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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/3
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 22 DE FEBRER DE 2017
Horari: de 21:00 h fins a 23:00 h
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. 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. PLE2017/2 extraordinària amb urgència 30/01/2017
1.2. PLE2017/1 ordinària 25/01/2017

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

PRP2017/135   Aprovar l'expedient de contractació, Plecs i obertura procediment de 
licitació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària. 
Exp. núm. 2016/944 

PRP2017/82   Aprovar  l'expedient de contractació i plec de condicions per l'arrendament 
d'un local al carrer Major 11. Exp. núm. 2017/125 
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PRP2017/19   Aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció 
d'incendis - Exp. núm. 2015/877 

PRP2017/110   Aprovar l'adhesió per a l'any 2017 al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i Gènere 
2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.-

PRP2017/130   Nomenar el regidor de CIU Sr. Robert Montiel Molina membre del Consell 
Municipal de Comunicació Local.- Exp. núm. 2015/864 

PRP2017/132   Nomenar el regidor de CIU, Sr. Robert Montiel Molina, representant a 
diversos organismes on l'Ajuntament hi té representació. -Exp. núm. 2015/864 

PRP2017/127   Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.- Exp. núm. 
2017/293 

PRP2017/143   Moció dels grups municipals d'ERC-AM i ALL-E, per l'aplicació de 
mesures relacionades amb matèria d’habitatge. Exp. núm. 2017/322 

PRP2017/159   Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran 
part del Consell de Govern  Exp. núm. 2015/864 

3. Acords d’urgència. 

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1.- Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/2 extraordinària amb urgència 30/01/2017

S’aprova per unanimitat

1.2. PLE2017/1 ordinària 25/01/2017

S’aprova per unanimitat

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/135   Aprovar l'expedient de contractació, Plecs i obertura procediment 
de licitació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu a gestió tributària. 
Exp. núm. 2016/944    

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“En data 8 de febrer de 2017, mitjançant Provisió d'Alcaldia es manifesta la necessitat de 
contractar la prestació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu al servei de 
gestió tributària de l'Ajuntament de Llagostera, atès que en data 16 d'agost de 2016 va finalitzar 
el contracte del servei i actualment es troba prorrogat.
En data 8 de febrer de 2017, per part del Secretari de la Corporació es va informar de l'elecció 
del procediment legalment aplicable per tal de procedir a la licitació del contracte de serveis 
consistent en la prestació dels treballs d'assessorament tècnic i suport administratiu al servei de 
gestió tributària de l'Ajuntament de Llagostera.
En data 8 de febrer de 2017, mitjançant Decret d'Alcaldia es va acordar la incoació de  
l’expedient de contractació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i la redacció dels Plecs  de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, juntament amb l'ordenació a 
la Intervenció municipal d'elaborar el corresponent informe sobre l'existència de crèdit 
pressupostari suficient en el pressupost municipal per a l'exercici 2017 i la corresponent  
retenció de crèdit al Pressupost vigent per disposar de crèdit suficient i adequat per a finançar 
la despesa.
En data 9 de febrer de 2017,  mitjançant informe d'Intervenció on es manifesta l'existència de 
consignació pressupostària suficient i adequada per contractar la prestació dels treballs 
d'assessorament tècnic i suport administratiu al servei de gestió tributària.
En data 9 de febrer de 2017, mitjançant informe de Secretaria es van examinar els Plecs de 
clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques i la seva adequació a la 
legalitat vigent.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació dels treballs d'assessorament tècnic i suport 
administratiu al servei de gestió tributària de l'Ajuntament de Llagostera mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació amb regulació 
harmonitzada.
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
que han de regir el procediment de contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant l'inserció del corresponent 
anunci de licitació en el BOE, BOP de Girona, e-Tauler i perfil del contractant, fent avinent que, 
durant el termini de 40 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci de la 
licitació a la Comissió Europea, es podran presentar les proposicions per part dels licitadors.
Quart.- Facultar al Sr. alcalde per dur a terme el requeriment de la preceptiva documentació al 
licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal de procedir a 
l'adjudicació definitiva del contracte pel Ple de la Corporació.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que es porten a aprovació les bases per a la 
contractació del servei de recaptació amb l’estructura que hi ha actualment. 
En principi no hi ha cap canvi destacable.

