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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/7
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 DE JUNY DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 22:53 
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. PLE2017/6 ordinària 07/06/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/806   Delegar en l'alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació 
del preu just de l'expropiació de la canonada d'aigua de Vidreres - Exp. núm. 2016/112 
2.1.2. PRP2017/807   Proposar les festes locals de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1115.-
2.1.3. PRP2017/844   Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del Pla d'autoprotecció del local 
polivalent de l'Ajuntament
2.1.4. PRP2017/816   Moció conjunta dels tres grups municipals, en relació el dia 28 de juny, 
dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI.-Exp. núm. 2017/1140 
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2.1.5. PRP2017/831   Moció d'ERC sobre el PAES i una caldera de biomassa a l'escola 
Lacustària. Exp. núm. 2017/1153.-
2.1.6. PRP2017/836   Moció d'ERC per regular la informació dels grups municipals a la web 
municipal. Exp. núm. 2017/1156.-

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. PLE2017/6 ordinària 07/06/2017

El Sr. Antoni Navarro presenta dues esmenes i manifesta que els agradaria que hi constés 
una resposta feta pel Sr. Josep Aliu en relació a les entitats, però com que no és una 
modificació que pugui proposar el seu grup, s’abstindran en la votació.  
Per tant, l’acta queda aprovada amb la següent votació i amb les esmenes presentades pel Sr. 
Navarro que ja s’han incorporat a l’acta:
PDeCAT i ALL a favor i ERC abstenció. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/806   Delegar en l'alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de 
fixació del preu just de l'expropiació de la canonada d'aigua de Vidreres - Exp. núm. 
2016/112.    

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

“Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 27.01.206, va acordar acceptar la sol·licitud 
de l’Ajuntament de Vidreres perquè l’Ajuntament de Llagostera exerceixi funcions 
expropiadores dels béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte d’obra ordinària 
“Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des 
de l’artèria de la Costa Brava”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Oscar Soria i Garcia 
(ABM, Enginyers i Consultors), de data juliol de 2015 i amb un pressupost d’execució per 
contracte de 491.017,20 euros (IVA inclòs), aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vidreres en la sessió de data 29.12.2015, amb la qual cosa l’Ajuntament de Llagostera serà 
l’administració expropiant i l’Ajuntament de Vidreres serà l’administració beneficiària de 
l’expropiació.
Atès que en sessió del dia 27.04.2016, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament l’acord 
de necessitat d’ocupació dels béns i drets necessaris per a l’execució del projecte constructiu.
Atès l’acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, de 18.10.2016, de declaració 
d’ocupació urgent dels béns i drets afectats pel Projecte d’obres de connexió de l’abastament 
d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava, publicat al DOGC núm. 7230, de 
20.10.2016.
Atès que en data 19.01.2017 es va procedir a l’extensió de les actes prèvies a l‘ocupació dels 
béns i drets afectats.

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

Codi Segur de Validació 762240c7f4f242aaadb1903f1ca89d1f001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=762240c7f4f242aaadb1903f1ca89d1f001


3

Atès que en data 9.02.2017 es va procedir a l’extensió de  les actes d’ocupació definitiva dels 
béns i drets afectats.
Vist l’informe jurídic emès en data 16.06.2017 pel secretari de la Corporació.
De conformitat amb la legislació aplicable següent:
- article 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
- article 52.2.r),  i article 52.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
S’acorda:
Primer.- Delegar en l’alcalde els actes de gestió i aprovació en la fase de fixació del preu just  
de l’expropiació dels béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte d’obra 
ordinària “Projecte constructiu de les obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de 
Vidreres des de l’artèria de la Costa Brava”.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vidreres”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari manifesta que és un acord merament tècnic sense cap contingut polític.
Com administració s’ha tramitat l’expropiació a favor de l’Ajuntament de Vidreres per tal de fer 
una canonada per subministrar-los aigua.
En uns plens de l’any passat es va aprovar la necessitat d’ocupació i després la sol·licitud de 
declaració d’urgència a la Generalitat per tal de poder-ho tramitar més ràpid.
Amb aquesta autorització donada per la Generalitat es varen poder ocupar directament les 
finques abans de fixar el preu just.
Ara només queda per fixar aquest preu just, que en principi seria competència del Ple, però el 
procediment requereix de molts acords i retardaria el procediment.
D’acord amb la llei,  el que es farà serà delegar a l’alcalde els actes de gestió i aprovació del 
preu just.
El punt 3.4 del Reglament d’Expropiacions diu que és competència del Ple, però també és cert 
que aquesta competència en virtut de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local es pot 
delegar a l’alcalde, motiu pel qual es fa aquest acord.
Vol ressaltar un tema i és que aquesta decisió a l’Ajuntament no li comporta cap conseqüència 
econòmica perquè el beneficiari de l’expropiació és l’Ajuntament de Vidreres i qui haurà de 
pagar el preu just, en tant que beneficiari. 

El Sr. David Parron diu que entenen que és un acte merament administratiu per donar 
cobertura a les bones relacions amb Vidreres, per tant, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que tot i que estan en contra de les al·legacions al Ple cap a 
l’alcaldia, creuen que en aquest cas és justificat i hi votaran a favor. 

S’aprova per unanimitat. 

2.1.2. PRP2017/807   Proposar les festes locals de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1115.   

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

“Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació (RE núm. 
2695, de 13 de juny, demanant que l’Ajuntament, abans d’acabar el proper mes de juliol 
proposi les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2018,
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues 
tindran caràcter local.
Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 
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per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat per Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades 
especials i descansos.
Ateses les determinacions de l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018, 
Vist que tradicionalment els dies de festa local són els dos dies següents al diumenge de 
Pasqua Granada,
S’acorda:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2018 els dies 21 i 
22 de maig, dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.”

El Sr. secretari explica que com a festes locals, o sigui, la Festa Major, es proposen els dies 
21 i 22 de maig, dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada.  

Sense que es produeixi cap més intervenció, s’aprova per unanimitat.  

2.1.3. PRP2017/844   Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del Pla d'autoprotecció del 
local polivalent de l'Ajuntament.   

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

“Vist que data 2 de juny de 2017, mitjançant el decret d’alcaldia 569/2017, es va aprovar el Pla 
d’autoprotecció del local polivalent de l’Ajuntament de Llagostera.
Vist que els articles 47.2.a) i 48.2.b) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya on s’estableix que la competència per aprovar els instruments de protecció civil és el
Ple de la Corporació.
Vist el contingut del decret d’alcaldia 569/2017 de data 2 de juny de 2017, el qual es transcriu 
de forma literal:
“DECRET D’ALCALDIA 519/2017
En data 17 de maig de 2017, mitjançant decret d’alcaldia 427/2017 es va encarregar mitjançant 
el procediment de contracte menor de serveis la redacció del pla d’autoprotecció del local 
Polivalent de l’Ajuntament de Llagostera, a l’Enginyer Industrial Teo Pulido i Sureda.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 2 de juny de 2017, en relació al 
contingut i documentació del Pla d’autoprotecció proposant la seva aprovació.
Vist el contingut del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Vist els articles 47.2.a) i 48.2.b) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya on s’estableix que la competència per aprovar els instruments de protecció civil és el
Ple de la Corporació
S’acorda:
Primer.- Aprovar el pla d’autoprotecció del local Polivalent de l’Ajuntament de Llagostera, 
redactat per l’Enginyer Industrial Teo Pulido i Sureda.
Segon.- Homologar el pla d’autoprotecció a través de la plataforma “Hermes” del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Comunicar el present acord, juntament amb una còpia del pla d’autoprotecció al  
Sergent de la Policia Local de Llagostera, a l personal de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, al personal de consergeria del local Polivalent i a l’empresa “Phoenix vigilancia i 
Seguridad SA” com a equip d’evacuació i confinament.
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Quart.- Ratificar el present decret en la propera sessió del Ple Municipal que es celebri”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que per la festa Major es va aprovar per Decret el Pla 
d’autoprotecció del local Polivalent que ha de ser ratificat pel Ple. 

