova una 
moció per unanimitat.
El que seria difícil és dir que no a una moció i justificar aquest no. 

Amb la modificació proposada en el punt tercer, s’aprova per majoria absoluta (vot 
favorable de tots els regidors presents).   

3. Acords d’urgència.

No se’n presenta cap. 

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. secretari explica que des de l’últim plenari, les actes aprovades de la Junta de Govern 
Local,  van des de la número 16 del dia 19 d’abril a la número 20 del dia 17 de maig. 
I els Decrets d’Alcaldia que s’han dictat van des del número 337 del dia 21 d’abril al número 
488 del dia 26 de maig de 2017.
També es dóna compte que la titular de la plaça d’Intervenció, Sra. Anna Costejà Cros, que 
estava en comissió de serveis a Salt i tenia en propietat la de Llagostera, ha concursat i ha 
agafat en propietat la plaça de Salt, amb la qual cosa Llagostera queda lliure.
Però a la pràctica tampoc hi ha cap canvi perquè les funcions d’interventora les continuarà fent 
la Consol Butinyac, com interventora accidental. 

4.2 Informes d’Alcaldia 

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
Que avui no té res fins que no hi hagin  les matriculacions de les llars d’infants i de les escoles.   

El Sr. Xavier Vilella informa del següent:
A la seva àrea ha tingut de baixa la tècnica de Medi Ambient, per tant, vol dir que han estat 
sota mínims.
Durant aquest temps s’han centrat molt en demanar subvencions i quan hagi rebut les 
resolucions ja ho anunciarà. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:
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El mes passat es va celebrar el Campionat Nacional Català de Patinatge, categories cadet i 
juvenil i la sorpresa va ser que una de les patinadores del Club es va classificar pel Nacional 
Espanyol.  
Aquest cap de setmana, si el temps ho permet, s’obrirà la piscina.

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent:  
Ja fa qüestió d’un mes i escaig la Fundació Sergi va començar a donar  suport a l’oficina 
d’habitatge,  els dimecres i divendres, ubicada a l’oficina de la Farinera.    
El dia 19 de juny a les 8 del vespre, al centre cultural de can Roig es farà una xerrada sobre les 
clàusules terra i convida tothom a assistir-hi. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
S’ha començat el servei Recupera’t sobre el projecte que es treballa amb alumnes expulsats. El 
conveni amb l’INS es va firmar el passat mes de maig i hi ha tres alumnes. 
El dissabte de la Festa Major, 3 de juny, dia de més afluència als concerts, es varen contractar 
els serveis de “Som Nit”, oferts per la Creu Roja i encaminats al tema de prevenció de drogues 
envers els joves. 
El proper 14 de juny, a les 8 del vespre, a la sala de Plens es farà el retorn del procés 
participatiu i el balanç del pla de mandat,  ara que s’ha arribat a l’equador de la legislatura. 
En relació al tema de les subvencions, li diu al grup d’ERC, que estan penjades al web de la 
transparència, a l’apartat de govern obert i transparència.

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
A l’apartat del Pla de Barris, apart de la pròrroga concedida, s’està fent la campanya Comerç al 
barri , que en els diversos establiments de Llagostera hi ha unes butlletes per emplenar.
És el quart o cinquè any que s’hi participa. Són les poblacions de Catalunya que tenen Pla de 
Barris i que cadascuna oferta productes de casa seva, en el cas de Llagostera és una visita 
guiada i un menú gastronòmic i productes del poble. 
El sorteig es farà el dia de la Nit Blanca i la gent de Llagostera podrà anar a qualsevol 
d’aquests 43 municipis, excepte Llagostera, evidentment. 
La presentació es va fer aquest mes i l’alcalde va anar-hi en representació de l’Ajuntament i 
anima a consumir als comerços de Llagostera i participar-hi. 
Avui s’ha signat un acord amb la editorial Vicens Vives per la cessió de robots pel projecte 
Llagostera 3.0, que també inclou formació i tallers oberts a la ciutadania.
També s’ha signat un acord amb Samsung per proveir de tablets, software i formació als 
centres educatius. Creu que aquest projecte serà important i donarà molt de què parlar. 
Properament  es farà una presentació més detallada i de cares al curs vinent les tres escoles ja 
hi podran comptar i espera que doni molt fruits i que tingui un bon retorn, no només a curt sinó 
a llarg termini. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent:
Acaba de passar la Festa Major i els actes han anat tots força bé, el temps també ho ha 
respectat perquè semblava que plouria i al final es va aguantar.
Es vol disculpar per la gent que el dissabte no va poder entrar al concert i va quedar-se fora, 
però el local polivalent té una capacitat per a 1.400 persones i val més prevenir que no pas que 
s’hagués de lamentar alguna desgràcia més grossa. 

