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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/13
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 DE NOVEMBRE DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 22:40
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
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar
1.1. PLE2017/11 ordinària 24/10/2017
1.2. PLE2017/12 extraordinària 22/11/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/1373   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 473_2017
2.1.2. PRP2017/1483   Infracció en matèria de gossos perillosos Acta 474_2017
2.1.3. PRP2017/1484   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 475_2017
2.1.4. PRP2017/1486   Infracció matèria gossos perillosos Acta 605_2017
2.1.5. PRP2017/1488   Infracció matèria gossos perillosos Acta 658_2017
2.1.6. PRP2017/1489   Infracció matèria gossos perillosos Acta 660_2017
2.1.7. PRP2017/1599   Aprovar la relació classificada d'empreses licitadores efectuada per la 
Mesa de contractació i requerir a  Carlos Mateu Casellas que aporti la documentació 
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necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament tècnic i 
suport administratiu al departament de gestió tributària de l'Ajuntament.  Exp. núm. 2016/944 
2.1.8. PRP2017/1620   Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom "Patronat 
Municipal d'Esports "de Llagostera.  Exp. núm. 2017/1632 
2.1.9. PRP2017/1625   Moció d'ERC-AM, er a l'adquisició dels motius de Nadal per als carrers 
del poble.-Exp. núm. 2017/1924 
2.1.10. PRP2017/1626   Moció d'ERC-AM, per al trasllat definitiu de la pantalla digital 
informativa.- Exp. núm. 2017/1925 
2.1.11. PRP2017/1643   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 del Patronat Municipal 
Residencia Josep Baulida
Exp. núm. 2017/1833 
2.1.12. PRP2017/1653   Moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, en 
relació al Dia contra la violència envers les Dones.- Exp. núm. 2017/1969 

3. Acords d’urgència.

4. Control i gestió municipal
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.
4.2. Informes d’Alcaldia.
4.3. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria:

1. Actes pendents d’aprovar 

1.1. PLE2017/12 extraordinària 22/11/2017
S’aprova per unanimitat 

1.2. PLE2017/11 ordinària 24/10/2017
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron que ja s’han 
incorporat a l’acta.  

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

El Sr. alcalde diu que ara es tractaran els següents sis punts,  que estan relacionats amb 
infraccions en matèria de gossos perillosos.  

El Sr. secretari explica que es tracta d’un acte administratiu i que és l’acord d’incoació del 
procediment sancionador en matèria de gossos perillosos, la tramitació del qual  està 
externalitzada a Xaloc.  

El Sr. David Parron diu que hi votaran a favor.

El Sr. Antoni Navarro diu que el seu grup s’abstindrà en la votació, atès que quan va venir a 
consultar la documentació que anava a la Comissió Informativa era diferent a les propostes que 
ara es presenten al Ple.
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Vol plantejar la quantitat de sancions que es tiren enrere i per tant es deixen de cobrar  per 
defecte de forma i demana que se sigui una mica més curós en aquest sentit.   

Per tant, els punts que van del núm.  2.1.1 al núm. 2.1.6 s’aproven per majoria absoluta 
(vot favorable dels regidors del PDeCAT i del regidor d’ALL i l’abstenció dels regidors 
d’ERC).    

2.1.1. PRP2017/1373   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 473_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 30/05/2017 a les 07:00 hores, l’agent de la policia local de Llagostera amb 
número 1052 aixeca acta/denúncia núm.0000004732017, al CL/SENECA Nº22 LLAGOSTERA, 
contra CONDE MERCADO FRANCESC, amb DNI/NIF 040534657 i amb domicili en CL 
SENECA, 22,CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que CONDE MERCADO FRANCESC ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.” 
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, de 23 de desembre, 
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, de 23 de desembre, 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 2.406,06€ a 
15025,31€.
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.
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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. 2017/00043140 contra CONDE MERCADO 
FRANCESC, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter molt 
greu, tipificada en l’article 13 apartat 1 de Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”.

2.1.2. PRP2017/1483   Infracció en matèria de gossos perillosos Acta 474_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 30/05/2017 a les 08:00 hores, l’agent de la policia local amb número 1052 
aixeca acta/denúncia núm.0000004742017,al VE/MATA Nº14 de LLAGOSTERA, contra 
CHINCHILLA ALCARAZ LAURA, amb DNI/NIF 040536738 i amb domicili en VE MATA, 14,CP 
17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que CHINCHILLA ALCARAZ LAURA ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.” 
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, de 23 de desembre, 
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, de 23 de desembre, 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.
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Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 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, de 23 de desembre, 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 2.406,06€ a 
15025,31€.
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. 2017/00043141 contra CHINCHILLA ALCARAZ 
LAURA, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter molt greu, 
tipificada en l’article 13 apartat 1 de Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”. 

2.1.3. PRP2017/1484   Infracció matèria tinença gossos perillosos Acta 475_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 30/05/2017 a les 08:35 hores, l’agent de la policia local de Llagostera amb 
número 1052 aixeca acta/denúncia núm.0000004752017,al VE/MATA Nº14 de LLAGOSTERA, 
contra CAMON LARRODE ERNEST, amb DNI/NIF 040373351 i amb domicili en VE MATA, 14, 
CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que CAMON LARRODE ERNEST ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.” 
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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 1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
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, de 23 de desembre, 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, de 23 de desembre, 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 2.406,06€ a 15025,31€.
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. 2017/00043142 contra CAMON LARRODE 
ERNEST, 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, de 23 de desembre, sobre el 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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”.

2.1.4. PRP2017/1486   Infracció matèria gossos perillosos Acta 605_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 12/07/2017 a les 15:43 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número 1055 i 1063 aixequen acta/denúncia núm.0000006052017, al CL/DONZELLES SN 
LLAGOSTERA, contra PRIM DILME DANIEL, amb DNI/NIF 077913756 i amb domicili en CL 
DONZELLES,26 2 2,CP17240-LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que PRIM DILME DANIEL 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.” 
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, de tinença de gossos 
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, de tinença de gossos 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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 
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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. 2017/00057313 contra PRIM DILME DANIEL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en 
l’article 7 apartat 3 de Llei 10/1999, de tinença de gossos 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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”.

 2.1.5. PRP2017/1488   Infracció matèria gossos perillosos Acta 658_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 30/07/2017 a les 10:45 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número 1050 i 1055 aixequen acta/denúncia núm.0000065820171, al CL/ANGEL GUIMERA 
SN de LLAGOSTERA, contra GRISALES BETANCURT JUAN CAMILO, amb DNI/NIF 
051536106 i amb domicili en CL ROMANI, 2 02 2,CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que GRISALES BETANCURT JUAN CAMILO ha realitzat 
presumptament, els següents fets denunciats:

 “Portar els gossos perillosos 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 Stafforshire, 
nom Panda, XIP 941000014371564).” 
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, de 30 de juliol, de 
tinença de gossos 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, de 30 de juliol, sobre la 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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. 2017/00067170 contra GRISALES 
BETANCURT JUAN CAMILO, com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de 
caràcter greu, tipificada en l’article 7 apartat 3 de Llei 10/1999, de tinença de gossos 
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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”.

