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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/4
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 29 DE MARÇ DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 22:00
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. 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 el Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

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

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d’aprovar 
1.1. PLE2017/3 ordinària 22/02/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/309   Aprovar l'adjudicació directa de l'arrendament del local situat al carrer 
Major 11 de Llagostera
2.1.2. PRP2017/306   Aprovar la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent .- Exp. 
núm. 2017/537 
2.1.3. PRP2017/298   Modificar el crèdit del pressupost inicial de la Residència Josep Baulida, 
modificació de crèdit núm. 1/2017. Exp. núm. 2017/491. 
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2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la xarxa 
de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548 

3. Acords d’urgència. 

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. PLE2017/3 ordinària 22/02/2017

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

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/309   Aprovar l'adjudicació directa de l'arrendament del local situat al 
carrer Major 11 de Llagostera   

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

“Vist que el Ple de la Corporació en data 22 de febrer de 2017 va acordar l'aprovació de 
l'expedient de contractació i els plecs de condicions del procediment d'arrendament mitjançant 
adjudicació directa, del local situat al carrer Major 5 de Llagostera.
Vist que en l'acord esmentat es va concedir un termini de 10 dies al Sr. Josep Puig Rodó per tal 
d'aportar la documentació i la oferta econòmica que es detallava en el Plec de condicions de 
l'arrendament.
Vist que el Sr. Josep Puig Rodó mitjançant registre d'entrada 1289 de data 13 de març de 2017 
va aportar la documentació que es demanava en el Plec de condicions.
Vist l'informe de Secretaria de data 16 de març de 2017 en el que s'informa favorablement 
sobre la documentació presentada pel Sr. Josep Puig Rodó, i sobre l'adjudicació directa de 
l'arrendament del local del carrer Major 11 de Llagostera.
Vist l'informe d'intervenció de data 17 de març de 2017 en el que s'informa favorablement sobre 
l'adequació de la oferta amb el Plec de condicions.
S’acorda:
Primer.-  Aprovar la oferta econòmica efectuada pel Sr. Josep Puig Rodó segons consta en 
l'expedient i en els termes de l'informe d'intervenció de data 17 de març de 2017.
Segon.- Adjudicar el contracte d'arrendament del local situat al carrer Major 11 de Llagostera al 
Sr. Josep Puig Rodó.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Puig Rodó fent-li avinent que haurà en el termini de 
10 dies haurà de concertar dia i hora amb alcaldia per tal de procedir a la signatura del 
contracte d'arrendament.”

Es produeixen les següents intervencions: 
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El Sr. Josep Aliu explica que és el local de què ja se’n va parlar al Ple passat. Ja sap què en 
pensen els grups de l’oposició, però creu que és una cosa necessària per guardar el patrimoni 
que té l’Ajuntament i creu que serà el lloc idoni i no allà on és ara.

El Sr. David Parron considera que no cal repetir la mateixa discussió del Ple passat.
Continuen considerant que és un preu excessivament car i que és un local tan idoni com podria 
ser qualsevol altre, per tant, el vot del seu grup continuarà sent el mateix, o sigui, en contra. 

El Sr. Àlex Puig pren la paraula i manifesta que excusa l’assistència del seu company Toni 
Navarro que ha anat a Grècia a fer tasques humanitàries.
El vot del seu grup també serà contrari, tal com han dit en dues comissions informatives.
Considera que es podia haver fet d’una altra manera perquè així sortirà molt car i no vol entrar 
altra vegada en cap debat.  

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

2.1.2. PRP2017/306   Aprovar la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost vigent .- Exp. 
núm. 2017/537    

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, i considerant que es disposa de romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals resultant de la liquidació de l’exercici anterior.
Vista la memòria de l’Alcaldia, de data 15/03/2017, en la qual s'especifica la modalitat de 
modificació del crèdit, el finançament i la seva justificació.
Vist que la Secretaria en data 16/03/2017 va emetre informe sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir.
Vist que la Intervenció en data 16/03/2017 va emetre Informe d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
Atès que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que 
són els següents:

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

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació 
jurídica.
Atès que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable.
S’acorda:
Primer.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017 del pressupost 
vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris, d’acord amb el següent detall: continuació:

  Crèdits extraordinaris
02.151.60000 Expropiació finques    437.161,30 €
06.1721.61900 Enllumenat carril bici (de parc estació a ctra. Sant Llorenç) 5.000,00 €
06.1721.61901 Enllumenat corriol de c/Donzelles a pl. Mas Sec 5.000,00 €
12.432.62300 Fotocopiadora promoció local 2.600,00 €
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12.920.62600 Robòtica educativa i aplicacions mòbils 20.000,00 €
Altes en aplicacions de despeses 469.761,30 €