El Sr. David Parron diu que s’ha estat mirant aquest Pla i el troba força complet, i que fora bo 
que totes les persones que hi estan implicades el coneguessin i se’ls fes formació de cara a 
aplicar-lo perquè és complex i feinós.
El vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el vot del seu grup també serà favorable, però tenen 
alguns dubtes, per exemple quan es diu que tots els treballadors/col·laboradors  de l’edifici 
rebran la formació específica, llavors sembla que hauran de fer-ho tots els que estiguin 
involucrats en un concert, des del venedor de les entrades al vigilant. 
Això no implicarà un problema?
La gent que és a la barra són voluntaris i demana si aquesta gent també han de rebre la 
formació. 
Creu que aquests dubtes s’haurien de preguntar al redactor del projecte.
El cap d’emergència, en cap moment diu qui és el responsable.

El Sr. alcalde respon que ja preguntaran aquests dubtes que han sorgit.

S’aprova per unanimitat. 

2.1.4. PRP2017/816   Moció conjunta dels tres grups municipals, en relació el dia 28 de 
juny, dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI.-Exp. núm. 2017/1140    

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

“El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de 
juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera 
vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. 
Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer 
tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.
Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a fer. 
A dia d’avui, a 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més 
greu, en 7 estats se segueix condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort. Fins i tot on no 
hi ha persecució legal hi ha persecució social. Per això, és un dia per tornar a recordar i 
condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint les persones 
lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució 
organitzada per part les autoritats d’aquest país. Des del 2009 l’Estat Espanyol reconeix el dret 
d’asil per motius d’orientació sexual però, tot i així, organitzacions com ACNUR denuncien que 
actualment hi ha prop de 20.000 peticions d’asil esperant resposta. Una resposta que pot trigar 
fins a dos anys davant situacions personals que són de risc imminent. 
També en el nostre entorn més proper hem patit agressions lgtbifòbiques a municipis catalans 
com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. A la demarcació de Barcelona és on 
més incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic. 
És per això que es fa imprescindible el desplegament i l’aplicació efectiva a tot el territori de la 
llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
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eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds 
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre país. 
Igualment és imprescindible consolidar la presència de les persones LGTBI en espais de 
rellevància pública i l’espai públic en general, més enllà del món virtual i 2.0.
I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l’Estat Espanyol,  després de 12 anys de 
matrimoni igualitari i de 10 anys de l’aprovació de la llei d’identitat de gènere encara hi ha 
conquestes a fer en àmbits com l’educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis recents, 
més del 80% de les persones LGTBI amaguen la seva condició al seu lloc de treball.
Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments LGTBI a qui 
reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40è aniversari de la primera manifestació 
LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol que va tenir lloc a Barcelona.
Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del nostre Ajuntament per 
eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de 
gènere i l’expressió de gènere. L’Ajuntament de Llagostera se sent orgullós de formar part 
d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i llibertats de persones 
LGTBI en la seva vida quotidiana.
S’acorda: 
Primer. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la proposta de “Ley contra la 
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características 
sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels 
Diputats.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009 en el seu 
article 7 que reconeix el dret d’asil de les persones per motius d’orientació sexual i agilitzar els 
processos per resoldre les sol·licituds d’asil de persones provinents de països que 
persegueixen i/o castiguen les persones LGTBI.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a seguir desplegant la Llei 11/2014 i a que 
desenvolupi el Reglament que aquesta preveu per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots 
els seus articles.
Quart.- L’Ajuntament de Llagostera emplaça al Consell Comarcal del Gironès a fer una 
diagnosi i un Pla Municipal per la diversitat sexual i de gènere, abans de la finalització de 
l’actual mandat,  que  englobi  el  conjunt  de  polítiques  i mesures per promoure, defensar la 
igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei 11/2014 per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Llagostera.
Sisè.- Commemorar cada any el 28 de Juny - Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI - , penjant el 
símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori, així com programant actes adreçats a 
persones de totes les edats i fomentant l’organització d’esdeveniments per part d’entitats i 
ciutadania.
Setè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat 
Espanyol, al Consell Comarcal del Gironès i a totes les entitats del municipi per via telemàtica”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que és una Moció que presenten conjuntament els 
tres grups municipis amb motiu del dia 28 de juny, tal com diu el títol, que és el dia de l’orgull i  
l’alliberament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals.
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Fa poc, en aquest mateix Ple es va aprovar una altra moció de suport a aquest col·lectiu i avui, 
que es commemora arran d’uns fets que varen succeir l’any 1969 a la ciutat de Nova York on hi 
va haver una forta repressió contra els drets d’aquest col·lectiu.
La Moció ve a dir que tot i que s’ha avançat molt, en general, arreu del món en matèria 
legislativa encara hi ha una sèrie de països, 73 estats a tot el món, que encara es persegueixen 
de manera legal, i n’hi ha molts altres que la societat també ho fa.
Aquests col·lectius també continuen patint agressions per part d’intolerants d’aquí i que es 
poden veure a la premsa, encara que segurament no tots els que succeeixen. 
Catalunya va ser pionera en l’aprovació d’una llei en contra de la lgtbifòbia, que encara ha de 
continuar amb el seu desplegament.
Al Congrés de l’Estat Espanyol també està en marxa que s’aprovi una llei de similars 
característiques a la catalana i, en definitiva, donar suport des d’aquest Consistori a totes les 
persones d’aquest col·lectiu i fer palès igualment  el suport de l’Ajuntament. 
A continuació fa esment del acords que consten a la part dispositiva de la Moció.  

El Sr. Ramon Soler manifesta que al segle XXI no tindria cap sentit haver de reclamar la 
igualtat de les persones en funció del seu pensament i de la seva sexualitat,  però malgrat tot, 
malauradament encara en té i una cosa que hauria de ser lògica i normal i s’hauria d’evitar 
celebrar dies per reclamar drets que són bàsics de les persones, encara s’ha de fer, motiu pel 
qual el vot del seu grup serà positiu, subscrivint les paraules pronunciades per en David. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor, només voldria fer constar que aquesta 
Moció,  com d’altres que s’aprovaran avui, va entrar per urgència. 

S’aprova per unanimitat. 