El Sr. David Parron manifesta que tal i com han estat comentant a la Junta de Portaveus, la 
seva prioritat o manera de pensar és que per a aquestes places del servei de recaptació el més 
apropiat seria no  tenir-les externalitzades, sinó amb personal propi de l’Ajuntament.
Tal com s’ha explicat, la recaptació dels ajuntaments es fa a través d’organismes com la 
Diputació o el Consell Comarcal, per tant, seria bo explorar aquesta possibilitat i així 
l’Ajuntament s’estalviaria els 25.000 euros d’IVA anuals, que no és poca cosa.
Per tot l’exposat, el seu vot serà l’abstenció. 
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El Sr. Antoni Navarro diu que en aquests moments creuen que no es pot portar d’una manera 
que no sigui externalitzat, per diferents raons, per tant, el vot del seu grup serà favorable.  

El Sr. Ramon Soler manifesta que se suma a l’argument del Sr. Navarro. 
Hi ha unes limitacions pressupostàries, no per part del pressupost municipal, sinó per 
contractar personal propi. Tampoc s’està parlant d’una sola persona i s’ha de tenir en compte 
que tot el servei de recaptació va a compte del licitador, o sigui el lloguer d’un espai destinat a 
atenció al públic els dotze mesos de l’any, i també el material informàtic i humà, o sigui, que no 
només és el fet de contractar una persona, sinó tota la infraestructura que hi va lligada.
Tenint en compte tot això, l’equip de govern creu que és la millor solució, motiu pel qual 
presenten a aprovació aquestes bases. 

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

2.1.2. PRP2017/82   Aprovar  l'expedient de contractació i plec de condicions per 
l'arrendament d'un local al carrer Major 11. Exp. núm. 2017/125.    

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

“Atès que l'article 4.1 p) i 4.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, després d'excloure del seu àmbit 
d'aplicació, entre uns altres, els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i 
altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats 
incorporals, tret que recaiguin sobre programes d'ordinador, estableix que tindran sempre el 
caràcter de contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial, aplicant-se, segons 
disposa l'apartat 2 d'aquest mateix article, els principis de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
Atès que la preparació i adjudicació del contracte resulta, pel seu caràcter bàsic, d'aplicació 
l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, que regula que aquests contractes s'adjudicaran directament quan per les 
peculiaritats del bé, la limitació de la demanda, la urgència resultant d'esdeveniments 
imprevisibles o la singularitat de l'operació, procedeixi l'adjudicació directa. En aquest cas, 
queda suficientment acreditada l'adjudicació directa en ser necessari disposar d'un espai proper 
a l'Arxiu Municipal per acollir la col·lecció enològica i arqueològica de l'Ajuntament .
Vist l'informe de Secretaria de data 1 de febrer de 2017, en relació al procediment a seguir.
Vist l'informe tècnic de data 2 de febrer de 2017.
Vist l'informe d'Intervenció de data 3 de febrer de 2017,  en relació a l'existència de partida 
pressupostària per fer front a aquesta despesa.
Vist l'informe de Secretaria de data 9 de febrer de 2017, d'adequació del Plec de Condicions a 
la legalitat vigent.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació i el plec de condicions que ha de regir el 
procediment d' arrendament, mitjançant adjudicació directa, del local situat al carrer Major 11 
(Can Muntaner) de Llagostera.
Segon.- Notificar al Sr. Josep Puig Rodó el present acord, juntament amb una còpia del plec de 
condicions aprovat. 
Tercer.- Concedir al Sr. Josep Puig Rodó un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la 
recepció de la present notificació perquè aporti la documentació i oferta requerida en el plec de 
condicions que ha de regir l'arrendament del local.”