12.430.22602 Desenvolupament pla estratègic -2.600,00 €
12.450.61900 Inversions procés participatiu -30.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses -32.600,00 €
Total modificacions en aplicacions de despeses 437.161,30 €

Finançament

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 437.161,30 €
Total modificacions en aplicacions d’ingressos 437.161.,30 €

El resum per capítols és el següent: 

Ingressos
Cap. Descripció Crèdits anteriors Modificacions Crèdits totals
1 Impostos directes 3.176.000,00 3.176.000,00
2 Impostos indirectes 72.000,00 72.000,00
3 Taxes i preus públics 2.014.588,00 2.014.588,00
4 Transferències corrents 2.327.237,00 2.327.237,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 195.650,00
6 Alienació d’inversions 0,00 0,00
7 Transferències de capital 1.549.094,14 1.549.094,14
8 Actius financers 1.612.455,03 437.161,30 2.049.616,33
9 Actius financers 750.000,00 750.000,00

Total modificació a ingressos 11.697.024,17 437.161,30 12.134.185,47

Despeses
Cap. Descripció Crèdits anteriors Modificacions Crèdits totals
1 Despeses de personal 2.889.233,00 2.889.233,00
2 Despeses corrents 3.072.086,29 -2.600,00 3.069.486,29
3 Despeses financeres 27.000,00 27.000,00
4 Transferències corrents 696.506,00 696.506,00
5 Fons de contingència 26.650,00 26.650,00
6 Inversions reals 2.862.546,88 439.761,30 1.408.755,49
7 Transferències de capital 1.153.002,00 1.153.002,00
9 Passius financers 970.000,00 970.000,00

Total modificació a despeses 11.697.024,17 437.161,30 12.134.185,47

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 manifesta que és la segona modificació de crèdit d’aquest exercici.
La primera és la incorporació de romanents que ve del pressupost de l’any anterior i més 
endavant ja donarà compte de l’aprovació del pressupost.
El que s’està fent és aplicar els romanents de l’aplicació pressupostària de l’any 2016.
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Bàsicament porten a aprovació una modificació per valor de 469.761 euros i consisteix en la 
creació de crèdits extraordinaris per expropiació de finques per valor de 437.000 euros, atès 
que hi ha un parell de sentències que s’hi ha de fer front.
Després s’ubiquen en partides ja pressupostàries les que vénen del procés participatiu, com és 
l’enllumenat del carril bici des del parc de l’Estació fins a la carretera de Sant Llorenç, per valor 
de 5.000 euros, o el del corriol del carrer Donzelles a la plaça Mas Sec, per valor també de 
5.000 euros, i la robòtica educativa i aplicacions mòbils per valor de 20.000 euros. Aquesta 
actuació s’està dimensionant més del que s’havia previst en els pressupostos participatius, 
bàsicament perquè s’incorporaran altres elements complementaris a l’actuació prevista i que és 
el projecte Llagostera 3.0 que més endavant ja comentarà.
També hi ha la compra d’una fotocopiadora per l’àrea de Promoció Local per valor de 2.600 
euros.
Aquests diners surten de partides del Pla Estratègic per valor de 2.600 euros, del Procés 
Participatiu per 30.000 euros, que en el pressupost hi havia una dotació de 40.000 euros i els 
10.000 euros que queden són per fer l’actuació del carrer Ramal que en el moment que es 
tinguin les modificacions del Pla de Barris,  quan s’aprovi l’ampliació de la pròrroga, aquest 
diners serviran per finançar el 25% d’aquesta actuació que va a càrrec del Pla de Barris.
Això es finança amb un canvi d’aplicacions i també amb l’ús de romanent de tresoreria per 
despeses generals per valor de 437.161,30 euros.

El Sr. David Parron diu que diferenciaria dues parts en aquest expedient de modificació de 
crèdit. Un és el que fa referència a la participació ciutadana, que és un canvi de cromos perquè 
és el que hi havia en el pressupost aprovat que ara es canvia per les partides concretes que 
són. 
Voldria centrar la seva intervenció en l’expropiació de finques i concretament a la que és per fer 
front a la sentència per fer front a l’expropiació i al recàrrec que imposa el Tribunal Superior de 
Justícia per l’ocupació de Llagostera Residencial. 
La sentència la va demanar al secretari, que li va entregar molt puntualment i pensa que hauria 
d’haver estat a l’expedient de modificació de crèdit, que a la Comissió Informativa no hi era.
Se l’han estat mirant i el Tribunal el que ve a dir és que l’Ajuntament va actuar de fet, o sigui, 
que va tirar pel dret i va ocupar una finca que ara s’ha d’expropiar i que no només s’ha de 
pagar el preu de l’expropiació que són 120.000 euros, sinó que a més s’ha de pagar un 
recàrrec del 25%, que suposen uns 30.000 euros.
Creuen que algú hauria d’assumir aquesta responsabilitat, atès que la sentència també fa 
esment a dos tècnics de l’Ajuntament, això vol dir que els tècnics sabien que això podia passar 
perquè s’ocupava un tros que formava part del projecte però que hauria d’haver format part 
d’una expropiació, motiu pel qual el Tribunal condemna a pagar tot això. 
Com a mínim el recàrrec no l’hauria d’assumir l’Ajuntament i atès que a la Comissió Informativa 
no havien pogut veure la sentència demana que l’equip de govern digui la seva. 
En una segona intervenció ja definirà el vot del seu grup. 