2.1.5. PRP2017/831   Moció d'ERC sobre el PAES i una caldera de biomassa a l'escola 
Lacustària. Exp. núm. 2017/1153.-   

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

“Vista la següent moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el PAES i una caldera de 
biomassa a l’escola Lacustària:
“Atès que el municipi de Llagostera va aprovar en sessió plenària  l'Agenda 21 local en data 31 
de juliol de 2003.
Atès que el 28 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera va aprovar l’adhesió al 
Pacte d’alcaldes.
Atès que l’octubre de 2014 es va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), el 
qual ens marca unes actuacions a seguir, i una cronologia d’execució.
Atès que dintre de de la metodologia es determina que cada dos anys hi haurà un informe 
d’implantació de les actuacions previstes, i que cada quatre anys caldrà una revisió del Pla.
Atès que l’informe a què fa esment el punt anterior no ha estat efectuat per part de l’actual 
equip de govern.
Atès que una de les accions previstes al PAES és “Substituir la caldera del CEIP  Lacustària 
per una caldera de biomassa”.
Atès que a hores d’ara no s’ha realitzat aquesta actuació ni hi ha un estudi que deixi clara la 
seva inconveniència.
Ateses aquestes consideracions, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera 
planteja al ple l’adopció dels següents 
S’acorda:
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Primer.- L’Ajuntament de Llagostera elaborarà un informe de l’estat d’execució del Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) i farà un acte públic de presentació d’aquest informe.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera iniciarà un procés participatiu per a la revisió de l’actual 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Tercer.- L’Ajuntament de Llagostera realitzarà els estudis necessaris per a la substitució de la 
caldera de gasoil instal·lada a l’Escola Lacustària per un sistema més eficient, d’acord amb 
l’establert al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que es troba actualment en vigor.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que aquesta Moció que va entrar per urgència té a 
veure amb el desenvolupament del PAES.
L’Ajuntament, des de fa molt de temps, s’ha manifestat a favor de la defensa del medi ambient.
Des de l’any 2003 que es va aprovar l’Agenda 21 ha fet diverses manifestacions: l’any 2012 es 
va signar el Pacte d’Alcaldes i l’any 2014 s’hi va aprovar el Pla d’Acció, on hi constava la feina 
a fer. 
A més a més, cada dos anys s’havia de fer l’informe de la implantació de les actuacions 
previstes i una revisió del Pla. 
Aquesta revisió no s’ha fet i estaria bé que es tirés endavant. Únicament hi ha hagut un 
informe, fet a corre cuita i a petició d’una persona del Consell Comarcal que havia de fer una 
explicació del PAES a nivell de Girona a Burgos, però un informe seriós del PAES no s’ha fet.    
Una de les accions previstes i que ja havia d’estar feta era la substitució de la caldera de 
l’escola Lacustària per una de biomassa, i pel que sembla no hi ha gaire voluntat de fer-ho.
El seu grup ho reclama perquè el tema mediambiental cada vegada està més a l’ordre del dia i 
diu que l’altre dia a TV3 varen fer un programa molt recomanable de veure o fa poc que va 
venir una persona que coneix el tema a parlar-ne a Llagostera i els va fer veure la necessitat 
d’actuar en aquest sentit. 
Per tant, el que reclamen és actualitzar i treballa el PAES i considerar-lo com un document que 
no només s’aprova, sinó que també es treballa i a continuació passa a llegir els acords que 
consten a la part dispositiva de la Moció. 

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i diu que de cinquanta accions que té el PAES, entre 
començades i acabades, n’hi ha un 60% i queda un 40% que no s’han començat. 
Li recorda al Sr. Navarro que el PAES definitivament es va aprovar el desembre del 2014.
Al final el PAES va a Brussel·les i l’intermediari és la Diputació.
Hi ha una línia de subvencions per ajudar a fer el seguiment d’aquest Pla i la Diputació ja hi va 
incloure aquest Ajuntament per a l’any 2017. Aquesta subvenció ja està demanada però no 
concedida. 
La subvenció es va sol·licitar el 30 de març i perquè es vegi la bona predisposició de 
l’Ajuntament la persona que farà l’informe de seguiment ja està contractada des de l’1 de març.
És la Diputació qui proporciona tota la documentació a emplenar perquè tothom ho segueixi 
igual, atès que és el que s’envia a Brussel·les.
A partir d’aquí, és el propi PAES que diu les pautes que s’han de seguir en dos anys.
Als quatre anys es fa una revisió per veure si hi ha hagut alguna modificació i ja es fa la 
participació de la ciutadania.
Una altra cosa és que des d’ERC es vulguin fer més coses.
A més, una vegada atorgada la subvenció hi haurà set mesos per presentar l’informe de 
seguiment. 
En relació a la caldera de biomassa, és cert que s’ha passat el termini, però quan es va aprovar 
el PAES ja es va dir que dependria molt de la disposició econòmica de l’Ajuntament per 
canviar-la. 
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A la pàgina del document on es parla del canvi de la caldera del col·legi Lacustària, el mateix 
PAES ja diu que és complicat i que s’ha de fer un estudi, que s’hi està treballant.
Es va consultar a dues empreses i varen posar-hi problemes perquè la sitja s’hauria d’instal·lar 
a dins del pati o, si no, instal·lar-ne una de petita que s’hauria de carregar molt sovint.
Si no fos possible la instal·lació d’una caldera de biomassa, hauria de ser de gas natural.
I ara s’ha de comparar i decidir quina serà la millor opció i, segons la capacitat econòmica, fer-
ho al més aviat possible. 
Li diu al Sr. Navarro que vol ser més estricta que el propi PAES i d’entrada ja li avança que 
l’equip de govern no està d’acord en la manera que s’ha presentat la Moció. 

El Sr. David Parron manifesta que fa un parell d’anys, quan el mes de desembre es va discutir 
el pressupost, ja va dir que no recollia moltes coses que el PAES per la calendarització sí que 
ho feia, i aleshores es va fer un llistat de tot el que recollia el Pla i que estava executat. 
És cert que el PAES diu que s’ha d’elaborar un informe cada dos anys, però creu que ningú hi 
posarà pegues si són dos anys i mig o el que sigui, però no creu que depengui de la 
convocatòria d’una subvenció, sinó que simplement si el PAES és de l’Ajuntament de 
Llagostera és qui ha de fer aquest informe, independentment de la subvenció o no. 
Per tant, li sembla bé que si hi ha una subvenció s’aprofiti, de la mateixa manera que si hi ha 
subvencions per una caldera de biomassa.
Dels tres punts que proposa aquesta Moció perquè s’aprovin, no n’hi ha cap que no els pugui 
defensar i no veu cap motiu perquè la Moció no es pugui aprovar, atès que simplement és 
ratificar una cosa que ja s’està fent. 
En relació al punt tercer, considera que s’hauria de fer un estudi de viabilitat per veure quin 
tipus de caldera pot ser viable en aquests tipus d’instal·lació.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro respon que pel que fa els percentatges que ha dit el Sr. Vilella, no li 
surten. Hi  ha 18 punts implantats parcialment o que falta nomenar l’enginyer municipal, que no 
és qüestió de pressupost. Però no és el més important.
La caldera de biomassa s’ha fet seguint el PAES a les poblacions de Flaçà, Sant Martí de 
Llémena, Cervià de Ter i Sant Martí Vell. Sí que és veritat que el document on deia “substituir la 
caldera”,  parlava d’un possible estudi.           
La caldera de gas natural de l’escola s’havia de posar si s’havia fet prèviament  l’estudi per la 
caldera de biomassa, o sigui, que s’aprova un termini de temporització i no es compleix.  
I recalca que el que demana la Moció és que es compleixi el que diu el PAES i el que 
normativament s’ha de fer, en el segon punt que s’iniciï un procés participatiu, que encara hi ha 
temps, però si en té en compte que les mocions que s’aproven es triga un any i mig en tirar-les 
endavant, potser que es comenci ara, però si és l’Ajuntament es més eficient es podria treure i 
el punt tercer no sap si cal que es compleixi perquè l’Ajuntament ja s’ha saltat el que deia el 
PAES amb la caldera i creu que ara ja no calen estudis que impliquin una despesa, encara que 
la paguin altres administracions, que al final es paga tot amb els nostres impostos.

El Sr. Xavier Vilella li diu al Sr. Navarro que s’ha deixat les actuacions ja fetes el 100%.
Les dades que ha donat són les que l’hi ha passat la tècnica de Medi Ambient, responsable del 
PAES juntament amb l’arquitecte municipal. 
Té molt clar que no es votarà a favor d’aquesta Moció perquè el personal que treballa a 
l’Ajuntament està força ocupat i al final vol dir dedicar-hi temps i deixar de fer una altra cosa.
Si ara s’ha de fer un informe de seguiment per saber en quina situació està el PAES i la 
participació ciutadana ja diu que s’ha de fer al cap de quatre anys, demana que s’ha de deixar 
de fer per dedicar-se a fer l’estudi.
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L’equip de govern no està d’acord en fer una participació ciutadana ara perquè representa més 
feina que les pautades en el PAES i fer una moció d’una cosa que ja s’hi està treballant no és 
col·laborar des de l’oposició.