2.1.6. PRP2017/1489   Infracció matèria gossos perillosos Acta 660_2017   

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

“Fets:
Primer.- El dia 30/07/2017 a les 12:55 hores, els agents de la policia local amb número 1050 i 
1055 aixequen acta/denúncia núm.0000006602017,  al AV/ ESPORT (DE L') SN de 
LLAGOSTERA, contra PRIM DILME DANIEL, amb DNI/NIF 077913756 i amb domicili en CL 
DONZELLES, 26 2 2,CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que PRIM DILME DANIEL 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 raça Pit bull, color 
blanc, nom WAPA, XIP 981098104708306)” 
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, de tinença de gossos 
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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, de tinença de gossos 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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, de 30 de juliol, sobre la 
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. 2017/00067154 contra PRIM DILME DANIEL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en 
l’article 7 apartat 3 de Llei 10/1999, de tinença de gossos 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 secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen”.
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2.1.7. PRP2017/1599   Aprovar la relació classificada d'empreses licitadores efectuada 
per la Mesa de contractació i requerir a  Carlos Mateu Casellas que aporti la 
documentació necessària per tal de procedir a l'adjudicació del contracte de serveis 
d'assessorament tècnic i suport administratiu al departament de gestió tributària de 
l'Ajuntament.  Exp. núm. 2016/944    

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

“Vist que en data 22 de febrer de 2017, el Ple de la Corporació va acordar disposar l'obertura 
del procediment de licitació i l'aprovació dels corresponents Plec de clàusules administratives 
particulars i plec de prescripcions tècniques per l'adjudicació dels treballs d'assessorament 
tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària de l'Ajuntament.
Vist que la licitació, es va tramitar mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada a l’empara dels articles 142, 157 i següents del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb 
la preceptiva publicació dels anuncis de licitació al BOP de Girona, BOE i DOUE, establint que 
el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 40è dia natural posterior a la data d’enviament 
de l’anunci al DOUE (08/03/2017).
Vist que per part de Secretaria s’emet certificat de relació d'empreses que han presentat les 
seves ofertes  segons la relació que a continuació es detalla:

I.- Proposicions presentades en temps i forma:
Nom empresa: Registre d'entrada: Data:
Carlos Mateu Casellas 2017/1738 11 d'abril de 2017
Servicios de Colaboración Integral SLU 2017/1795 18 d'abril de 2017

II.- Proposicions presentades fora de termini:

Nom empresa: Registre d'entrada: Data:
Anglada & Partners SL 2017/1815 19 d'abril de 2017

Vist que en data 24 d’abril de 2017, es va constituir la Mesa de contractació i posteriorment,  es 
va procedir a l’obertura del sobre número 1, i  per unanimitat, es va acordar declarar com a 
empresa inicialment admesa l’oferta presentada pel licitador Carlos Mateu Casellas, declarar 
com a inicialment descartada l’oferta presentada pel licitador Servicios de Colaboración Integral 
SLU com a inicialment descartada per motius subsanables per la manca del compromís de 
renovació de la pòlissa del contracte en cas de resultar adjudicatari durant tota la vigència del 
contracte, i declarar l'oferta presentada per Anglada & Partners SL com a descartada per 
motius no subsanables per la presentació fora de termini de la oferta segons la clàusula 11a. 
del PCAP.
Vist que la mercantil Servicios de Colaboración Integral SLU, va presentar en temps i en forma 
la documentació exigida essent declarada adequada i suficient en l’acte d’obertura de la 
documentació del sobre 2 “criteris avaluables amb judici de valor” en data 10 de maig de 2017.
Vist que en data 19 d’octubre de 2017, es va reunir la Mesa de contractació en acte públic per 
tal d’aprovar l’informe jurídic de valoració de la documentació presentada en el sobre 2 (criteris 
avaluables amb judici de valor, obertura del sobre 3 (criteris avaluables de forma automàtica) i 
proposta d’adjudicació; acordant per unanimitat dels seus assistents aprovar l’informe de 
valoració del sobre 2, criteris avaluables mitjançant de judici de valor, procedir a l’obertura del 
sobre 3 aplicant els criteris de valoració automàtics del PCAP, efectuant la relació classificada 
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d’empreses i proposant l’adjudicació del contracte en favor del licitador Carlos Mateu Casellas 
ja que és l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament al obtenir la màxima 
puntuació  en els criteris subjectes a puntuació consistent en criteris subjectes a un judici de 
valor (sobre número 2) i els criteris d’aplicació automàtica (sobre 3).
Vista la legislació aplicable que és la següent:
-  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP).
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en la contractació pública.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la 
LCSP
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.
- Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques 
de Catalunya.
De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que 
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a cadascun dels lots, perquè, dins 
del termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el 
pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la 
garantia definitiva. 
Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del 
requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha 
retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103 del TRLCSP.
En aquest supòsit, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador 
següent, d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui 
possible, un nou termini de deu dies hàbils perquè presenti la documentació requerida.
Un cop presentada la documentació assenyalada, l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació. 
 L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 
10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà 
d’ajustar a l’article 151.4 del TRLCSP.
S’acorda:
Primer.- Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de contractació per ordre 
decreixent de les ofertes presentades, valorades i que no han estat declarades 
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut millor puntuació és la 
presentada per Carlos Mateu Casellas.
Relació classificada de les ofertes no declarades desproporcionades:

Criteris subjectes a puntuació CMC SCI
Sobre 2 criteris subjectes a un judici de valor 18 13
Sobre 3 criteris de valoració automàtica 80 77
Total puntuació obtinguda 98 90

Llegenda: CMC: Carlos Mateu Casellas. SCI: Servicios de Colaboración Integral SLU.
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Segon.- Notificar aquest acord i requerir al licitador Carlos Mateu Casellas perquè en el termini 
màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació,  aporti els certificats 
d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries i el 
resguard d’haver dipositat la garantia definitiva als serveis de Tresoreria Municipal. La 
documentació es podrà presentar mitjançant el servei e-tram accessible des del link: 
http://tramits.llagostera.cat/, apartat  tots els tràmits on-line, sol·licitud genèrica.
Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 
Quart.-  Delegar a la Junta de Govern Local, les competències relatives a la gestió del 
procediment de contractació, un cop s’hagi declarat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
per part del Ple de l’Ajuntament, així com les facultats relatives a la gestió, interpretació, 
execució i modificació del contracte.
Cinquè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant.
Sisè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra 
el present Acord no és procedent cap tipus de recurs”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari manifesta que es té externalitzada l’actuació material de recaptació. En cap 
cas  l’actuació jurídica que la porta la recaptadora municipal.
S’ha fet un concurs i s’han presentat dues empreses. 
Després d’analitzar els preus i les millores, l’oferta objectivament millor és la del Sr. Carlos 
Mateu.

El Sr. David Parron diu que a l’aprovació del plec de clàusules ja es varen abstenir perquè 
creien que s’havia d’avançar perquè aquest servei no fos externalitzat sinó que fos una figura 
pròpia del personal de l’Ajuntament i ara per coherència també s’abstindran.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el seu grup hi votarà a favor.   