El Sr.Àlex Puig manifesta que van en la mateixa línia del que ha manifestat en David Parron i 
que si a la Comissió Informativa ja haguessin pogut veure la sentència ho haurien pogut 
estudiar bé.
Segurament el vot del seu grup serà contrari.

El Sr. Ramon Soler diu que s’està discutint una modificació de crèdit, no una sentència. 
Una sentència que en primera instància va donar la raó a l’Ajuntament, o sigui, que tampoc és 
que s’hagi volgut tirar pel dret,  perquè dubta que si hagués estat així el Jutge no hagués donat 
la raó a l’Ajuntament.
Des dels serveis jurídics de la Diputació s’està valorant si es presenta o no recurs.
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L’Ajuntament va actuar seguint el criteri dels tècnics, que entén que va ser un criteri raonable 
perquè el jutge en primera instància va donar la raó i si hi hagués hagut una negligència 
evident estarien totalment d’acord en que ho pagués qui ho ha fet malament, però tenint la 
prèvia que hi ha una sentència inicial favorable a l’Ajuntament, creu que seria molt agosarat 
plantejar-se les coses amb aquesta  radicalitat.   
Ja es veurà com acaba, perquè encara s’està en termini de poder presentar recurs i en 
qualsevol dels casos el que ara s’està valorant és fer una modificació de crèdit, no si s’està 
d’acord o no amb una sentència. Ell no hi està d’acord, però sí amb la feina feta per 
l’Ajuntament que un jutge la va reconèixer en primera instància.
El que ara es fa es dotar una partida del pressupost municipal per pagar un tema que és 
obligació de l’Ajuntament i, agradi o no, s’ha de fer.      

El Sr. alcalde afegeix que, tal i com va dir també a la Comissió Informativa, hi va haver una 
primera sentència favorable a l’Ajuntament i en tot cas si s’ha de reclamar a algú que pagui, 
també s’haurà de reclamar al jutge que també s’hauria equivocat.
La realitat és el que ha dit en Ramon, es tracta d’una modificació de crèdit i s’ha de fer una 
previsió i s’ha d’acabar de discutir si es vol recórrer o no aquesta sentència.  

El Sr. David Parron diu que ja ho entén que és una modificació de crèdit i també entén que el 
jutge es limita a jutjar uns fets i un té un criteri i l’altre en té un altre.
Es va dir a la Comissió Informativa que s’estava sospesant la possibilitat de no recórrer a una 
instància superior perquè segurament no es guanyaria, d’acord amb el criteri de l’advocat de la 
Diputació, i, per tant, entén que des de la Diputació i des de l’Ajuntament s’està donant la raó al 
TSJC i  s’assumeix que alguna cosa s’ha fet malament, tant des de la vessant política com des 
de la vessant tècnica, o des de totes dues i s’haurien d’assumir culpes. 
Per tot l’exposa’t, no sent que s’hagi respost o s’hagi donat solució al que plantejava i la 
modificació de crèdit s’està fent ara, motiu pel qual el seu vot serà negatiu. 

El Sr.Àlex Puig diu que, igual que abans, el seu criteri va en la mateixa línia que en David, 
encara que els falti acabar d’estudiar la sentència, però pel que han pogut veure també hi 
votaran en contra. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que estan en tot el dret de votar-hi en contra, però vol fer un 
parell d’aclariments. En primer lloc, si es considera que els tècnics no han actuat com a mínim 
en negligència perquè hi ha hagut una sentència inicial que ha donat la raó a l’Ajuntament, 
basant-se en fonaments de dret i proves, encara menys es pot demanar als polítics que no són 
ni tècnics que hagin d’assumir responsabilitats.
Per tant, no creu que aquest sigui l’objecte del debat. 
I torna a insistir en el que deia abans, i és que si un jutjat de primera instància dóna la raó a 
l’Ajuntament, no ho fa de forma gratuïta, sinó que es considerava que formava part de la 
urbanització i el criteri que hi ha hagut per part del segon jutjat és que s’havia d’expropiar.
Que s’hagi jutjat i s’hagi sentenciat no vols pas dir que s’hi estigui d’acord, una altra cosa és 
que jurídicament  hi hagi marge per recórrer o no.
S’ha recorregut el Pla de Barris, sabent que és manifestament injust, i l’altra cosa és que 
tècnicament es pugui aguantar. Que hi hagi una sentència no vol dir que hagi de ser 
compartida, sinó que s’ha d’acatar i fer-hi front i el que s’està fent ara és dotar el pressupost 
dels recursos necessaris per poder-hi fer front, tenint en compte que no vol dir que es tinguin 
aquests diners.
La voluntat de l’Ajuntament no és tenir sentències en contra, ni passar per sobre de la gent, 
sinó fer les coses el més justes possibles i si un jutge diu una cosa i un altre diu el contrari, tan 
evident no deu ser, motiu pel qual el vot de l’equip de govern serà favorable. 