El Sr. David Parron entén que quan ERC presenta aquesta Moció és per dir que hi ha un 
PAES aprovat per aquest Ple, no imposat, per tant, per donar-hi compliment i si preveu que hi 
hagi un informe i encara no està fet, troba lògic que ERC si s’ho mira i veu que falta, demani 
que s’incorpori.  
En relació al procés participatiu, en cap moment veu escrit que s’hagi de comença ara, atès 
que no té data de començament ni d’acabament, simplement quan abans es comenci es podrà 
fer participar a la gent i no s’haurà de fer a corre-cuita, quinze dies abans que acabi el termini i 
aleshores sí que s’haurà de tenir a tothom només dedicat a aquest procés.

El Sr. Antoni Navarro respon que li sap greu que el Sr. Vilella no entengui el que fa, però mirar 
d’entendre el que proposa el seu grup li demana que llegeixi bé els acords que es proposen.
El primer diu fer un informe de l’estat d’execució i fer un acte públic de presentació, que no cal 
personal administratiu de la casa, que el pot fer el regidor i no creu que sigui tanta feina.   
En una Comissió Informativa va dir que hi havia una convocatòria per ajuts a calderes de 
biomassa  i abans de presentar aquesta Moció va parlar amb la regidora, que li va respondre 
que no tenien intenció de fer-ho i com que creuen que la lluita pel medi ambient és important, 
ho presenten.                                    

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

2.1.6. PRP2017/836   Moció d'ERC per regular la informació dels grups municipals a la 
web municipal. Exp. núm. 2017/1156.-   

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

“Atesa la conveniència que els grups municipals informin de la seva gestió a través dels canals 
d’informació vinculats a l’Ajuntament.
Atès que cal buscar el màxim de canals d’informació de les activitats que es plantegen per part 
dels diferents grups municipal i d’associacions de Llagostera.
Atès que el ROM de Llagostera determina, a l’article 144 que “L’Ajuntament, com a canal 
directe de participació ciutadana en els assumptes públics, reconeix i garanteix el dret de 
participació de tots els veïns i les veïnes i es compromet a informar de la seva gestió al conjunt 
dels ciutadans i ciutadanes a través dels mitjans següents: [...] La web de l’Ajuntament i les 
xarxes socials”
Atès que no hi ha cap regulació sobre l’ús i control de la veracitat de la informació publicada en 
aquesta mitjans.
Atès que l’equip de govern ha limitat la publicació del balanç del Grup Municipal d’Esquerra a 
l’Ajuntament argumentat manca de rigor, mentre que l’equip de govern ha publicat el seu 
balanç sense que hi hagi cap control previ sobre la veracitat o rigor de la informació publicada.
Atès que cal disposar d’un òrgan extern que concreti i reguli la informació que es pot incloure a 
la web de l’ajuntament, segons els principis d’igualtat i objectivitat.
Atesa la necessitat de concretar l’ús d’imatges de l’ajuntament en les publicacions que generin 
els diferents grups.
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera reunirà el Consell de Comunicació Local per establir els 
criteris d’inclusió d’informació i publicitat de l’agenda d’activitats a la web de l’Ajuntament.
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Segon.- El Consell de Comunicació Local nomenarà el mecanisme de control de la informació 
donada per tal que compleixi els requisits exigibles de veracitat, objectivitat i igualtat.
Tercer.- El Consell de Comunicació establirà les normes pel que fa a l’ús d’imatges de 
l’ajuntament i les seves dependències a les publicacions dels diferents grups o entitats.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro manifesta que aquesta Moció també va entrar per urgència i és per 
intentar solucionar un tema detectat amb el dia a dia de l’Ajuntament, que és la informació dels 
grups municipals.
El ROM ja diu que l’Ajuntament com a canal directe de participació ciutadana el els assumptes 
públics reconeix i garanteix el dret de participació de tots els veïns i les veïnes i es compromet 
a informar de la seva gestió al conjunt dels ciutadans i ciutadanes a través dels mitjans 
següents...un d’ells la web de l’Ajuntament i les xarxes socials.
En el seu moment varen fer un acte de participació per explicar tot el balanç del segon any, 
igual com havien fet el primer any, i varen preguntar si hi havia alguna mena de reglamentació 
per tal de poder fer aquesta explicació, considerant que era el balanç d’un grup municipal i atès 
el que deia la normativa si es podia publicar i se’ls va dir que no.
Però varen veure que quan es va fer l’acte de balanç de l’equip de govern sí que es va publicar, 
per tant, detecten que hi ha alguna qüestió que cal regular o reglamentar d’alguna manera més 
clara. 
Quan es va publicar el balanç de l’equip de govern, el seu grup va preguntar si es podia 
publicar el seu i el varen enviar, però la sorpresa va ser que no es penjava per manca de rigor 
en el què deien, és a dir que alguna de les coses no eren del tot certes. 
El seu grup vol penjar el balanç perquè creuen que és un dret a la informació que té el ciutadà.
Ja varen dir l’altre dia que tot el que es consideri que no és cert, ho trauran i ja està.
Si resulta que hi ha d’haver un control del que es diu,el que no té sentit és que l’equip de 
govern controli el que diu l’oposició i per això s’hauria de regular, si és que s’ha de fer, encara 
que ells creguin que no s’ha de fer.
Si s’hagués de fer, hauria de ser per alguna persona aliena. L’única cosa que es pretén és 
regular-ho i que tot estigui molt clar perquè el forat que hi ha es resoldria tenint un reglament. El 
seu grup s’ofereix per fer-lo entre tots.
A continuació passa a llegir els punts primer, segon i tercer que consten a la part dispositiva de 
la Moció. 

El Sr. Robert Montiel li diu al Sr. Navarro que ha obviat part de la història i li agradaria 
explicar-la perquè quedi clar.
El dilluns de la setmana passada va rebre una trucada seva per dir-li que no s’havia entès amb 
en Ramon Soler i li va demanar si podia fer d’interlocutor.   
Li va respondre que no tenia cap problema i que ja hi parlaria i que per endavant no hi trobava 
cap problema amb la moció que volia presentar i que si en sorgia algun li dirien. 
El dimecres es reuneix amb en Ramon i resulta que el dimarts ja es va presentar la Moció. 
No sap quina és la intenció d’en Toni i considera que el més lògic és que s’hagués esperat a 
presentar-la i l’hi hauria explicat què s’estava fent i vol deixar palès el seu malestar en aquest 
sentit perquè troba que hi ha una falta de rigor impressionant.
També vol que quedi constància en aquest plenari que com a regidor nouvingut no vol entrar 
en discussions, però que si està intentant portar aquest tema amb el regidor de participació per 
solucionar-ho no entén perquè si es varen emplaçar per parlar-ho el dimecres, el dimarts hi 
havia tanta pressa per presenta-la. 
A partir d’aquí i vista aquesta actuació no sap quin valor té la paraula del Sr. Navarro i quina 
confiança li pot tenir.  
Creu que l’objectiu era presentar aquesta Moció tant sí com no. 
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Espera que hagi estat una excepció, però l’hi ha caigut malament aquest fet. 
Ja entrant en el fons de la Moció, creu que l’Ajuntament pot estar orgullós perquè per quart any 
consecutiu han assolit el segell d’infoparticipa, amb un 100% de compliment de 52 indicadors.
Ho diu la Universitat Autònoma de Barcelona i si no recorda malament hi havia 17 municipis a 
tot Catalunya que havien obtingut aquest 100%. 
No té cap problema que discuteixin amb el regidor pertinent el què s’ha de penjar, però els 
Plens es retransmeten pel Twitter, Llagostera Ràdio i estan penjats al Youtube, per tant, no sap 
quin és el problema.
Si varen penjar el balanç del mandat  de l’equip de govern al web, no ho varen fer com a grup 
polític, sinó com a Ajuntament; els grups polítics tenen els seus propis webs, butlletins, etc. 