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

2.1.8. PRP2017/1620   Aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom 
"Patronat Municipal d'Esports "de Llagostera.  Exp. núm. 2017/1632    

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

“Vist que per acord del Ple Municipal, en data 29 d’aril de 1986 es va aprovar la creació de 
l’Organisme Autònom “Patronat Municipal d’Esports de Llagostera.
Vist que els actuals estatuts es van aprovar definitivament pel Ple Municipal en sessió de data 
11 de desembre de 1996 (BOP Girona número 11 de 25 de gener de 1997).
Atès que l’article 103 de la Constitució, estableix que l’Administració actuarà sota els principis 
d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics.
Atès que l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques de Catalunya, estableix els principis 
d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa.
Vist l’informe de Secretaria de data 17 de novembre de 2017, on es posa de manifest la 
idoneïtat de procedir a la dissolució del l’organisme autònom “Patronat Municipal d’Esports” per 
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donar compliment als principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa, 
evitant així la duplicitat de tasques administratives i davant la necessitat d’adaptar l’esmentat 
Organisme Autònom als canvis legislatius produïts en matèria de transparència, ús de mitjans 
electrònics dels interessats en el procediment administratiu.
vist l’informe favorable d’Intervenció de data 16 de novembre de 2017.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 85 bis 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple de la corporació l’extinció dels 
organismes autònoms locals  quan es consideri convenient gestionar el servei mitjançant una 
altre modalitat diferent.
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució de l’Organisme Autònom  Local “Patronat Municipal 
d’Esports”  amb NIF: P6709603B  amb efectes des del 31 de desembre de 2017, amb la relació 
de béns i drets provisionals que consta a l’expedient.
Segon.-  Sotmetre el present acord d’aprovació inicial al termini d’informació pública de 15 dies 
mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Girona, al tauler electrònic de 
l’Ajuntament per a l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments per parts dels 
interessats, amb l’advertiment que en cas que no se’n formulin, esdevindrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Tercer.- Succeir universalment a l’Organisme Autònom Patronat Municipal d’Esports per part 
de la Corporació, assumint-ne els seus drets i obligacions en matèria de personal, contractació, 
patrimonial fiscal i comptable.
Quart.- Gestionar el servei d’esports des de la regidoria d’esports.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar els acords 
pertinents en relació a l’expedient de dissolució de l’Organisme Autònom Patronat Municipal 
d’Esports .
Sisè.- Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d’Hisenda, Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, i Seguretat Social 
per tal de procedir a les actuacions necessàries un cop l’acord esdevingui definitiu”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i manifesta que avui s’inicia el procediment per extingir el 
Patronat Municipal d’Esports com a persona jurídica que és.
Els motius són només d’organització administrativa, atès que tota la comptabilitat i la 
contractació es porta des de l’Ajuntament. 
El Patronat comporta gran quantitat d’actuacions administratives redundants i que no tenen cap 
valor afegit pel municipi. 
Per aquest motiu i sense que en un futur no es creïn nous òrgans de participació,  però dintre 
de l’estructura de l’Ajuntament, s’extingirà aquest Patronat.

El Sr. David Parron manifesta que el Patronat tal com funcionava en els darrers anys havia 
perdut el sentit que tenia quan es va crear que havia passat a ser un òrgan més de gestió que 
no de qualsevol altra cosa.
En alguna ocasió ja havien plantejat de dissoldre el Patronat i substituir-lo per un Consell de 
Participació de l’Esport i en aquest sentit hi estarien d’acord, però no estan d’acord amb la 
manera com s’està fent i es plategen una pila de dubtes.
El fet de dissoldre aquest Organisme sense tenir una alternativa i deixant una colla de 
qüestions obertes. 
Fins ara es pagava una quota al Patronat i no sap que passarà amb aquesta taxa perquè 
s’imagina que seran els clubs que cobraran la seva quota, però no la taxa del Patronat que 
creu que s’haurà d’extingir perquè no hi haurà l’Organisme o sí hi haurà una taxa per a l’ús del 
Pavelló?.  
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Pel que fa els clubs,  com que no estaran en el Patronat pregunta si hauran de fer una mena de 
conveni o contracte per fer ús de les instal·lacions esportives, tant pel que fa el pavelló com el 
camp de futbol.
Quan s’aprovaven les quotes hi havia una sèrie de bonificacions i ara al no dependre de 
l’Ajuntament quedarà una mica al lliure albir dels clubs, s’imagina. 
No estan en contra de la dissolució del Patronat sinó que creu que no es fa de la manera 
idònia. 
També pensen que hauria d’estar llest el Consell de Participació i que quan s’acabés un 
quedés ja substituït. 
Té la sensació que tot s’ha fet a corre-cuita per tenir-ho fet de cara als pressupostos de l’any 
vinent i les presses mai són bones, per la qual cosa el vot del seu grup serà contrari, atès que 
no veuen que hi hagi un pla alternatiu i no pel fet de dissoldre’s el Patronat. 

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que en el fons és la mort després d’una llarga i 
lenta agonia.
Un dels aspectes que s’ha anat degradant és el funcionament del Patronat Municipal d’Esports. 
Aquest Patronat és un òrgan participatiu i és veritat que hi ha aspectes administratius que es 
poden canviar però fonamentalment és un òrgan participatiu molt important i li fa l’efecte que no 
se li dóna la importància que hauria de tenir.
El Patronat servia per distribuir els espais, que precisament no se’n va sobrat i s’havien produït 
discussions importants per acabar de prendre una decisió conjunta. També es decidien les 
taxes que s’havien d’aplicar, la publicitat i una sèrie d’aspectes somament importants i pensa 
que no hi ha d’haver-hi cap mes més sense aquest òrgan participatiu. 
Quan el seu grup ha demanat un Consell d’Entitats, se’ls respon que no, que ja en parlen entre 
ells i el regidor d’esports ha votat a favor de no crear-lo. Per tant, no veu que si no creu en el 
Consell d’Entitats creu en el Consell d’Entitats Esportives.
Sentint-ho molt,  no poden estar mai d’acord en la dissolució d’un òrgan participatiu perquè és 
necessari. 

El Sr. Jesús Malagon respon que no pot estar d’acord amb el que ha dit el Sr. Navarro. És cert 
que el Patronat d’Esports es va crear en el seu moment, però tot canvia i el tema administratiu 
té la seva influència.
Fins el mes de febrer no estarà constituït aquest Consell, però les entitats no perden veu i es 
continuarà igual que ara. 
L’escola de l’esport continuarà pagant la seva quota i s’eliminarà la taxa. Aquest Consell 
continuarà fent el manteniment, que és el que fa ara i l’entitat és la que gestionarà els seus 
diners.
No es canvia res i la única cosa que es fa es crear un Consell d’Esports que les entitats 
esportives tindran la mateixa veu que tenen ara per dir la seva i no hi veu cap problema.

El Sr. alcalde afegeix que només és un canvi purament administratiu i no es varia res. 
No tenia cap sentit que es dupliquessin les gestions i fins i tot el personal quedarà adscrit a 
l’Ajuntament, però el funcionament serà el mateix i de participatiu ho serà igual perquè abans 
d’haver-hi el Patronat ja hi havia un Consell Esportiu.
Ara la part administrativa es trasllada a l’Ajuntament i es farà en una sola comptabilitat.