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

Codi Segur de Validació 0db64d4c4f0e473a910f2308746a1c7a001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=0db64d4c4f0e473a910f2308746a1c7a001


7

El Sr. alcalde vol aclarir que a la Comissió Informativa es va dir únicament i exclusivament quin 
era el punt de vista. La primera impressió era analitzar-ho i dir que potser no es recorreria, però 
no queda descartat perquè fins al 12 d’octubre hi ha temps per decidir. 

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

2.1.3. PRP2017/298   Modificar el crèdit del pressupost inicial de la Residencia Josep 
Baulida, modificació de crèdit núm. 1/2017. Exp. núm. 2017/491.    

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

“Atès que existeixen despeses d’inversió, 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 crèdits extraordinaris.
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.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 15/03/2017.
Per tot això,
S’acorda:
Primer. Proposar al Ple de l’Ajuntament aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 1/2017, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb romanent de 
tresoreria per despeses generals, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris
08.312.62200 Millores edifici 32.000,00 €
08.312.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge    8.000,00 €
08.312.62500 Mobiliari    4.000,00 €
08.312.62600 Equips informàtics 1.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses     45.000,00 €

Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  45.000,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  45.000,00 €

Segon. Elevar al Ple municipal de l’Ajuntament de Llagostera aquesta modificació per a la seva 
aprovació inicial.”  

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que igual que en l’anterior punt que s’ha fet 
amb l’Ajuntament ara es fa el mateix amb la Residència Josep Baulida. 
És una modificació de 45.000 euros, que per millores d’edifici s’hi destinen 32.000 euros; 
maquinària, instal·lacions i utillatge, 8.000 euros; mobiliari, 4.000 euros; i equips informàtics, 
1.000 euros.
Ja ha estat debatut a la Residència, que no hi va haver cap discussió al respecte i aquí es 
ratifica la voluntat expressada.
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El Sr. David Parron diu que igual que a la Junta del Patronat hi votaran a favor.   

El Sr. Àlex Puig, diu que aquí també hi votaran a favor, igual que varen fer a la Residència. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU, dels regidors d’ERC i 
del regidor d’ALL).         
     
2.1.4. PRP2017/300   Moció d'ERC-AM d'adhesió al manifest per la reforma horària i a la 
xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària.- Exp. núm. 2017/548    

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

“L’organització horària actual a Catalunya és hereva dels vells horaris fabrils i d’una crisi 
econòmica global que ens obliga a realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació provoca problemes de salut derivats de la 
manca de son en adults i infants, baixos rendiments educatius, manca de temps familiar i 
personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i una disminució del benestar de la societat 
en general. Els estudis demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora 
que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del 
moment present.
A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per 
dinar a meitat de la jornada, mentre que a Catalunya la jornada laboral s’allarga majoritàriament 
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, 
afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris 
que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de 
descans.
A Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era 
industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i 
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les 
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant 
en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats.
Al nostre país el debat tot just s’ha iniciat, i sembla que se’n pren consciència de la necessitat 
d’establir un horari racional generalitzat, sense perjudici que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, 
per atendre determinades situacions particulars.
Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a la nova 
realitat social, econòmica i cultural, compactant la jornada laboral per sortir abans de la feina, 
introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del 
dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i 
culturals.
És en aquest context on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és 
l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma Interlocutora 
en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris que afavoreixin models més 
eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.
Al voltant d’aquest iniciativa, la Generalitat de Catalunya va presentar la campanya “La vida 
quer t’espera” i “Trobarem temps dins del temps”, la primera d’una sèrie de campanyes a 
endegar amb l’objectiu d’explicar els avantatges d’aplicar la reforma dels hàbits horaris. Segons 
els promotors d’aquesta campanya, “caldrà primer superar el gran repte de posar d’acord a les 
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administracions catalanes, el sector privat (empreses, comerços), el sector educatiu, la 
ciutadania... Un esforç que val la pena. A l’horitzó, una data: setembre de 2018”.
Aquest compromís de la primera institució del país amb la reforma horària compta amb el 
suport explícit de diferents institucions, entre les quals la Diputació de Girona –que va aprovar 
una moció sobre la reforma horària el maig de 2015 i per múltiples ajuntaments que s’han 
adherit en el darrer any a aquest moviment. En el conjunt del nostre país, a hores d’ara 112 
municipis s’han adherit a la campanya.
S’acorda:
Primer.- Adherir-se al Manifest per la reforma horària i a la xarxa de ciutats i pobles per la 
reforma horària.
Segon.- Impulsar mesures dintre de l’organització municipal i donar suport a altres que facin 
possible fer la transició cap a la reforma horària.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Consell Assessor per a la Reforma Horària.”