El Sr. David Parron manifesta que no li sembla que hagi donat una resposta a aquesta Moció, 
independentment que hi hagi hagut un malentès.
El que acaba demanant la Moció no és cap cosa descabellada. Demana que el Consell de 
Comunicació es reuneixi i estableixi uns criteris per veure com fer servir la pestanya dels grups 
municipals dins del web de l’Ajuntament i d’això és del que s’ha de discutir, o sigui, que s’ha de 
penjar, quins són els criteris, s’hi ha d’haver o no un control, en quin sentit s’ha de regular, etc.
El balanç no el fa l’Ajuntament, sinó un partit polític o un grup municipal, en aquest cas. 
Com equip de govern i com Ajuntament ja té altres canals com el web, l’informatiu municipal, el 
seu espai a la ràdio, però la pestanya dels grups municipals entén que és perquè expressin el 
balanç de la feina que fan a l’Ajuntament, partidàriament, no com a administració sinó com a 
entitat que també tenen tot el dret a expressar-se. 
Al cap i a la fi es demana que es convoqui el Consell de Comunicació Local per discutir 
d’aquestes qüestions i no troba que sigui cap bestiesa. 

El Sr. Antoni Navarro respon que no ha obviat res, no vol retreure el cas, però en aquesta 
Moció no parla del balanç del seu grup i recorda que no vol entrar en polèmica en aquest cas.
És o no cert que no queda clar quina és la manera d’incloure la informació, o no?
No hi estarien d’acord perquè ells diuen que parlen com a Ajuntament i demana que es miri que 
han penjat que deia “proposàvem això....” i qui ho proposava?  el PDeCAT i “què hem complert 
del què proposàvem”?  PDeCAT, per tant, estava vinculat a una proposta del partit.
Demana per què no han posat que ara fan el registre de l’idCAT o el certificat digital? Perquè 
era una proposta d’ERC? 
Ho lamenta, però com a informació de l’Ajuntament se l’han deixada i demana que s’inclogui. 
No està retraient res,és normal que es basin en el seu propi programa, però ho han fet com a 
grup perquè si ho fan com a Ajuntament amb més necessitat s’ha de fer el que es demana. 
Si l’Ajuntament som tots, la informació també l’han de fer tots, tot el que han fet els uns i els 
altres, però com que seria una mica difícil, fem-ho per propostes que fa cada grup  i reunir-se i 
establir criteris diferents per posar-se d’acord i determinar s’hi hi ha d’haver algú per revisar-ho 
o no. 
I el tercer punt demana que s’estableixin les normes per fer ús d’imatges de l’Ajuntament i les 
seves dependències.
I torna a repetir que no és una crítica, sinó regular una cosa perquè no hi hagi mai problemes i 
li sap greu que el regidor s’ho hagi pres així. 

El Sr. Robert Montiel respon que només volia deixar clar el que li tocava perquè de fet 
aquesta Moció li toca debatre-la el regidor de Comunicació, però com que s’hi ha vist pel mig 
volia que quedés clar. 

El Sr. Ramon Soler demana que s’adrecin al regidor responsable, encara que el que li digui no 
li agradi.
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En aquesta Moció hi ha una cosa que és mentida. No han limitat res, varen dir que en parlarien 
el dimecres i el dimarts ja l’havien presentada.
Espera que no estiguin buscant un no per muntar el numeret, sinó per fer les coses ben fetes.
L’equip de govern no ha limitat res, simplement varen dir que havien penjat una sèrie d’accions 
sense entrar en qualificacions i l’article 144 es compleix amb escreix: es pengen els Plens en 
vídeo, també es troben a la ràdio, hi ha la transcripció feta per Twitter... o sigui tot el que 
demanen a la Moció ja es fa. 
L’única cosa que es va dir va ser que es parlaria del criteri i ERC va dir que s’havia limitat i això 
és mentir perquè l’equip de govern no els ha limitat res.
L’infoparticipa reconeix que Llagostera és un dels 17 municipis de Catalunya més transparent i 
agradi o no, és així. 
Està molt bé millorar, li sembla perfecte, però fent-ho de bona fe, amb aportacions en positiu i 
demana ser coherent.
En relació al dret a la imatge, li respon que està regulat per llei.

El Sr. David Parron només vol dir que seria convenient convocar el Consell de Comunicació 
per establir aquests criteris i no creu que es perdi res.
Continua pensant que és cert que hi ha penjat el mandat del pla de govern i quan es fa un 
balanç, creu que es fa com a grup municipal amb uns criteris polítics, o sigui retre comptes d’un 
programa electoral. Independentment de les formes i de les picabaralles, sinó del fons i poder 
parlar del que s’hi pot incloure i del que no, què millor que el Consell de Comunicació Local,  
que per això hi és. 

El Sr. Antoni Navarro diu que la paraula mentida és habitual a en Ramon. 
Torna a dir el mateix: una cosa seria resoldre el tema, no varen dir que resoldrien de quina 
manera ho regularien a partir d’ara i el que resoldrien era si es publicava o no. 
A partir d’aquí el que es detecta són unes mancances per molt que hi hagi l’Infoparticipa i la 
Transparència, que està molt bé però demana què té a veure aquest segell amb el fet que 
puguin presentar alguna cosa pel web municipal. 

El Sr. alcalde diu que se sent molt molest en aquests tipus de debats perquè creu que es 
coneixen tots per tractar els punts en un to diferent del que avui s’ha fet servir.
A vegades la crispació ja ve d’abans d’anar al Ple i prega que com a mínim aquests debats 
siguin amb la correcció que pertoca i sobretot que serveixin per solucionar problemes. 
I si s’està treballant amb el tema, és normal que la Moció es voti en contra.

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels regidors del PDeCAT i vot favorable 
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 explica que des de l’últim plenari, les actes aprovades per la Junta de Govern 
Local, van des de la número 21 del dia 24 de maig a la número 25 del dia 14 de juny 
d’enguany. 
Pel que fa els Decrets d’Alcaldia que s’han dictat van des del número 489 del dia 26 de maig al 
número 588 del dia 22-06-2017. 
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4.2 Informes d’Alcaldia.

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
- El dilluns d’aquesta setmana es va celebrar el Consell Escolar Municipal.
- Les matriculacions ja s’han acabat, tant a les llars d’infants, com a les escoles i Institut.
- Les escoles continuaran amb dues línies de P3 cadascuna.
- Aquest proper curs a l’INS hi haurà 20 alumnes del CES de Caldes, vénen a cursar el 

batxillerat a Llagostera.
- Les llars d’infants estaran obertes totes dues, amb servei de bon dia i menjador. La 

sorpresa d’aquest any ha estat que només hi ha un nadó i s’ha obert aquesta aula 
afegint-hi dos nens que haurien de fer P1,  per proximitat edat. Totes les aules queden 
amb places lliures per gent que s’hi pugui anar apuntant durant el curs.

- L’INS aquest any torna a tenir un altre alumne amb beca Amancio Ortega, la qual li 
permetrà cursar primer de batxillerat al Canadà.També un alumne de l’INS ha tret el 
tercer premi de narrativa del concurs literari de Coca-Cola.

- L’Àrea de Joventut continuarà oferint els serveis de l’aula Reaprèn, Reactiva’t i 
Recupera’t.