El Sr. alcalde informa del següent: 
Les subvencions pendents de cobrar de la Generalitat del Pla de Barris, pràcticament  estan al 
dia i hi ha un compromís de la Generalitat també de posar-se al dia amb tot el que hi ha 
pendent.
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Amb la urbanització La Canyera s’hi va treballant. Hi ha un problema amb la companyia que 
subministra l’aigua potable i si les obres no poden continuar hi ha prevista una actuació 
contundent. 
Les obres del Pla de Barris dels carrers Joan Maragall, 11 de setembre, Lacustària i tot el seu 
àmbit ja s’han fet reunions amb els veïns per explicar-los els projectes.
Avui hi ha hagut una reunió amb els veïns del carrer Constància i demana disculpes als grups 
de l’oposició perquè pensava que havien estat convidats.
Properament hi haurà una reunió amb la mesa sindical per anar avançant en les reivindicacions 
del personal pel que fa referència al conveni. La intenció de l’Ajuntament és que la gent cobri el 
sou que li pertoca i tal com ha dit en Ramon abans es torna a treballar amb la valoració dels 
llocs de treball que va quedar aturada amb la situació econòmica viscuda.
Sobre la rotonda, està marejant a Carreteres perquè ara no diuen que no, però el termini no li 
agrada gens, atès que ara no parlen de l’any 2018 sinó del 2019 i si ha de ser el 19 que 
almenys es comprometin a posar un senyal lluminós que varen dir en un primer moment i no el 
disc que és a 50 metres de la cruïlla. 
Es va celebrar un Ple infantil, que és com un baròmetre perquè moltes de les propostes 
presentades ja s’estan fent o estant pensades.

4.3 Precs i preguntes

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que accepta les disculpes del Sr. alcalde  per no 
haver estat convidats a la reunió de veïns del carrer Constància.
A continuació passa a fer els següents precs i preguntes: 
-A la última o penúltima  sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es va denegar 
l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial d’Implantació d’aquell edifici auxiliar de 
can Darder.
Demana en quin punt es troba.
-Quan es va inaugurar al museu d’Història Girona una exposició del cineasta Antoni Varés, fill 
de Llagostera, ja varen preguntar si es faria el possible por portar-la aquí i la resposta va ser 
que des dels serveis de Cultura ja s’hi treballava.
Vol saber, d’una banda, si finalment aquesta exposició vindrà a Llagostera.
I atès que Llagostera té un quants fills il·lustres, demana si no es podria fer algun model de 
placa per posar a les cases on han nascut i a més creu que també ajudaria a la promoció 
turística i cultural del municipi. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i demana si s’ha avançant en la Moció de les plaques i 
en la de la agricultura ecològica.  
-Tenen entès que s’han arranjat alguns camins amb material reciclat provinent de Solius i que 
sembla que està portant alguns problemes. Pregunta si és veritat o si és un rumor dels que a 
vegades corren.
-En relació a la piscina municipal, al llarg d’aquest any hi ha hagut diferents suggeriments de 
millores pel que fa els abonaments.
Vol saber si s’ha plantejat algun canvi i si s’ha tingut en compte el que plantejaven diferents 
veïns, com un abonament setmanal o quinzenal, en el cas de la piscina de la urbanització la 
Canyera, perquè pagar-ho dia a dia resultava molt car per les famílies i considera que seria bo 
estudiar aquesta possibilitat.  
-Els agradaria que se’ls convoqués a una Comissió d’Habitatge. 
-Estaria bé avançar en el tema de l’adequació del web municipal.
-I que el Sr. Ramon Soler li respongui a una pregunta sobre el Pla d’Accessibilitat, de l’anterior 
Ple.
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El Sr. alcalde,  en relació a can Darder, li diu al Sr. Parron que parli directament amb 
l’arquitecte municipal que l’informarà. 