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Àlex Puig pren la paraula i diu que tal i com va comentar a la Comissió Informativa, 
aquesta moció ve a donar suport a la reforma horària, igual que ha fet la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Girona i uns 112 municipis.
Els hàbits que es volen impulsar és compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, 
introduir uns horaris laborals més flexibles, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del 
sopar, i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.
En definitiva, el que es vol és intentar estar més de temps a casa.
A continuació passa a llegir els acords de la part dispositiva de la Moció.  

El Sr. Ramon Soler manifesta que l’equip de govern està d’acord amb el contingut de la Moció, 
però voldria fer un parell de matisos i és que seria millor que es presentessin conjuntament, 
atès que l’ACM n’està preparant una a nivell de territori i al final no deixen de ser temes de 
voluntat política.
Per tant, considera que seria bo que se’n parlés abans, igual que fan ells quan en presenten de 
l’ACM. 
En qualsevol dels casos, el vot de l’equip de govern serà favorable i coincideixen en la voluntat 
que hi hagi una millor conciliació, essent conscients que els miracles no existeixen i que hi ha el 
clima que hi ha i que les costums no són fàcils de canviar.
La majoria de personal dels serveis generals d’aquest Ajuntament, excepte policia i patronats 
que tenen un horari diferent, majoritàriament pleguen a les tres, per tant, poca cosa hi ha a fer.
La voluntat va més enllà que no sigui l’Ajuntament, sinó fer palesa la necessitat que hi hagi una 
major conciliació amb una millora en els horaris i una certa racionalització de les càrregues de 
treball, motiu pel qual el vot de l’equip de govern serà a favor.

El Sr. David Parron manifesta que tal com diu l’esperit de la Moció, ja estan d’acord en 
racionalitzar el temps que es passa a la feina, tot i que sembla que aquesta reforma horària ha 
d’anar més encaminada a les feines que tenen la jornada partida com els comerços perquè 
poguessin compactar la jornada per sortir abans i de ben segur que els treballadors ho 
agrairien.   
Igualment s’hauria de racionalitzar i canviar la llei per no haver de treballar els diumenges, que 
també estaria bé.
El vot del seu grup serà favorable. 

El Sr.Àlex Puig aclareix que aquesta Moció és en general, o sigui que engloba tots els àmbits, 
no només el local. 
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En definitiva el que pretén és la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar en genera,l i 
dóna les gràcies pel vot favorable de l’equip de govern. 

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

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 manifesta que des de l’últim plenari s’han aprovat els Decrets que van des del 
número 128 al 247/2017, i s’han celebrat quatre Juntes de Govern Local, que van des de la 
número 8 a la número 11.   

4.2 Informes d’Alcaldia

El Sr. Xavier Vilella informa del següent:
S’ha reparat el rec asfàltic dels veïnats de Bruguera, Gaià i Panedes. Ja venia d’un conveni 
signat amb la Diputació l’any passat.
S’ha fet un tractament superficial i allà on estava més malmès s’hi han posat més capes. 
En total s’han fet 6,7 km. 
Al veïnat de Sant Llorenç, a l’entrada principal del veïnat, des del centre de control de la C-35 i 
en uns 800 metres, s’ha executat la segona part d’una subvenció atorgada des de feia temps.
L’any passat ja se’n va fer un tram i consisteix en l’aportació de material reciclat per arranjar el 
camí.
A totes les rieres que tenen passallís s’ha senyalitzat perquè es vagi en compte en cas de 
pluges sobtades, atès que en algunes no n’hi havia.