El Sr. David Parron diu que la part de gestió ja l’entén, però la funció del Patronat no només 
era un òrgan de gestió i sí un organisme autònom per potenciar l’esport a nivell de base i  
federatiu i aquesta haurà de ser la funció del Consell.
El que denuncien d’alguna manera és que aquesta funció l’havia perdut perquè moltes 
activitats s’havien externalitzat i cada vegada tenia menys sentit.
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Fins ara es pagava una taxa que repercutia teòricament en diners que havien d’anar al salari 
dels treballadors del Patronat, en el manteniment de les instal·lacions, que se subvencionaven 
els clubs, etc. i un cop es deixin de rebre aquests ingressos pregunta d’on es pensen treure 
aquests calers.
Tampoc saben com es repartirà la publicitat.
El pressupost del 2017 s’haurà de tancar com a organisme autònom o com funcionarà?

El Sr. alcalde respon que el Patronat acaba al final de l’any 2017 i el pressupost del 2018 ja 
queda incorporat a l’Ajuntament. 

El Sr. Jesús Malagon afegeix que pel que fa a la taxa,  que cobrava el Patronat,  tenia el 
retorn cada mes, amb justificació de la despesa per part de l’entitat i el retorn és sempre inferior 
a la despesa, això vol dir que sempre s’haurà de subvencionar.

El Sr. Antoni Navarro incideix en que hi ha petites coses que s’han de solucionar com el tema 
de quins entrenadors calen o el material dels clubs. Era un espai claríssim de pressupost 
participatiu. 
Demana qui farà el pressupost del 2018 d’esports. 
Un espai de pressupost participatiu ha deixat de ser-ho perquè els clubs demanaven com 
vehicular el pressupost i llavors s’aprovava, però això desapareixerà, com a mínim el proper 
any i sentint-ho molt no creu en la voluntat de participació. 
Farà mig any es va aprovar a la Junta del Patronat no fer cap mena d’actuació a la piscina de la 
Canyera i des de l’Ajuntament es va decidir tot el contrari, però ni tant sols es va explicar. Per 
tant, hi ha hagut un distanciament pel que fa a la participació i és el model de l’equip de govern 
que ara s’agreujarà amb el final del Patronat. 

El Sr. alcalde diu que no es carreguen el Consell de Participació i la única cosa que es fa el 
dissoldre el Patronat com a entitat jurídica i l’activitat continua sent la mateixa.
Podran participar en els pressuposts perquè el president ja demanarà a cada club el que 
necessita per incorporar-ho en el pressupost municipal i sol·licita que no es faci un doble 
interpretació de tot això.
Els clubs hi participaran igualment i la part administrativa pura i dura es portarà des de 
l’Ajuntament i el Consell Esportiu serà qui gestionarà el Pavelló on hi estaran representats tot 
els clubs.

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

2.1.9. PRP2017/1625   Moció d'ERC-AM, er a l'adquisició dels motius de Nadal per als 
carrers del poble.-Exp. núm. 2017/1924    

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

“La il·luminació nadalenca és un motiu de dinamització comercial i de potenciació del comerç 
local, la qual cosa fa convenient la seva instal·lació.
Els darrers anys l’Ajuntament de Llagostera ha inclòs als respectius pressupostos una partida, 
sota el concepte de “Lloguer de llums de Nadal”, que ha suposat una despesa  important que 
s’ha repetit cada anualitat. Així, des de l’any 2015 s’han gastat 54.878,94 euros en el lloguer de 
motius de Nadal, la qual despesa s’ha repartit de la forma següent:

2015: 12.184,70 euros
2016: 25.817,70 euros
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2017: 16.876,54 euros
L’adquisició de llums de Nadal i la seva inclusió en l’inventari suposaria reduir la despesa en 
futurs exercicis, i més tenint en compte que, segons es va comentar al ple de 22 de desembre 
de 2015, els llums costaven cap a 25.000 euros, quantitat que s’ha pagat ja més de dues 
vegades amb les despeses efectuades pel sistema de lloguer.
En paraules del Sr. Alcalde, “la intenció de l’Ajuntament amb els llums de Nadal és que, com 
que s’ha de treure a licitació el servei de manteniment de l’enllumenat públic, una de les 
clàusules del plec de condicions serà que aquesta il·luminació vagi a càrrec de l’empresa 
adjudicatària”. L’evident retard en l’adjudicació, però, no pot assegurar una licitació immediata 
del servei de manteniment públic.
Per altra banda, molt municipis s’estan plantejant eliminar l’enllumenat de Nadal com a protesta 
per la situació política que està vivint el país. Cal cercar, però, fórmules imaginatives per 
mantenir la protesta i no renunciar a la tradició nadalenca.”
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera inclourà, al pressupost de l’any 2018, la partida 
necessària per a adquirir els motius nadalencs per a la il·luminació dels carrers de Llagostera 
que es considerin oportuns.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera eliminarà, al pressupost de l’any 2018, la partida destinada 
a lloguers de llums de Nadal.
Tercer.- L’Ajuntament de Llagostera convocarà una reunió amb els grups polítics, la Unió de 
Botiguers i representants veïnals per determinar les actuacions convenients respecte a la 
il·luminació nadalenca, tenint en compte la situació política actual”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro explica el contingut de la Moció i diu que l’any passat ja se’ls va dir que 
es volia lligar el contracte de l’enllumenat públic, però veuen que s’està allargant.
Són partidaris de tenir el propi sistema de llums de Nadal i que la Unió de Botiguers tingués la 
veu cantant en aquest sentit a fi de  promocionar el comerç local.    
Hi ha un element afegit que és el tema de la il·luminació amb la situació política actual, atès 
que hi ha pobles que han optat per no posar-ne, però considera que empobreix el poble i  
pensa que s’hauria de fer alguna cosa diferent en relació als presos.
A continuació llegeix la Moció. 

El sr. alcalde diu que l’equip de govern hi votarà en contra per diversos motius. El primer és 
que sí que l’Ajuntament en té de pròpies de llums i el segon és que a la licitació del nou 
contracte de l’enllumenat públic hi entrava com a millores que l’empresa es fes càrrec de la 
il·luminació de Nadal. El problema ha estat que aquesta licitació no s’ha pogut tirar endavant 
per raons tècniques i de cares al 2018 s’espera que es faci, encara que es contemplarà  en el 
pressupost per previsió. 
Per tant, ja estan treballant perquè no s’hagin de llogar els llums i aquest any estaran a l’alçada 
pel que fa a la situació política amb una part del Govern a l’exili i l’altra a la presó.
No estaven disposats a no encendre els llums com altres municipis, per la senzilla raó que es 
vol preservar l’esperit nadalenc i perquè el botiguer valora que hi hagi aquests llums per Nadal. 

El Sr. David Parron manifesta que des que es va posar aquesta partida al Pressupost, any 
rere any,  ja ho han criticat, per una banda perquè la despesa era excessiva i per l’altra i atès 
que es posen per incentivar el comerç local consideren que els botiguers també haurien de 
col·laborar amb algun percentatge de les despeses.
La despesa d’aquest lloguer,que si no s’equivoca puja a 25.000 euros i la consideren 
excessiva, una part anava en el pressupost del 2017 i l’altra en el del 2018
Comprar llums com proposa ERC tampoc hi estan d’acord ni entra dins la seva filosofia, motiu 
pel qual s’abstindran en la votació.
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El Sr. Antoni Navarro diu que no es cap sorpresa mantenir aquest posicionament que és el 
que s’ha tingut fins ara i a l’empresa licitadora se li poden plantejar altres millores i aquesta 
assumir-la com a compra.