El Sr. Josep Aliu pel que fa a l’exposició itinerant de l’Antoni Varés, diu que s’han interessat 
per ella, però el problema és que la Sra. Marta Albà està de baixa. De totes maneres ja 
preguntarà quins passos s’han fet. 
En relació a les cases del poble que tinguin algun interès especial, també s’hi està treballant i 
així la gent que passegi per Llagostera se’n pugui assabentar de la seva història.

El Sr. Xavier Vilella en relació a les plaques solars diu que està igual, que ho tenen els serveis 
tècnics i pel que fa a les subvencions d’agricultura ecològica és a serveis jurídics, però la 
intenció es desencallar-ho. 
En relació al material reciclat posat als camins de pagès, només l’hi ha arribat una queixa 
verbal d’una persona i fa qüestió d’un any i mig n’hi va haver una altra.
Va fer la consulta a l’Agència de Residus de Catalunya, atès que aquests treballs es fan a 
través d’una subvenció seva i la resposta va ser que és un material reciclat que permet un 
percentatge d’impropis, o sigui, que hi pot anar ferro, plàstic, etc. perquè es veu que reciclar el 
100% és molt i molt complicat, però que ja fan les inspeccions pertinents i no hi ha cap 
anomalia.
Aquestes explicacions les va donar a la persona que va reclamar fa un any i mig i no ha tornat 
a dir res més. 

El Sr. Jesús Malagon pel que fa als abonaments de les piscines, diu que hi ha l’abonament 
familiar que tant serveix per la piscina del poble com per la de la Canyera, amb un 60% de 
descompte.
S’ha intentat que siguin piscines familiars, amb abonaments, tant si s’està empadronat com si 
es paga IBI.
També hi ha l’abonament individual, així com el del jove que té fitxa del Patronat d’Esports que 
en  disposa d’un altre. 
Un abonament d’una família forana val 200 euros i si es paga IBI o s’està empadronat en val 90 
i el mateix passa amb els abonaments individuals.
Serveix per tota la temporada i tant per la piscina del poble com per la de la Canyera. 

La Sra. Montserrat Vilà diu que la Comissió d’Habitatge es convocarà i en breu proposarà el 
dia.  

El Sr. Ramon Soler en relació al Pla d’Accesibilitat, diu que va néixer caducat perquè no es va 
executar en el termini previst i si la pregunta és que si s’ha actualitzat, la resposta és que no. 
Però en comptes de parlar de teoria parlarà de pràctica i reiterarà el que va dir l’altre dia.  
Actuacions previstes per eliminar barreres arquitectòniques hi ha el carrer Sant Feliu, amb una 
inversió de 300.000 euros, el Joan Maragall i l’11 de setembre amb 350.000 euros, els carrers 
Marina, Baixada de la Costa i Lacustària amb 600.000 euros, el carrer Constància, el carrer 
Ramal i l’ascensor de l’Ajuntament.
Per eliminar barreres arquitectòniques l’Ajuntament hi destina 1.500.000 euros i això és 
pràctica i no teoria i està en aquest pressupost. 

El Sr. alcalde,  per acabar,  vol agrair a totes les entitats que han fet possible que la Festa 
Major hagi anat bé i a la Comissió de Festes per suposat.
També a Llagostera en Flor per les seves aportacions que fan any rere any, perquè tot feia molt 
de goig i quedava una festa molt lluïda.
I a la gent que ha participat en la barra solidària que com el seu nom indica serveix per ajudar 
persones amb dificultats. 
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Gràcies a tots.

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