El Sr. Jesús Malagón informa del següent: 
El grup show gran del club de Patinatge ha quedat en 13a. posició del campionat d’Espanya.
Aquest cap de setmana, el dissabte i el diumenge, hi ha un campionat territorial de patinatge i 
convida tothom a assistir-hi. 
Aquest divendres, si no hi ha cap imprevist, es celebraran els Rodajocs, que tal i com es va 
comentar en el Ple anterior consisteix en recuperar jocs antics. 
També hi ha la Traiwalker, el dissabte i el diumenge. De 9 a 10 del matí no hi ha gaires 
voluntaris i anima a la gent a apuntar-s’hi.
De cares a la  Setmana Santa hi ha la 17a. edició del MIC. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
El dia 15 de març es va convocar la Comissió de Convivència per tractar diversos temes i 
inquietuds sorgides a l’àrea de Serveis Socials.
Si tot va bé, passada la Festa Major es convocarà el Consell Social i es donarà compte de tot el 
que es va parlar. 
El dia 3 de maig voldria que tothom s’apuntés a l’agenda que, si no hi ha cap imprevist, es 
convocarà la Comissió d’Habitatge. Ja ho diu amb marge de temps perquè els regidors s’ho 
puguin combinar. És un dimecres i seria al matí. 
El dia 20 i 21 de març va assistir a unes jornades que va fer la Diputació, al Col·legi d’Advocats, 
sobre ocupacions irregulars.
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El Sr. Robert Montiel informa del següent:
Una de les coses de què es va parlar a la Comissió de Convivència és un projecte que s’està 
engegant amb l’INS i que en breu s’acabarà de definir, en relació als alumnes expulsats.
Amb el seguiment de l’institut i l’autorització dels pares se’ls oferirà que vinguin a l’Espai Jove 
CLV i, amb els recursos de què es disposa, ajudar-los amb la feina que els encomanin. 
Una altra cosa a destacar, força important, és dir que avui ha començat l’esperada fibra òptica, 
amb la petició d’un espai municipal per instal·lar el ràcord i a partir d’aquí fer tot el 
desplegament. Si tot va bé, a principi de juny ja hi podria haver els primers habitatges 
connectats. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
El tema de les noves tecnologies és un tema prioritari de l’equip de govern, de fet en diversos 
àmbits com en el Pla Estratègic o el Pla de Barris ja hi ha aspectes com aquest i ara en Robert 
ha comentat el tema dels desplegament de la fibra. 
També hi ha el projecte batejat com Llagostera 3.0, que suma, per un costat, participació 
ciutadana, és a dir en els pressupostos participatius d’aquest any la proposta més votada va 
ser una proposta de robòtica i aplicacions mòbils aplicades a les escoles.
També lliga amb accions previstes amb el  Pla de Barris i amb el Pla Estratègic.
Sumant aquests tres projectes ha nascut el projecte Llagostera 3.0 l’objectiu del qual és molt 
ambiciós i espera que s’hi pugui arribar, potser no de cop, evidentment, perquè és a llarg 
termini, donar accés universal a tots els estudiants de Llagostera o gent interessada a les 
noves tecnologies, tant per aplicacions mòbils com a la robòtica o a l’aplicació robòtica. 
Vol agrair el suport rebut dels tres centres educatius del municipi, Lacustària, Puig de les 
Cadiretes i Institut, que hi estan treballant conjuntament perquè dins del seu programa lectiu 
incorporin l’ensenyament de les aplicacions mòbils per tal que els estudiants quan arribin a 
l’institut puguin continuar amb unes habilitats adquirides i fomenti la capacitació tecnològica i 
que Llagostera pugui ser un referent en aquest aspecte.           
Complementàriament a això es crearà un centre de recursos situat a la Casa de les Vídues per 
tenir material per treballar fora de l’àmbit escolar, i es farà formació a mestres i al propi personal 
de la casa perquè la gent interessada de Llagostera en aquest tipus d’activitat pugui tenir-hi 
accés i un espai per desenvolupar aquestes activitats.   
Creu que és un projecte potent i espera que tingui un resultat, que no serà immediat. 
Aquesta setmana passada ens va visitar el cap de gabinet de la secretaria de 
Telecomunicacions i Societat Digital de la Generalitat, que està seguint de ben a prop aquest 
projecte, i deia que projectes semblants que s’estan fent a Holanda triguen 10 anys en donar 
resultats, per tant, aquest és un projecte que és estratègic, un projecte de poble que espera 
que sigui compartit per la resta de grups de l’oposició i que doni fruits.
Divendres passat varen poder assistir, convidats per la Generalitat, pel departament d’Afers i 
Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, a un acte presentat pel conseller Romeva 
en referència a la guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal.
Aquesta guia ha estat elaborada per en Quim Brugué, catedràtic de la Universitat Autònoma,  
qui havia estat director general de Participació Ciutadana.
En aquesta guia Llagostera ha estat posada com a exemple pel que fa a processos 
participatius.
Ho diu perquè a vegades sembla que les coses no es fan prou bé, pel que fa a la participació 
ciutadana, i no sap si està equivocat l’Ajuntament o qui critica, potser tothom té una part de raó, 
però en qualsevol dels casos la Generalitat ha fet servir els processos que es fan servir a 
Llagostera com a exemple,  amb una guia per dissenyar i executar processos participatius.
Creu que és un motiu d’orgull i com que la participació ciutadana és de tots, creu que es bo fer-
ne partícips a tota la gent a través del plenari. 
A continuació passa a donar compte de tres Decrets d’Alcaldia:
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El primer és el número 177/2017, que és l’aprovació de la modificació de crèdit número 1, que 
és senzillament la incorporació de romanents.
L’altre és el 203/2017, que és l’aprovació del Pla pressupostària a mig termini pels exercicis 
2018, 2019 i 2020. És emplenar paper perquè el pla pressupostari a tres anys vista ningú sap 
com serà, però és una de les obligacions que dóna el Ministeri.
I el tercer, que és el més rellevant de tots, és el 160/2017, que és l’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’any passat, tant de la Corporació com dels Patronats Municipals i dir que 
com a resultat pressupostari ha estat positiu en tots els casos.
En el cas de l’Ajuntament hi ha un resultat pressupostari ajustat de 380.494,55 euros, en el 
Patronat d’Esports de 15.583,20 euros i en el Patronat de la Residència Josep Baulida de 
22.274,70 euros. 
Pel que fa els romanents, en aquests moments, tots són positius i molts ja estan compromesos, 
tal com ha dit abans. 
Una cosa és el resultat pressupostari, que és la diferència entre ingressos i despeses de 
l’exercici, que no vol pas dir que aquests diners es tinguin, perquè hi ha drets de cobraments 
pendents, com impostos no liquidats, subvencions no cobrades.
El romanent de tresoreria seria la disponibilitat en tresoreria que es tindria i en qualsevol dels 
casos la cosa que mana és la liquiditat immediata i fins que no es cobri l’IBI i els impostos serà 
força justa. 
En qualsevol dels casos, els resultats pressupostaris són positius, això vol dir que s’ingressa 
més del que es gasta i val la pena destacar-ho.
I per últim dir que ahir es va fer el Consell de Comunicació Local, que es varen comprometre a 
fer-lo una vegada nomenat el representant de l’Ajuntament.