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

Codi Segur de Validació ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001


5

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Josep Aliu pren la paraula i explica que es tracta d’un  local de la plaça del Mercat.
Quan varen començar a governar es varen trobar que s’havia de treure tot el que hi havia a 
l’estació. Hi havia moltes peces donades per la gent de Llagostera que es varen  cedir a 
l’Ajuntament perquè es conservessin, atès que formen part del patrimoni i de la història del 
municipi.
Es varen guardar a l’escorxador i a la fàbrica de can Roig, a sota d’unes uralites, en unes 
condicions deplorables, i posteriorment també es varen portar cap a l’escorxador, onen el 
transcurs dels anys s’han adequat les instal·lacions posant-hi finestres i pintant-ho, i on gràcies 
a grups de voluntaris, desinteressadament s’han anat posant les peces al dia.
L’escorxador no és el lloc més idoni perquè queda apartat del poble i hi han entrat a robar unes 
quantes vegades, motiu pel qual ara que ha sortit aquest local que s’arrendava es podran 
treure d’allà. A més, és molt proper a l’Arxiu Municipal.
Totes les peces es col·locaran bé i si alguna persona o grup vol estudiar-ne alguna, només 
travessant la plaça hi ha l’arxiu. 
Aquest local també tanca molt més bé, tant les portes com les finestres, fins i tot a l’escorxador 
hi havien entrat rates i havien rosegat alguna peça de fusta.
Portant les peces aquí la gent que les va cedir les podrà anar a veure ben col·locades en 
lleixes.
Aquest local té un magatzem a la part de darrere i es farà servir quan algú porti alguna nova 
peça per posar-la  al dia.    
Considera que és un orgull pel poble de Llagostera tenir aquestes peces ben conservades que 
són patrimoni i història i s’han de tenir en bones condicions.

El Sr. David Parron diu que no volen entrar a discutir sobre la necessitat de buscar un espai 
més adient per emmagatzemar les col·leccions etnològiques i arqueològiques.
No oblidem que es busca un magatzem, no una sala d’exposicions, per tant qualsevol lloc una 
mica endreçat estaria bé. 
Quan es va fer la discussió del pressupost el mes de desembre, ja varen dir que haver de 
pagar un lloguer de 1.000 euros per una magatzem era excessiu i en canvi al polígon industrial 
segurament hi hauria naus molt més àmplies i amb un preu més barat, o pel mateix preu amb 
més metres, o fins i tot poder construir una nau on encabir aquestes col·leccions, material de la 
Brigada, etc.
Aquest lloguer, com ha dit el troben excessiu, igual que l’altre que també es paga del passeig, 
del qual es paguen 700 o 800 euros i que es podrien estalviar si s’agafés una nau més gran al 
polígon per encabir-ho tot en una mateix lloc.         
La seva discussió no es tant en la necessitat de buscar un lloc digne, sinó pel tema que figura 
al punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació d’aquest contracte.
D’altra banda, s’havia dit que es farien una sèrie d’obres de millora en el local per adequar-lo i 
en canvi no queda repercutit en el plec de condicions de l’arrendament. Més que quedés tot 
ben lligat i ben reflectit. 
Per tot l’exposat, el seu vot serà contrari. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que quan es va fer el debat dels pressupostos ja va dir al 
regidor de Cultura que trobaven excessiu aquest preu pel local i se li va contestar que era un 
preu que s’hi posava però que s’havia de negociar. La veritat és que la negociació ha estat zero 
o com a mínim infructuosa.
Aquest preu que és exagerat, surt a 4,70 euros el metre quadrat. 
Han entrat a Internet i han buscat les ofertes i un local pràcticament igual de 215 m2. a la plaça 
de l’Exili que no s’hi havia de fer reformes surt a 350 euros el mes, és a dir 650 euros de 
menys, la tercera part del que s’està disposat a pagar per l’espai actual. 
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Efectivament, el preu el troben exagerat, atès que surt a 4,70 euros el m2., quan la resta està a 
2,24, a 1,62, a 1,66 i com a màxim a 3.
Pagar aquesta quantitat de diners per aquest local és que no es tracta el diner públic com es 
tractaria el particular, atès que si hagués de llogar un local miraria totes les ofertes i es 
quedaria amb la més avantatjosa, evidentment amb les prestacions que es necessiten que no 
és res més que un magatzem, tal i com es diu al plec de condicions, i no un museu. 
En relació als vuit anys, que es diu que és per les obres que s’han fet, considera que fer un 
contracte per aquest termini i prorrogable i que d’entrada l’Ajuntament ja es comprometi a 
gastar-se mil euros cada mes durant els vuit anys, si es fan números surten que es pagaran 
96.000 euros, que ja permetrien comprar un local que fes el fet de magatzem o fer alguna obra 
que també servís per magatzem de la Brigada.
Els sembla una mala gestió del patrimoni que té l’Ajuntament.           
Tampoc entenen perquè als drets i deures de l’arrendatari figura que el local s’haurà d’utilitzar 
com a magatzem de col·leccions etnològiques i arqueològiques. Si en algun moment, durant 
aquests vuits anys, es necessités un local per la Brigada, no podria ser, ja que s’està obligat 
durant vuit anys a mantenir aquest espai i no entén perquè el mateix Ajuntament s’ha de posar 
aquest límit.
Per acabar, torna a dir que 4,70 euros el m2. és excessiu i que hi ha altres espais molt més 
assequibles.  
I li agradaria que se li expliqués perquè l’Ajuntament es compromet a utilitzar aquest espai 
durant vuit anys com a magatzem.