- Des de Serveis Socials es concediran les beques per material escolar i sortides de les 
escoles.

- Les dues escoles i l’INS varen consensuar tres dies de lliure disposició, que seran: el 7 
de desembre, el 12 de febrer i el 30 d’abril.

- Les escoles continuaran col·laborant amb l’Escola de Música, fent classes i organitzant 
un concert al final de curs. A través de la guia de recursos es mirarà si aquesta 
col·laboració es pot ampliar fins a les llars d’infants.

La Sra. Pilar Aliu informa del següent:   
- Aquest mes de juny han començat tres operaris a la Brigada, provinents del SOC. Dos 

són paletes, que ara fan les voreres de l’àrea del Mas Sec. També aprofitaran per 
arranjar els bancs dels parcs i altres deficiències...

- Pel que fa a Salut,aquesta setmana s’ha començat altra vegada a capturar i esterilitzar 
gats.

El Sr. Xavier Vilella informa del següent:  
- Avui ha entrat la documentació del catàleg de camins. Falta l’informe tècnic de la casa, 

però es preveu que el proper Ple del  mes de juliol ja es porti a aprovació inicial.
- Es preveu que la gent presenti moltes al·legacions perquè és un tema complex i la 

intenció és que s’ampliï el termini per presentar-les. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:
- S’està acabant la temporada esportiva i explica que es va fer la cloenda del bàsquet a 

principis de mes, amb un partit entre pares i un sopar. 
- En taekwondo, ja hi comença haver-hi una mica més de nivell. Hi ha una nena que es 

diu Paula Serrat Casadellà que és pre-cadett i va quedar primera classificada al trofeu 
Promoció de Catalunya i a l’Open de Vinaròs, tercera classificada al X campionat “The 
Masters” de Basauri, segona classificada a l’Open Vila Bellveí del Penedès i segona 
classificada a l’Open d’Andorra (europeu), aquesta llagosterenca té només 12 anys.

- També hi ha un nen que es diu Alberto Carlos que va quedar primer classificat al 
campionat de Catalunya, tercer classificat a l’Open d’Espanya, primer classificat al 
Campionat d’Espanya i primer classificat a la Copa d’Andorra (europeu). 

- La piscina de la Canyera es va obrir dissabte. Les dues ja estan a ple rendiment.
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- Aquest diumenge passat la Unió Esportiva Llagostera també va fer el fi de temporada, 
amb partits d’esbarjo i un dinar. Aprofita per felicitar-la, atès que diversos equips base 
han pujat de categoria.

- També aquest diumenge es va una cursa de BTT, amb uns 200 inscrits.
- Dilluns varen començar els campus: el de futbol, tant el de la UE com el del nou club i 

el curset de natació.
- Divendres, a 2/4 de 8 es fa el festival de patinatge. Han pogut contractar el grup show 

dels campions del món per venir a fer una demostració.
- La patinadora llagosterenca Neus Mateu va quedar novena al campionat d’Espanya i si 

no sorgeix cap problema pujarà molt més. 
- I responent a una pregunta del Ple passat, en relació als preus de les entrades a les 

piscines, diu que en el pitjor dels casos, una família sense límit de membres li surt a un 
euro diari poder gaudir de les dues piscines. 

- L’abonament individual val 43 euros, el dels esportistes del Patronat en val 26, o sigui, 
que hi ha piscines perquè la gent de Llagostera en gaudeixi, tant els que estan 
empadronats com els que paguen IBI.

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
- La notícia ja ha sortit publicada al diari del Girona i al Twitter i és que demà farà vuit 

dies que es va firmar el famós conveni amb ADIGSA. El pis ja passa a ser propietat de 
l’Ajuntament de Llagostera. Es paga el lloguer que s’havia de pagar i s’està preparant 
el contracte per la família que l’hagi d’ocupar i remarca que només serà per 
emergències fins que s’assigni un pis.

- Falta posar-hi mobles i d’altres subministraments que ja s’hi està treballant.
- En el mateix bloc hi ha la possibilitat de poder-hi tenir un altre pis. Ahir es va firmar la 

renúncia de les persones que ja no el volen i ADIGSA ha donat la possibilitat que 
l’Ajuntament faci de pont a l’hora d’assignar-lo. 

- Ja es començarà amb les peticions de les beques de les llars d’infants, que són anuals 
i es segueixen criteris de renda.

- Hi una dotació pressupostària, però si hi ha moltes sol·licituds i cal modificar-la, es farà.
- A l’escola Lacustària i al Puig de les Cadiretes, si també ho necessita, es continuarà 

oferint suport de llengua als alumnes nouvinguts a les aules de P3. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent:
- El dilluns 19 de juny es va convocar el Consell Municipal de Joves.Va ser el seu primer 

Consell i el va trobar molt profitós, atès que es varen recollir propostes que algunes ja 
s’estan fent i d’altres segur que s’intentarà tirar-les endavant.

- El 26 de juny va començar el Casal Jove, que dura fins a finals de juliol.
- Finalment només el projecte Reforça’t s’ha allargat durant tot el mes de juliol a petició 

dels alumnes, i en comptes de les tardes passarà a fer-se al matí perquè els alumnes 
ja tenen vacances. En total hi ha apuntats uns 30 joves. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent:
- Assabenta a la gent que avui s’ha fet la Comissió Especial de Comptes que s’han 

aprovat.
- Demà a les 11 es presentarà el projecte Llagostera 3.0 i convida als regidors que 

puguin a assistir-hi. Hi assistirà el Secretari General de Telecomunicacions i Societat 
Digital de la Generalitat. És un projecte molt ambiciós perquè es vol que Llagostera 
sigui un referent en l’àmbit de la tecnologia.

- La majoria de feines i eines que utilitzaran els alumnes que ara fan primària encara no 
s’han inventat i és molt important que l’habilitat digital arribi a tot arreu, tant a dins com 
a fora de les escoles.
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- Aquest projecte vol democratitzar l’accés a la tecnologia i desenvolupar les activitats 
digitals de tota la població, generar cohesió social i eliminar les barreres digitals.

- És molt important la creació del centre de recursos que estarà a l’Espai Cultural Casa 
de les Vídues, com un element aglutinador i espera i vol que sigui el llegat digital que 
quedi del Pla de Barris a Llagostera.

- Vol agrair molt especialment les persones que han fet possible això i valora molt 
positivament les aportacions dels tres centres educatius igual que també agraeix la 
confiança i el suport rebut pels equips directius, encapçalats per les directores i el 
director i fer un esment especial als mestres i directors que han format part d’aquest 
equip de treball: en Marc Vidal de l’INS, la Marta Ferrarós de l’escola Lacustària i 
l’Eulàlia Canet del Puig de les Cadiretes, i també un esment als tècnics de Promoció 
Econòmica, de Joventut, de Comunicació i a les regidories d’Educació, Joventut i Pla 
de Barris que des del mes de febrer s’hi treballa de forma continuada per elaborar un 
projecte de forma continuada per pot marcar un abans i un després. 

- Aquest projecte dóna eines, no condiciona l’educació de ningú, és a dir, cada escola 
parteix de la seva experiència i no s’entra a valorar quin ha de ser el projecte educatiu, 
senzillament cada escola tindrà l’abast material tecnològic de primer nivell, 
concretament 81 robots, 60 tauletes, 9 portàtils, 4 equips d’energies renovables, 
mecanismes motoritzats i sobretot un suport molt important que és el de tres gran 
companyies: Samsung, robòtics  Lego education,  la editorial Vicens Vives i 
evidentment la secretaria de telecomunicacions i el Pla de Barris.