El Sr. Josep Aliu informa del següent:  
Al carrer Sant Antoni hi ha un local que en uns quinze dies s’haurà acabat d’arreglar. Serà un 
local polivalent i un complement per a la Casa de les Vídues, que està funcionant molt bé i 
cada vegada surten més idees per fer-hi cursos nous. Aquest local fa falta i més. 
És una obra que està quedant molt bé i és necessària i convida a visitar-la. 
Aquest diumenge es fa el Mercat Romà que s’ha avançat una setmana perquè no coincidís 
amb el diumenge de Rams, atès que és una festa on les famílies fan dinars familiars i es van a 
buscar els tortells.
És un mercat que s’hi fan activitats tant per la gent més jove com  per la gent més gran i 
convida tothom a assistir-hi.

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
Divendres passat va anar a la presentació d’un conte que es va fer a càrrec de Dones d’Arreu i 
de l’associació Llagostera contra el Càncer.
És un llibre que es denomina Les Aventures del Càncer, fet per una noia de Sant Feliu que es 
diu Vanessa i la il·lustradora és l’Alba Barceló.
És un llibre molt maco pels nens i anima a tothom que si no l’ha llegit o no l’ha comprat, que ho 
faci.
A més va ser un acte molt emotiu, que hi va assistir molta gent, en va sortir molt contenta i 
encoratja a la gent perquè es continuïn fent. 
Dissabte vinent hi haurà una donació de sang al Casino, de 10 a 14 h. 
Com cada any, des del CAP es fa la caminada saludable i serà el dia 24 d’abril. L’Ajuntament hi 
col·labora pagant les aigües, senyalitzant i ajudant en el que faci falta.
L’hora de sortida, segurament, serà a les 10 del matí, però han d’acabar de confirmar-ho.      

La Sra. Anna Hereu informa del següent:
Ahir es va fer el Consell de Participació de les Llars d’Infants.Ja ha sortit el calendari i les pre-
inscriopcions es faran el mes de maig i les matrícules el mes de juny.
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Llavors ja es farà un altre Consell per saber com han anat les coses. 

El Sr. alcalde informa del següent:
El deute de la Generalitat amb l’Ajuntament es va reduint, abans de l’acabament del 2017 hi ha 
previstos uns pagaments que anirien molt bé per a l’Ajuntament. 
El panell d’informació de la carretera ja s’ha canviat de lloc.
Felicitar al Club de Patinantge, que sempre ha funcionat molt bé, pels resultats obtinguts i 
portar el nom de Llagostera amb aquesta dignitat és importantíssim.
També felicita al grup petit que varen quedar primeres a Alcoi. 
Hi ha la previsió de continuar arranjant voreres, ja s’ha parlat amb els equips tècnics; també es 
vol mirar de tirar endavant l’enllumenat de la zona del carril bici i darrere del taller Corominas hi 
ha un sobregidor que també s’ha d’intentar donar-li solució, igual que unes esllavissades que 
també es mirarà d’acondicionar-les.  