La Sra. Pilar Aliu en relació als imports que consten al pressupost, diu que es va guardar una 
partida de 3.000 euros per si entrava en el nou contracte de l’enllumenat i com que al final no 
ha estat així s’ha hagut de fer una modificació per poder cobrir aquesta despesa del lloguer 
dels llums. 

El Sr. Antoni Navarro diu que val a dir que l’equip de govern sí els fa una mica de cas perquè 
s’han gastat 500 euros en la compra de llums de Nadal. 

El Sr. alcalde respon que precisament és per estar a l’alçada del que reclama el poble pels 
moments polítics que es viuen i no s’han comprat perquè ho digui ERC sinó que es va aprovar 
en una assemblea de l’ACM.

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

2.1.10. PRP2017/1626   Moció d'ERC-AM, per al trasllat definitiu de la pantalla digital 
informativa.- Exp. núm. 2017/1925    

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

“Llagostera, fruit del procés participatiu de l’any 2016, va adquirir una pantalla digital 
informativa. Aquesta pantalla es va instal•lar a l’entrada del poble venint des de Girona, en un 
espai de forta perillositat pel que fa als accidents de circulació. El cost de l’actuació va ser de 
17.452,54 euros, 4.551,52 des quals corresponien a la despesa d’instal·lació.
El grup municipal d’Esquerra va demanar insistentment el canvi en la ubicació de la pantalla 
digital informativa, per tal evitar el risc d’accidents que comportava en ser, en paraules del Sr. 
Ramon Soler “un motiu de distracció dels conductors”.
Finalment, després de tenir inactiva la pantalla durant un temps, l’equip de govern decideix 
desplaçar-la uns 100 metres, amb un cost de 3.664,97 euros. La nova ubicació, però, no 
redueix el risc d’accidents, ja que el risc de distracció es manté.
Per altra banda, aquesta ubicació no és l’òptima de cara a informar la població dels actes i 
esdeveniments que tenen lloc a Llagostera, com es pot deduir de l’escassa assistència de 
públic en actes com el balanç de pressupostos participatius o l’acte de presentació del nou 
sistema de recollida selectiva.
L’equip de govern vol instal·lar una nova pantalla digital a la Plaça de Catalunya, lloc molt més 
apropiat per informar la població. El cost previst superarà els 23.000 euros. 
Per evitar la despesa que comporta l’adquisició d’una nova pantalla, cal considerar la 
possibilitat de reubicar de nou la pantalla digital situada al carrer de Panedes, traslladant-la a la 
Plaça de Catalunya.
Per optimitzar la informació que doni la pantalla informativa, i tenint en compte que la seva 
adquisició és producte d’una demanda de la Unió de Botiguers, seria tenir en compte quines 
necessitats informatives té l’entitat.
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera inclourà, al pressupost de l’any 2018, la partida 
necessària per reubicar la pantalla digital informativa situada al carrer de Panedes, traslladant-
la a la Plaça de Catalunya.

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

Codi Segur de Validació 001758d6c1e54e20800748cdd11a218b001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=001758d6c1e54e20800748cdd11a218b001


19

Segon.- L’Ajuntament de Llagostera renunciarà a la compra de la nova pantalla, compra 
aprovada per Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2017.
Tercer.- L’Ajuntament de Llagostera i la Unió de Botiguers determinaran quina és la ubicació 
ideal i quines informacions convé donar a través de la pantalla”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que atès que ara s’estan elaborant els 
Pressupostos,  presenta aquesta Moció per mirar d’incidir d’alguna manera en el tema de la 
pantalla digital informativa que té molta història, des de posar-la en un espai que primer no 
passava res i després es va veure que era perillós i a base d’insistir i sense cap mena de 
consulta es va posar en un altre lloc que continua sent perillós i en el fons no serveix per 
publicitar res per la gent que ve de fóra. A tall d’exemple, del Mercat Solidari, s’ha demanat fer-
ne pancartes, que si servís la pantalla ja no caldria.
L’espai més adequat seria la Plaça, o a la zona esportiva o a la del carril bici que hi va molta 
gent per temes d’esports i aquí sí que podria informar de les activitats que es fan.
Tots aquests canvis el que han suposat és gastar diners.
Ara es vol comprar una altra pantalla per posar-la a la Plaça, o sigui, que es tornaran a gastar 
23.000 euros i també s’han gastat gairebé 4.000 euros per desplaçar 100 metres la de la 
carretera.              
Per tant, no poden estar gens ni mica d’acord amb el què s’ha fet amb la pantalla. 

El Sr. Ramon Soler diu que li agrada que surti aquesta Moció perquè li permetrà aclarir coses, 
atès que d’entrada es diuen coses que no ha dit o almenys amb els matisos que hi consten. 
Si fos per ell,  la pantalla seria al lloc on es va posar el primer dia perquè continua pensant que 
el punt de partida original distreia exactament igual que el que distreu la pantalla que hi ha a 
Riudellots, a Quart, a Sant Feliu o a altres pobles, que sí distreuen i si hi són és per ser vistes 
perquè la gent que passi per la carretera i que no són del poble vegi la informació.
La primera ubicació es va canviar senzillament perquè davant d’un hipotètic risc, que no es va 
produir en cap dels casos i atesa la petició continuada del grup d’ERC, es va optar per 
desplaçar-la uns metres més avall, tenint en compte que ell no hi estava a favor. 
Una pantalla d’aquests tipus no deu distreure tant quan a vegades es col·loquen dins una 
rotonda i no li consta que s’hagi matat ningú. 
El cost de la instal·lació és perquè s’hi ha de portar llum i connexió de telèfon. A la primera 
ubicació es va aprofitar un espai on hi ha un semàfor perquè la dotació que s’està dient que 
s’ha llençat pugui servir perquè sigui un semàfor intel·ligent.
Amb la unió de Botiguers s’hi ha parlat des del primer dia i la ubicació de la pantalla de la 
Plaça, que per cert s’instal·larà aquesta setmana, una vegada solucionat el tema de la 
connectivitat amb l’empresa Adamo i aprofitant les obres del cablejat, que ha reduït els costos.
El lloc on es col·loca està consensuat amb la Unió de Botiguers i també s’ha parlat del tipus 
d’informació que es donarà. Una pantalla, per cert, de doble cara, aprofitant un espai de pas 
davant d’un centre comercial,  on precisament hi passa molta gent que no és de Llagostera. 
Aquesta pantalla completarà la informació de la que hi ha a la carretera, però les informacions 
seran diferents. Una pensada per la gent que s’hi aturi davant i l’altra seran informacions 
d’impacte que al passar amb el cotxe n’hi hagi prou per saber que hi ha una fira o una festa, 
com fan, insisteix, totes les pantalles informatives col·locades al costat de les carreteres, a les 
comarques gironines.
En qualsevol dels casos,  aquesta pantalla forma part del seu programa electoral i va coincidir 
feliçment amb una proposta dels pressupost participatius.