El Sr. Josep Aliu respon que el tema dels vuit anys és perquè han hagut de fer una inversió 
amb obres i en relació al preu, ha de dir que l’IVA ja hi va inclòs, o sigui que el local surt per 
uns 800 euros. 
El lloc és el més idoni perquè està situat al costat de l’Arxiu Municipal i de can Caciques. Les 
peces estaran ben catalogades i la persona que vulgui anar a visitar-ho ho podrà fer, encara 
que no estarà obert al públic, però sí en condicions, i si es posés en una nau a les afores ningú 
hi aniria. 

El Sr. David Parron diu que no creu que el lloc o la ubicació geogràfica del magatzem sigui un 
punt a favor o en contra de com es mantinguin les col·leccions, que això serà voluntat del 
mantenidor, en aquest cas de l’Ajuntament.
No hi veu cap problema que el magatzem estigui situat a la zona industrial, per exemple, per 
una qüestió d’espai o d’accessibilitat, a part del preu.
Fa mesos, per qüestions professionals va mirar a diversos portals web per on anaven els preus 
i quan ara ha vist els mil euros, creu que és excessiu.
En el mateix sentit que ha dit ERC, pensa que s’hauria hagut de mirar alguna altra opció més 
econòmica, però com que no és l’única cosa, sinó que també passa amb els horts socials o 
amb el magatzem de la Brigada, sembla que no es té prou cura quan es tracta de lloguers, sinó 
que s’agafa la primera oferta que arriba sense mirar-ho amb cara i ulls i és un error. 

El Sr. Antoni Navarro diu que torna a insistir amb la pregunta de que  l’Ajuntament es 
compromet durant aquests vuit anys a que el local només pugui ser un magatzem i no sap 
perquè ens posem aquest llaç al coll. 
Descomptant l’IVA del total del lloguer surt a 3,88.-€ l’import del metre quadrat, i torna a repetir 
que els altres són a 2,24, 1,62, 3 i 1,66, que es pot veure a Internet.
Pensa que com a mínim, el tema econòmic s’hauria de mirar. 

El Sr. Josep Aliu puntualitza que en relació al contracte que s’ha fet per vuit anys, diu que una 
vegada instal·lades i catalogades les peces, la qual cosa portarà molta feina, no es poden 
tornar a canviar de lloc, sinó que s’hi han d’estar una bona temporada. 
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El Sr. alcalde afegeix que pel que fa el magatzem de la Brigada, sí que estan pensant en 
construir-ne un o llogar-lo, atès que ara hi ha Brigada repartida en diversos llocs i a més es vol 
recuperar l’escorxador per a altres activitats. 
I igual que ha dit en Josep, pel que fa a aquest local, s’ha mirat la proximitat amb l’Àrea de 
Cultura i l’Arxiu, responsables del museu, i també perquè la gent que es dedica a restaurar-ho 
estigui bé. 

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

2.1.3. PRP2017/19   Aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció 
d'incendis - Exp. núm. 2015/877    

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

“Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 on diu que “els ajuntament han de determinar, mitjançant un 
plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per 
aquesta Llei. Correspon al Ple de l’Ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, 
un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”.
Atès que el Ple, en sessió del dia 29.07.2015 va aprovar inicialment el “Plànol de delimitació 
per a la prevenció d’incendis de Llagostera”, de data març de 2015, redactat per l’arquitecte 
tècnic del Consell Comarcal del Gironès Sr. Ferran de Toro Perpinyà, a petició de la Diputació 
de Girona.
Atès que el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis de Llagostera ha estat exposat al 
públic durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 163 de 24.08.2015, i en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament del dia 
24.08.2015 al dia 29.09.2015, ambdós inclosos, i s’ha fet notificació personal als veïns.
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han formulat 17 al·legacions per part de 10 
propietaris diferents:

ORDRE
REG. 
ENTRADA DATA NOM AL·LEGANT

1 3177 15.09.2015 Eduard Galobardes Jorba, en representació de JÚLIA 
CASADEMONT PERAFITA

2 3187 15.09.2015 MIQUEL AUBÓ FERRER
3 3206 16.09.2015 JOAN VENDRELL PIGEM
4 3212 16.09.2015 Josep Costabella Casanovas, en representació de JOSEP 

COSTABELLA MIQUELA
5 3224 17.09.2015 JOAN MAYOR BOSCH
6 3242 21.09.2015 JOSEP RABASEDA XIRGU
7 3328 29.09.2015 JOSEP ESTEVE BRUJATS
8 3337 29.09.2015 FRANCESC SUREDA ALSINA
9 3363 01.10.2015 IBALUCE S.L.