4.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula la següent dirigida al secretari:
Voldria saber què diu el ROM o què s’entén oficialment pels informes de l’alcaldia. Si són 
informes de les diferents regidories en temps il·limitat, que al final acaben durant més que tots 
els punts de l’ordre del dia, o si són informes d’alcaldia que ha de fer l’alcalde. 

El Sr. secretari respon que el Reglament no ho especifica. Es pot entendre que la funció 
executiva que es concentra en principi a l’alcalde, queda delegada a les diferents regidories i 
entén que per delegació ho poden fer els regidors.
No hi ha cap regla específica sobre aquest tema, però entra dins la lògica.
L’Ajuntament és una entitat que bàsicament té dos òrgans: l’alcalde i el Ple, i la llei hi  
distribueix les competències. 
L’alcalde pot delegar en la Junta de Govern, mitjançant Decret de delegació de competències, 
per la qual cosa, entén que els regidors puguin fer informes, que al final informen de la gestió 
que dirigeix l’alcalde.

El Sr. alcalde afegeix que li estranya molt aquesta pregunta, atès que sempre estan reclamant 
que no se’ls explica les coses i ell,  tant com alcalde que com a persona,  no li agrada el 
protagonisme, però intenta que la resta de companys en tinguin i mira que s’expliqui la gent 
que s’ocupa de les diferents àrees, atès que les coneixen millor que ell mateix. 
Precisament perquè hi hagi transparència i perquè tothom en tingui coneixement, atès que el  
Ple també l’escolta la gent del poble, es dóna aquesta informació. 
Ja fa uns quants mesos que es porten fent aquests tipus d’intervencions, precisament per evitar 
que no sigui l’alcalde que agafi tot el protagonisme com si fos el gran senyor, sinó que és un 
regidor més i té la responsabilitat que té.

El Sr. David Parron diu que no volia fer cap intervenció en el torn de precs i preguntes, 
precisament perquè no tenen dret a rèplica i li sembla absurd perquè poden respondre el que 
es vulgui.
Trobaria més lògic i normal que aquesta informació es donés a la Comissió Informativa en 
comptes del Ple, però de totes maneres, accepta la resposta i li sembla perfecte que se’ls 
informi. 

El Sr. alcalde manifesta que no és tan sols per informar els regidors de l’oposició, sinó a la 
gent del poble que els escolta perquè com a mínim sàpiguen què es fa a les diferents àrees.
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El Sr. secretari manifesta que la Comissió Informativa, tal vegada en aquest Ajuntament està 
desfigurada per la pràctica.
No ha dit mai res i ho assumeix perquè tampoc passa res per fer-ho. 
Però la Comissió Informativa no és un Ple preparatori, només s’ha de dictaminar i s’ha d’anar a 
negociar sobre les propostes d’acords i no s’haurien de fer preguntes ni res del que es fa.
La Comissió Informativa no està pensada per donar compte de les actuacions, és per 
dictaminar i negociar els acords que s’adoptaran al Ple. 

El Sr. Àlex Puig formula les següents preguntes: 
Va arribar un informe de Dipsalut on deia que faltava un magatzem per als productes del 
tractament de l’aigua de la piscina, de la neteja i del clor. Aquest informe diu que aquest 
magatzem no està fet i que és important que es faci perquè ho marca la llei.
Una altra cosa força greu és que aquest informe també diu que dos cops al dia l’aigua s’ha 
d’analitzar i la tècnica va trobar a faltar on s’han de registrar aquestes dades.
Com que és un tema important per aclarir, la pregunta és si ja se’ls ha donat trasllat d’aquest 
informe i s’hi ho han corregit. 

El Sr. alcalde respon que s’ha derivat al tècnic i que ja li respondrà quan es trobin per 
l’Ajuntament o en el proper Ple. 
I no només passa amb can Darder, sinó en altres cases de turisme rural. És un protocol que 
s’ha de seguir també a les piscines municipals.

Continua el Sr. Àlex Puig i manifesta que a un senyor de Santa Coloma de Gramenet se li va 
denegar l’empadronament, però se li va pagar un trasllat a un judici.
La pregunta és que si no està empadronat al poble perquè s’assumeixen aquestes despeses. 

La Sra. Montserrat Vilà diu que ja li respondrà en privat, perquè és un tema de confidencialitat 
de dades.

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