El Sr. David Parron diu que el seu grup comparteix parcialment la Moció.
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Per la intervenció feta pel Sr. Soler, dedueix que consideren que la ubicació és vàlida i pensa 
que n’hi l’actual ni l’anterior és el més idoni perquè després uns cops de llum i uns pantallassos 
que no dóna temps a llegir-ho.
La ubicació actual caldria replantejar-la en un altre lloc i també havien pensat que un bon lloc 
seria la zona esportiva.
La nova pantalla ja està comprada i per tant, no es pot tirar enrere, però demana reubicar l’altra  
en un lloc que faci més servei, encara que sigui amb un cost addicional i la que ja s’ha adquirit, 
posar-la a la plaça de Catalunya.
El vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que si el model a seguir és la pantalla de Sant Feliu que 
tothom troba que és en el lloc menys idoni, no li estranya.
Però si el lloc més idoni són les carreteres, demana perquè aquesta nova no s’instal·la també 
en una, per exemple a l’entrada del poble davant del supermercat. 
Si les carreteres no és el lloc ideal i si o és a la plaça, pregunta perquè no s’hi va posar la 
primera vegada.                    
A la Moció es diu que “no és l’òptima de cara a informar la població dels actes i esdeveniments 
que tenen lloc a Llagostera” i per exemple, el dia de la reunió dels pressupostos participatius 
només hi havia dues o tres persones i una de dues, o bé la pantalla no serveix o bé a la gent 
no els interessa els que se’ls explica. Igual va passar amb la reunió de la recollida selectiva de 
les escombraries.
Demana quantes vegades s’ha reunit el regidor amb la Unió de Botiguers i quina ha estat la 
última. 
El Sr. Navarro diu que el seu grup sí que ho ha fet.

El Sr. Ramon Soler respon que la última vegada que es va reunir va ser per l’11 de setembre i 
aquest tema la portat directament la tècnica des del primer dia i s’han vist de forma quinzenal. 
Si pregunta a la Unió de Botiguers les vegades que s’han reunit amb el regidor per parlar de la 
pantalla, respondran que ben poques, però si se’ls pregunta si l’Ajuntament de Llagostera s’hi 
ha  posat en contacte, no respondran pas que no. 
El Sr. Navarro està dient que la gent no va als actes perquè la pantalla no informa bé, però 
torna a dir que la pantalla de la carretera és per informar a la gent que ve de pas, que dubta 
molt que vagi a la reunió dels pressuposts participatius o del nou sistema de recollida selectiva.
La voluntat de l’equip de govern ha estat  sempre d’informar en diversos mitjans multimèdia i la 
prova està que hi ha un plafó informatiu interactiu  a aquesta plaça, al començament de les 
escales i un altre a l’oficina de turisme, que permet consultar moltíssimes coses.
No li sembla malament la idea de replantejar si amb el temps la ubicació d’aquesta pantalla és 
millorable i posar-la a la zona esportiva.
Però té la sensació que es posés en un lloc o a l’altra no li semblaria bé al Sr. Navarro.                 
Un dels motius pels quals s’ha col·locat en aquest lloc és perquè a mig termini hi ha previsió de 
reducció del trànsit, motiu pel qual es va traslladar una mica més endavant.

El Sr. Antoni Navarro diu que quan el Sr. Soler vulgui està disposat anar a parlar amb la Unió 
de Botiguers i desfer el malentès i amb la gent que varen parlar no sabien que es col·locaria 
aquesta segona pantalla.       

El Sr. alcalde afegeix que a vegades la gent es confon perquè no és el regidor que hi va 
personalment, sinó que són els tècnics que fan les gestions. 

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels regidors del PDeCAT, abstenció del 
regidor d’ALL i vot favorable dels regidors d’ERC). 
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2.1.11. PRP2017/1643   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2017 del Patronat 
Municipal Residencia Josep Baulida. Exp. núm. 2017/1833.    

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

“Atès que existeixen despeses ordinàries, que no es poden demorar fins a l’exercici següent, 
per a les quals no hi ha crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom Patronat 
municipal Residència J. Baulida de Llagostera, es fa necessària la modificació de crèdits del 
Pressupost de l’Organisme Autònom sota la modalitat de suplements de crèdit.
L’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva 
aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 
22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
12.d) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Residència Josep Baulida aprovats definitivament 
en sessió del Ple de data 27 de desembre de 2017.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 09/11/2017.
Vist l’acord adoptat per la Junta del Patronat Municipal Residència Josep Baulida en data 15 de 
novembre de 2017, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple municipal de 
l’ajuntament de Llagostera l’adopció del següent
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017, de l’Organisme 
Autònom Patronat Municipal Residència Josep Baulida, en la modalitat de suplements de crèdit 
finançats a majors ingressos, segons el següent detall:

Suplements de crèdit:
08.312.13000 Personal laboral   4.000,00 €
08.312.13100 Altre personal laboral 10.000,00 €
08.312.16000 Seguretat Social    18.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses     32.000,00 €
08.929.5000 Fons de contingència -7.200,00 €

Baix es en aplicacions de despeses -7.200,00 €
Total modificacions de despeses 24.800,00 €

Finançament:
40000 Aportació Ajuntament  2.500,00 €
45060 Subvenció Generalitat 22.300,00 €

Majors ingressos  24.800,00 €

Segon. Exposar al públic la present modificació de crèdit mitjançant la inserció del 
corresponent edicte en el BOP de Girona i en l’etauler, per un termini de 15 dies hàbils, durant 
els quals els interessats el podran examinar i presentar les reclamacions que considerin 
adients. Si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, l’expedient esdevindrà 
aprovat  definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord”.
 
Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que es tracta d’una operació de generació d’ingressos.
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S’ha incrementat el pressupost del Geriàtric perquè varen haver-hi noves places públiques que 
varen suposar nous ingressos i es destinen a majors despeses de personal, bàsicament per tot 
el tema de baixes, substitucions, etc. 

El Sr. David Parron diu que atès que ja es va discutir al Patronat, el vot del seu grup serà 
favorable.  

El Sr. Antoni Navarro expressa el mateix que en David Parron.  

S’aprova per unanimitat.   

2.1.12. PRP2017/1653   Moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, 
en relació al Dia contra la violència envers les Dones.- Exp. núm. 2017/1969    

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

La regidora Sra. Pilar Aliu llegeix la següent Moció: 