- Gràcies a tot plegat hi ha una gran oportunitat que Llagostera sigui pionera en l’àmbit 
tecnològic i donar continuïtat a l’estesa del cablejat a tot el poble. 

- Aquest projecte és una suma de molts projectes: Pla de Barris, Pla Estratègic, Procés 
Participatiu i les aportacions de les escoles.

- Convida a venir demà a les onze que es fa la presentació.

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
- Aquest dissabte dia 1 de juliol, i si el temps ho permet, es farà un concert a la plaça del 

Castell amb una Big Band i en Bruno Oro, anomenat Sinatra 100 anys. En cas de mal 
temps es faria al Casino o el Polivalent, depenent de les entrades venudes.

- Tota la recaptació anirà destinada a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
- El dia 15 de juliol, dissabte, a partir de les 5 de la tarda es celebrarà una nova edició de 

la Fira del Batre. S’ha avançat quinze dies per raons de calendari i convida tothom a 
assistir-hi. 

- Podria explicar molts més actes que es fan, atès que cada cap de setmana n’hi ha, o 
per exemple el cinema a la fresca que es els dimecres, o els concerts del Casino.

- Espera que la gent vingui al concert d’en Bruno Oro perquè la causa s’ho val.

El Sr. alcalde informa del següent:
- Felicita l’INS pels resultats obtinguts en la Selectivitat, la qual cosa demostra quin és el 

nivell de formació dels alumnes i també felicita globalment a tot el professorat.  
- També vol agrair i felicitar al caporal de la Policial Local, l’Andrés, per haver arribat a la 

jubilació, que ho fa el proper dia 30. Vol fer públic l’agraïment de l’Ajuntament en Ple, 
pels serveis prestats durant 35 anys en el nostra poble. 

- També vol felicitar un altre agent de la Policia Local que properament ens deixarà per 
anar a  una altra població, on ha tret la plaça en propietat.

- No va superar per molt poc les proves de Llagostera, que de ben segur que els nervis 
el varen trair, atès que era un noi molt preparat i la prova és que s’ha presentat en un 
altre municipi i va aprovar. 
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- Va visitar-nos la consellera Meritxell Borràs, que li va traslladar la solidaritat de tots els 
grups municipals en tot el procés que està patint. Varen visitar tota la zona del nucli 
antic, que pràcticament és on està centrat el Pla de Barris.

- En aquests moments el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament és d’uns 400.000 
euros i té constància que quedaran liquidats en un curt termini. 

- A la Junta de Govern d’avui s’ha aprovat el plec de clàusules per licitar les obres del 
carrer Joan Maragall, 11 de Setembre, Sant Feliu, Lacustària i Marina,  del Pla de 
Barris.       

- El dilluns es va reunir amb un grup de mares que li varen expressar el neguit per la 
situació creada amb el futbol. Els va dir que des de l’Ajuntament volen i tenen ganes 
que es continuï, però que s’havia d’analitzar a fons la realitat dels equips i la necessitat 
de fer una inversió per enquibir al poble tot el futbol base i que podria ser que el primer 
equip torni venir a jugar a Llagostera.
Arrel d’aquesta reunió demà té una trobada amb els responsables de la Unió Esportiva, 
sempre amb la intenció de llimar aspreses i traslladar-li que s’està molt satisfet de la 
trajectòria del seu futbol, però que amb el projecte que presentaven fa un any o un any 
i mig, l’Ajuntament de Llagostera no hi podria arribar. 
Ara la situació ha canviat una mica i la decisió no la prendrà només l’alcalde i l’equip de 
govern, sinó que ho farà partícip a tots els membres de l’Ajuntament.   

4.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron manifesta que excusa la seva assistència a la reunió de demà al matí per 
motius laborals. 
A continuació li adreça una pregunta a la regidora de Serveis Socials. No li ha quedat clar un 
assumpte del pis d’ADIGSA destinat a emergències. D’una banda li ha semblat que deia que 
era propietat de l’Ajuntament i de l’altra que caldria fer front a un lloguer. 
Per tant, no li ha quedat clar si és cedit en lloguer o en propietat.
A continuació fa un prec en el sentit que ja estan aprovades les bases pels ajuts a les llars 
d’infants. Recorda que quan es va aprovar la moció sobre la tarifació social, varen fer una 
primera reunió i varen quedar més o menys entesos que en la primera cosa que estaria bé que 
es posessin a  treballar seria en les llars d’infants.   
El prec és que d’aquí a l’any que ve es continuï treballant en la tarifació social perquè no sigui 
necessari aprovar una nova línia d’ajuts i poder treballar en la tarifació social, almenys com a 
prova pilot. 

El Sr. Antoni Navarro li diu al Sr. Malagon que ha dit un euro en el pitjor dels casos, però el 
que plantejaven era el tema de la gent que ve quinze dies a la urbanització la Canyera, que són 
propietaris i que havien de pagar moltíssim per estar únicament en aquest període de temps. 
El que demanaven és que hi hagués uns abonaments quinzenals o setmanals.
Quan parla d’un euro parla de famílies que estan tota la temporada aquí i cada vegada hi ha 
més cases de turisme rural i que a la gent possiblement els interessaria poder-hi accedir. 
D’altra banda també ha dit que tenen bonificació els que paguen l’IBI, però i els que estan de 
lloguer?  Creu que s’hauria de fer un altre tipus de reglamentació en aquest sentit. 
En relació al bar de la zona esportiva de la Canyera es va dir que segurament l’agafaria algú i 
demana com està, atès que seria la millor manera de gestionar tot el complex esportiu. 

Demana com està el tema de l’agricultura ecològica. Si no recorda malament,  l’any passat es 
va dir que s’aprofitaria la Fira del Batre per fer alguna mena de propaganda i vol saber si 
aquest any està previst de fer alguna cosa.

- -
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En relació a les plaques solars, creu que no s’ha fet res, però varen veure que algú va demanar 
bonificació per instal·lar-ne i se li va dir que no perquè no tenia la inclinació adequada.
Fa temps que s’ha de regular, però per altra banda, no hi ha cap normativa dintre de 
l’Ajuntament que parli exactament del posicionament de les plaques i es fa una normativa 
general. Creu que estaria bé que es fos més ràpid en el compliment de la Moció aprovada o 
que la gent que demana la bonificació se li solucionés, atès que demostra una bona 
consciència ecològica. 

Com estan les negociacions tant amb AUFUCE com amb TÀCTICA PÀDEL per tal de 
renegociar els interessos, atès que és cert que possiblement ja n’estiguin al cas, però va 
passant el temps i pot haver-hi algun entrebanc i es perdi tot i a més és un moment òptim per 
fer-ho, tal i com estan els tipus d’interès. 

En el tema del futbol vol fer una petició, abans de fer altres consideracions.Si no s’equivoca, la 
possibilitat que el primer equip jugui a Llagostera o a Santa Cristina, la federació tanca la 
decisió el dia 30 i demana que la reunió planificada per demà sigui més àmplia i que es 
prenguin decisions.
Si el primer equip ha de jugar a Santa Cristina, ha de tenir la seu social allà i voldrà dir que el 
que demanaven els pares no es podrà complir. Demana una vegada més una reunió i no per 
tot el conflicte que hi ha ara, sinó que recorda que fa un any hi mig ja es va sol·licitar.
Quan hi ha enrenou en algun determinat tema, surten coses que sobten i fa dues preguntes 
només per aclarir-ho perquè la gent ho sàpiga.

Li ha arribat i demana que en públic es desmenteixi, que si no s’ha pagat encara l’establert en 
el conveni amb Caldes de Malavella és perquè ERC ha posat traves al respecte. No està dient 
que s’hagi dit, però agrairia que es negués aquest rumor, que a més no té cap mena de sentit.