“Vista la moció conjunta dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i ALL-E, en relació al Dia 
contra la violència envers les Dones:
“El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest 
que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la 
meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la 
seva condició de DONA.
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en 
situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers mesos 
d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  
considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga 
ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que 
retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i 
sorgida del consens social.
La violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. L’encara present 
crisi econòmica i les polítiques de retallades dels darrers anys incrementen aquestes 
desigualtats socials afectant sobretot les classes populars, també en una qüestió com la de 
l’equitat de gènere. Es pretén imposar a la societat uns valors retrògrads que expressen 
patrons culturals, rols de gènere i models d’organització social basats en l’organització 
patriarcal de la societat. Les polítiques d’equitat de gènere han pràcticament desaparegut de 
moltes institucions públiques i les accions de prevenció i d’educació en igualtat han 
desaparegut en bona part de les agendes polítiques.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a 
l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -els assassinats 
i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la 
invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un 
menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del 
moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal.”
S’acorda:
Primer. Manifestar el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que 
s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  dels drets 
humans fonamentals.
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Segon. Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència envers les dones.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones. 
Quart. Instar les institucions públiques de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i al govern local 
per a l’impuls efectiu de polítiques d’igualtat com a instrument per a la  construcció d’una 
societat més justa i equitativa i treballar per l’eradicació de la violència de gènere.
Cinquè. Potenciar les campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i 
jovent del municipi.
Sisè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i l’Associació de Municipis 
per la Independència i a l’entitat local “Dones d’Arreu”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que malauradament un altre any s’està presentant 
una moció o fent referència o commemorant el dia contra les violències de gènere envers les 
dones.
Just el dia 24, un dia abans que es commemorés la diada,  una altra dona va morir 
assassinada i el mitjans de comunicació dia sí i dia també parlen de la notícia que estan jutjant 
els individus de “la manada” que varen violar en grup a una dona i des d’alguns mitjans s’està 
relativitzant aquest fet sobre s’hi havia estat amb consentit o no, cosa vergonyosa que reflecteix 
un model de societat patriarcal i masclista que cal eradicar.
Una societat nova i lliure com la que es vol a la República Catalana, mai pot ser que un 50% de 
la població estigui atemorida per les violències de l’altre 50% i ho deixa aquí.
I ara fa una crítica als regidors i regidores en general perquè a l’acte organitzat dissabte per les 
Dones d’Arreu,  només hi va assistir un regidor i una regidora i està molt bé presentar mocions 
però també cal implicar-se més

El Sr. Antoni Navarro diu que entre tots plegats s’hauria de fer una reflexió sobre el que està 
passant aquests dies amb el tema de “la manada” per les excuses que s’estan buscant i 
considera que tothom hauria de sortir al carrer per queixar-se del model que s’està donant.
S’excusa per no haver estat present en l’acte de les Dones d’Arreu, que segurament fent un 
esforç hagués pogut canviar el calendari.  

La Sra. Pilar Aliu diu que avui encara ha escoltat una notícia que un 22% del jovent considera 
normal que els nois les maltractin.
Cada any a l’Institut hi van Mossos d’Esquadra a fer unes xerrades sobre el tema i sempre se’ls 
diu que no s’han de deixar intimidar, o bé amb missatges de mòbil o bé amb la roba que s’han 
de posar.
Des de l’àrea d’Igualtat, juntament amb l’àrea de Serveis Socials,  es fa la taula contra la 
mutilació genital femenina. És una cosa que no es publicita molt perquè es fa amb tècnics.
De treballar es fa, però pensa que mentre hi hagi una dona maltractada no s’està fent prou 
feina i li agradaria poder veure que el nombre de víctimes fos zero.  

El Sr. Antoni Navarro considera que aquestes actuacions que es fan, sí s’haurien de comentar 
perquè el problema del masclisme no només està entre els joves de l’institut, si no que és 
general.

La Sra. Pilar Aliu diu que són taules tancades on es tracten temes concrets i això té una 
confidencialitat total.
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El Sr. alcalde diu que en David té tota la raó del mon quan parla de l’assistència dels regidors 
en els actes. Que ja es va excusar perquè era fóra, però sempre procura assistir-hi i s’ha de fer  
una mica d’esforç i anar-hi. 

S’aprova per unanimitat.

3. Acords d’urgència.

No se’n presenten. 

4. Control i gestió municipal. 

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

El Sr. secretari pren la paraula i diu que des de l’últim Ple s’han aprovat les actes de la Junta 
de Govern Local que van des de la número 38 del dia 18 d’octubre fins a la número 41 del dia 
15 de novembre de 2017. 
Pel que fa els Decrets, s’han dictat els que van des del número 1080 fins al número 1181 del 
dia 24 de novembre de 2017. 

4.2 Informes d’Alcaldia.

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
- Ja s’ha començat a treballar amb les al·legacions presentades a l’inventari de camins i quan 
estiguin resoltes passaran pel Ple.
- En relació al tema de les subvencions agroecològiques, el termini per presentar-ne ja ha 
acabat i només hi ha una persona interessada.
- Sobre el sistema de recollida amb els nous cubells, l’empresa va dir que a finals d’aquest mes 
o a principis de l’altre faria arribar les dades de participació. Per  a ells, el primer mes ha estat  
de prova. 
Quan les tingui ja en donarà compte. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:  
- Diumenge passat es va celebrar la 4a. edició de la Llagostrail amb 420 inscrits.
A la cursa infantil n’hi havia 120, a la de 12 km., 210 i a la de 21 km., 90.

El Sr. Robert Montiel informa del següent:  
- A partir del 6 de desembre i fins el 22,  s’obrirà el termini per presentar propostes al 
pressupost participatiu.
Es farà semblant a l’any passat,  amb repartiment de butlletes casa per casa i també a través 
d’un aplicatiu web.
El mes de gener passaran una fase de validació i s’aprofitarà per fer una priorització, en els 
casos que n’hi hagi més de 10. Aquesta votació s’allargarà fins a finals de febrer i ja s’anirà 
informant. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
- Els cursos del projecte Llagostera 3.0 ja han començat, tenen una bona acollida i cada cop va 
més gent. 
S’ha obert un espai a la Casa de les Vídues, S’imparteixen els divendres a la tarda i tot el 
dissabte i està corrent el boca-orella.
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Reivindica de nou l’esforç, la feina i l’esforç que fan les escoles en aquest projecte i en aquests 
moments hi ha cursos per pares. La programació és a la pàgina web i també s’ha repartit en 
suport paper casa per casa.
- La setmana entrant s’instal·larà la plataforma informativa a la plaça de Catalunya, al lloc  on hi 
havia el tòtem de la Unió de Botiguers, que precisament són els que varen demanar la 
modificació d’aquest espai. 
S’ha parlat amb la Roser Rufí i la Roser Noguera, a través de la tècnica municipal, que varen 
manifestar que ho traslladarien a la Junta perquè es manifestessin on el volien col·locar.
Estan oberts a tots els suggeriments que hi puguin haver pel que fa a la informació que es 
transmeti.
La voluntat estava en fer-ho efectiu molt abans, però per raons tècniques i de connectivitat no 
va ser possible. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent:
- Recordar que el dia 16 de desembre, hi haurà l’espectacle al Casino de molts artistes locals i 
tota la recaptació anirà a favor de la Marató de TV3. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
-  La donació de sang es farà el dia 16 de desembre, dia de la Fira de Nadal.
Es farà al teatre del Casino de 10 a 2.
- Durant aquest mes de novembre han començat altra vegada les dinamitzacions al Parc de 
Salut. 

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
- El dia 11 de novembre hi va haver la participació de les escoles i de l’Institut amb l’associació 
Plant-for-the-Planet,  que es va fer a can Vilallonga de Cassà de la Selva.
Tant les escoles com els alumnes han quedat molt contents i l’associació també ha enviat una 
carta d’agraïment per la implicació i els treballs previs que han fet els nens. 
A veure si en surt algun projecte maco liderat per nens de les escoles de Llagostera.

El Sr. alcalde informa del següent:  
- El dissabte,  dia 2,  es farà el Rally memorial Edu Carreras, com un homenatge a la seva 
persona. A la zona del pavelló esportiu hi haurà el parc tancat.
S’ha organitzat entre l’Ajuntament i l’escuderia Peu a baix i convida tothom per fer de voluntari i 
ajudar en les tasques de control.
- Les diferents obres que es fan als carrers Joan Maragall i Sant Feliu van endavant.
Les de la urbanització la Canyera també estan dintre del termini previst. 
Però el problema ha sorgit amb les obres del carrer Lacustària, atès que l’empresa que va 
guanyar va presentar una proposta de pre-concurs de suspensió de pagaments.
Dintre de tot s’ha d’agrair que no comencés perquè hauria deixat un bon marro. 
Ara es farà per la via d’urgència, amb procediment negociat, per agilitzar-ho al màxim a fi que 
pugui entrar dintre dels terminis d’execució. 
- En relació a la rotonda, el projecte s’està fent, aviat el tindran acabat i espera i desitja que 
sigui una realitat. 

4.3 Precs i preguntes

El Sr. David Parron formula el següent prec: 

- En relació als cubells de les escombraries, sobretot els blancs que són més grossos. 
Els ha arribat alguna queixa perquè les persones que tenen la mobilitat reduïda o que van amb 
algun caminador o cotxet tenen dificultat per poder passar. 
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En els carrers on les voreres són més amples, serà més fàcil de solucionar, però convindria 
buscar alguna solució pels carrers que són més estrets.

El Sr. Antoni Navarro formula les següents preguntes:  

-Els ha arribat un calendari de quan serà la propera Comissió Informativa i el proper Ple. Serà 
en aquest Ple quan es portarà a aprovació el pressupost? 
Estaria bé que quan es tinguessin les propostes dels pressupostos participatius se’ls hi 
passessin per saber que demana la gent del poble. 
Considera que estaria bé avançar aquests pressupostos participatius perquè a l’horta de fer el 
pressupost ja es tingui clar quines demandes hi ha. 
-També lligat amb el tema del pressupost, creu que estaria bé intentar acabar ja  amb tots els 
problemes de demandes de conveni i saber que s’ha de reservar al capítol 1, un cop ateses 
aquestes demandes. 
- Demana si s’han comprovat les demandes de control de riscos, per exemple les que afecten a 
l’enllumenat, a la legionel·losi que es va deixar un any o a les sorreres que també varen haver 
d’avisar.
Considera que estaria bé que s’anés en compte amb temes de seguretat i salut. 
- S’ha pogut comprovar si s’havia enviat la Moció sobre comptadors?
- Hi ha un cas d’una reclamació al Síndic de Greuges,  que demanava informació. La resposta 
de l’Ajuntament va ser que la tenia Xaloc. 
El seu grup té consultes a fer i també se’ls diu que els expedients són a Xaloc.
Demana que es busqui una solució a aquest tema. 
- Se’ls va tirar enrere una Moció sobre plaques solars, atès que no tenia sentit perquè al cap 
d’un mes n’entraria una altra sobre aquest tema.
Has passat tres mesos i encara no s’ha presentat res. Què està passant? 
- Com està el tema de Solius?
- Que s’ha avançat en el tema d’Aufuce?
- I en el tema del Pàdel, sobre el préstec exagerat?
- En les trobades fetes per demanar l’alliberament dels presos polítics, es va dir que era el 
moment de tornar a recuperar l’estelada. 
Es pensa tornar  a posar ? 
- Les pancartes que es varen penjar sobre els refugiats, han desaparegut? Ningú sap perquè 
s’han retirat.

El Sr. alcalde respon el següent:  
- El ple del pressupost serà segurament el 20 de desembre, si no hi ha cap mena d’alteració.   

El Sr. Robert Montiel, respon el següent: 
- En relació als pressuposts participatius, aquest any es va creure que era més productiu donar 
una fase més amplia a la recollida de propostes i a la validació, reservant els 40.000 euros que 
s’hi destinen, perquè tothom tingui temps per participar-hi. 
Aquesta vegada es mirarà de ser més estricta amb aquests 40.000 euros que es reserven, tot i 
això si hi ha alguna proposta que es creu vàlida o que la població cregui pertinent fer-la,  es 
podrà aconseguir alguna coseta més. 

La Sra. Anna Hereu, afegeix que a l’IES també s’hi posarà una urna i es farà un debat a les 
aules sobre el tema, o sigui que també en sortiran propostes. 

El Sr. Robert Montiel diu que una de les millores d’aquest any serà poder-hi integrar les 
propostes dels alumnes de l’Institut.
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El Sr. alcalde en relació als convenis laborals, diu que dintre del pressupost d’aquest any ja 
s’inclouen millores per equiparar categories dels diferents tècnics i també s’han recollit 
demandes de la Policia i es va treballant amb la mesa sindical.
- Sobre el controls de riscos, sí que es fan controls, però ara la periodicitat no la pot dir, que ja li 
contestarà.
- Sobre els comptadors, que ja li donarà la documentació que té. 
- Pel que fa al tema de Xaloc, diu que s’està millorant el servei que dóna als municipis i sobre la 
queixa al Síndic de Greuges, ja se’n preocuparà i li respondrà. 

El Sr. Xavier Vilella, en relació al tema del cubells de les escombraries, diu que substituir-lo no 
és possible perquè si la gent vol tenir bonificacions s’ha de tenir.
El més lògic seria que la gent els treies a última hora i els recollís aviat i la única solució que hi 
veu, és que amb la informació escrita que es passarà casa per casa amb motiu de les 
variacions de la recollida de les properes festes, s’hi faci constar. 
- Pel que fa a la Moció de les plaques solars, no es va aprovar perquè es va agafar el 
compromís de fer una proposta d’ordenança per modificar la inclinació de les plaques.
Però com que els tècnics van molt carregats de feina, ho tenen pendent de fer i no perquè 
l’equip de govern no ho vulgui tirar endavant. La intenció és fer-ho. 
- En relació a l’estudi per veure quin edifici municipal seria més adient per col·locar-hi plaques 
fotovoltaiques, avança que ja s’ha encarregat a BEenerGI, que penja de la Diputació.
A principis de l’any vinent sortiran unes línies de subvenció. 

El Sr. Josep Aliu pel que fa a Solius, diu que s’està treballant en un projecte per una planta de 
triatge, que és molt necessària i espera que aviat es faci realitat. 

El Sr. Ramon Soler en relació a AUFUCE, es varen fer una sèrie de propostes i s’està pendent 
que facin arribar la definitiva.
La última vegada que es va reclamar va ser el mes de novembre, per Tots Sants, que anaven 
força atabalats i varen dir que ja ho farien arribar, però està d’acord en què és un tema que s’ha 
de tancar. 
I amb el tema del pàdel, també han de fer arribar una proposta. 

El Sr. alcalde sobre l’estelada, diu que no s’ha posat perquè considera que encara hi ha la 
República.

La Sra. Montserrat Vilà en relació a les pancartes, diu que desconeix que ha passat, que ja 
s’informarà, però la que hi havia a la plaça del Castell estava molt descolorida i potser s’haurà 
de repintar. 
La del Casino diu que potser s’ha tret perquè ara hi ha la dels presos polítics i la que sí es 
manté,  perquè aquesta setmana ho ha vist, és la de l’Estació. 

I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts d’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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