Per altra banda, també li ha arribat que si no s’havia signat el conveni del camp de futbol, era 
perquè ERC s’hi havia negat. Torna a repetir, perquè vol que les coses quedin clares, no està 
dient que s’hagi dit, però és totalment fals i voldria que l’alcalde ho desmentís. 

La Sra. Montserrat Vilà respon que el pis d’ADIGSA és de lloguer i s’ha fet un conveni per 4 
anys per gestionar-lo. 

El Sr. Ramon Soler en relació a la tarifació social, respon que s’està esperant per saber la 
liquidació d’aquest curs perquè el problema que hi ha amb les llars d’infants és que van amb 
exercicis diferents que l’any en curs i per tant, ara probablement ja es podran tenir dades. 
El handicap amb les llars és que a vegades n’hi ha una i a vegades dues, i els costos varien 
molt. De totes maneres s’hi està a sobre i ho tenen present. 

El Sr. Jesús Malagon, pel que fa als abonaments de les piscines de la gent que està de 
lloguer, respon que com que està empadronada, té el mateix dret que les altres persones. 
Hi ha l’abonament familiar o l’individual i si té el fill que fa esport al Patronat, encara ho té més 
barat.    
L’abonament individual val 43 euros per tres mesos i considera que es un preu molt barat. 
En relació al bar de la Canyera, respon que la idea és fer un plec de condicions, però primer es 
necessari gastar-s’hi uns diners per arranjar-ho.

El Sr. Xavier Vilella diu que l’any passat a la Fira del Batre el que es va fer va ser convidar a 
tres persones de Llagostera vinculades amb agricultura ecològica que van posar-hi la seva 
parada per exposar els seus productes.
La idea d’aquest any era continuar i a més fer una xerrada per fomentar-ho i motivar la gent.
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Fins i tot es volia convidar una persona forana per fer aquesta xerrada i anunciar la idea que hi 
hauria una línia d’ajuts. 
Aquesta era la intenció, però sempre surten problemes, atès que la tècnica de Medi Ambient va 
tenir una baixa llarga i la línia de subvencions encara no està del tot tramitada, però la intenció 
continua essent-hi. 
S’ha traslladat als productors que aquest any també vinguin i de cares a l’any vinent que es 
pugui fer el que teòricament s’hauria d’haver fet  aquest any. 

El Sr. Ramon Soler, en relació a les plaques solars, diu que a les bonificacions de l’IBI hi ha un 
50% de la quota íntegra els primer 5 anys i del 25% els 5 següents, justificant-se mitjançant el 
corresponent estudi tècnic que permeti una producció mínima del 50% de la demanda de 
l’habitatge.
O sigui, el que demana l’ordenança és que es justifiqui tècnicament i desconeix el cas puntual 
que ha explicat el Sr. Navarro.
Pel que fa a Aufuce i Tàctica Pàdel ho tornaran a reclamar.

El Sr. alcalde en resposta a la problemàtica del futbol, respon que a la Unió Esportiva 
Llagostera i a l’Ajuntament hi ha discrepàncies com a qualsevol família. 
Temps enrere, les discrepàncies eren única i exclusivament perquè la UE tenia un projecte 
d’una ciutat esportiva i demanava a l’Ajuntament terrenys.
L’Ajuntament no tenia aquests terrenys i el que va fer va ser acompanyar a la Presidenta i a un 
directiu a l’Incasòl per parlar dels terrenys que té a la sortida de Llagostera.
La inversió havia de ser molt potent.
També es varen tenir contactes amb la UE perquè gestionessin el bar de la zona esportiva de 
la Canyera.
Part dels membres de la UE Llagostera no estaven d’acord amb la gran inversió que s’havia de 
fer i es va retirar aquesta possibilitat. 
Sobre una Moció que va presentar per urgència el grup d’ERC i que es va rebutjar, va ser 
perquè ja havia tingut una reunió amb els pares i demà es reuneix amb la UE per la urgència 
que hi ha en saber si el Llagostera jugarà o no al municipal. 
Com alcalde i també l’Ajuntament en Ple, creu que estan molt agraïts del ha fet la Unió 
Esportiva Llagostera i del que ha conquerit, posant Llagostera en el mapa perquè és conegut 
arreu i potser sí que no s’ha sabut agrair prou fent un reconeixement més públic, cosa que fa 
avui.
La Unió Esportiva Llagostera pot jugar a Llagostera. Va pujar a segona A, jugant a Llagostera, 
no s’ha d’oblidar.
Quan de segona A varen baixar a segona B, varen decidir continuar a Palamós i no s’ha 
d’oblidar que hi va haver un moment que es va plantejar dir-se Palamós-Costa Brava. Idea que 
no va prosperar, però la realitat és que mai no s’ha dit a la UE que aquí no poguessin jugar.
Potser considerin que el camp no té les condicions òptimes per jugar a la categoria que estan 
ara, però no oblidem que el Llagostera va pujar a segona A precisament en aquest camp.
Per tant, no hi ha cap mena d’inconvenient perquè juguin aquí i si l’any passat varen jugar a 
Palamós va ser perquè el camp reuneix de millors condicions que el nostre, per suposat.
Sobre el tema d’anar a jugar a Santa Cristina, diu que no ha sortit a la premsa perquè espera 
recopilar tota una sèrie de dades com el cost econòmic.
Sembla ser que ara les pretensions de la UE Llagostera, ara van en una altra línia i creu que 
s’aniran apropant en el camí, però matisant les inversions que s’hauran de fer, amb un informe 
de secretaria, perquè la UE Llagostera és una societat anònima esportiva i s’ha de buscar 
l’encaix per poder destinar-hi uns diners sigui via concessió o el que sigui, però la intenció 
d’ajudar-los per suposat que hi és, ara i sempre. 
Una altra cosa és que les necessitats d’un club com la UE Llagostera al nivell que està, el poble 
de Llagostera potser se li va fer gros perquè hi ha el pressupost i les instal·lacions que hi ha.
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Es tenen altres prioritats i ja s’ha arribat a un punt que s’han de plantejar seriosament més que 
mai la construcció d’un nou geriàtric, atès que no s’han trobat possibilitats de buscar un 
finançament extra d’algú que pogués fer una inversió important via concessió el que sigui. 
El geriàtric ja comença a tenir dèficits importants i la tipologia dels interns cada vegada són 
persones amb més dificultats de mobilitat, tot i que sempre diu i ho manté, que la qualitat nivell 
sanitari és molt i molt correcte, però no es pot gaudir de jardins ni d’espais més amplis perquè 
no hi són, motiu pel qual s’ha de començar a parlar i prioritzar el tipus d’inversions que es volen 
fer i amb això no vol pas excusar-se i s’hi s’ha de fer algun tipus d’inversió perquè els nens de 
Llagostera puguin jugar, per suposat que ho treballaran. 
Pel que fa als comentaris que ha esmentat ERC, diu que un dia en una trobada amb el 
president Mas va fer referència que s’havia de menjar molts gripaus. Ell li va preguntar com 
s’ho feia perquè no l’engreixessin. S’ha de menjar molts gripaus i aquest de “si s’ha pagat a 
Caldes la quota” en Fermí Santamaria mai ha dit que ERC hagi estat el culpable i a més està 
pagada, perquè li consta que el Sr. Navarro ho ha preguntat a Intervenció.
Sobre el conveni,  diu que tant ERC com ALL el varen analitzar i varen poder veure que no es 
podia aprovar. En tot cas el culpable són els tres grups municipals, o el conveni o les 
demandes que feia la UE Llagostera.
Per acabar, la mà estesa a la UE Llagostera i a l’equip que ha nascut ara perquè el que volen 
és el bé dels nois de Llagostera. 

I no havent-hi més temes per tractar, a les onze de la nit menys set 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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