10 3400 05.10.2015 MERCEDES TRÉNOR GALINDO

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 02.01.2017, on fa constar que la 
tècnica municipal Laura Vergara Tarrés va emetre informe en relació a les al·legacions en data 
12.09.2016, segons el qual durant el període d’informació pública es van presentar 17 
al·legacions de 10 propietaris diferents, proposant estimar 11 al·legacions que fan referència a 
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errors dels plànols, i desestimar-ne 6 que fan referència, bàsicament, a temes de propietat que 
no tenen cap incidència en el document a aprovar. 
Atès que la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació va emetre informe favorable del document, signat en data 15.02.2016 pel Cap del 
Serveis de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Gironès Sr. Ferran de Toro Perpinyà ha 
redactat un nou document que incorpora les correccions corresponents als errors detectats i a 
les al·legacions estimades.
S’acorda:
Primer. Resoldre les al·legacions formulades durant el termini d’exposició pública, en el sentit 
que consta en l’informe emès per la tècnica municipal Laura Vergara:

A) Estimar les al·legacions formulades per:
AL·LEGACIÓ RE 2015/3187
DATA 15/09/2016
INTERESSAT MIQUEL AUBÓ FERRER
AL·LEGACIONS
A la memòria del document hi consta que és necessari fer el manteniment de la masia Can 
Boet i en el plànol 12, on consta la masia, no s’hi grafia el color groc que indica la memòria.
RESPOSTA AL·LEGACIONS
La zona on està inclosa Can Boet té el número 123 en el Pla de delimitació per a la prevenció 
d’incendis de Llagostera.
La franja de protecció de Can Boet no conté zona de massa forestal.
Estimar les al·legacions presentades i modificar la memòria dient que no necessita obertura o 
manteniment de franja.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3206
DATA 16/09/2016
INTERESSAT JOAN VENDRELL PIGEM

AL·LEGACIONS
S’ha marcat a la masia Can Dobles, identificada amb la referència 024, una zona amb 
necessitat d’obertura i manteniment on no hi ha massa arbòria a mantenir, s’adjunta fotografia 
aèria.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
En el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis no s’observa a la franja de la zona 024 
zona de terreny forestal per tant no hi ha necessitat d’obertura o manteniment.
Estimar al·legació i anul·lar la zona de necessitat d’obertura o manteniment a la franja 024.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3224
DATA 17/09/2016
INTERESSAT JOAN MAYOR BOSCH

AL·LEGACIONS
No estan obligats al compliment de la disposició de la Llei 5/2003 ja que la finca (188) Can 
Cateura, no hi ha cap terreny amb bosc, són camps.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
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En el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis de Llagostera s’observa que la franja 
188 envolta diverses edificacions que pertanyen a dues finques diferents. 
A la zona de franja pertanyent a Can Cateura no consta que necessiti obertura o manteniment.
Estimar al·legació.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3242
DATA 21/09/2016
INTERESSAT JOSEP RABASEDA XIRGU

AL·LEGACIONS
 Que s’elimini la zona marcada per necessitat d’obertura o manteniment de Cal Rector, 

ja que no hi ha massa arbòria que ho justifiqui.
 Que s’identifiqui de forma independent (polígons obligats i franja de protecció) la masia 

de Can Pijoan, ja que el camí veïnal la separa totalment de Cal Rector i Can Tordera.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
La zona on està inclosa Cal Rector té el número 184 en el Pla de delimitació per a la prevenció 
d’incendis de Llagostera, en la mateixa franja estan incloses les masies de Can Pijoan i de Can 
Tordera.

 En el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis no s’observa a la franja de Cal 
Rector zona de terreny forestal, per tant, no hi ha necessitat d’obertura o manteniment.
Estimar al·legació i anul·lar la zona de necessitat d’obertura o manteniment a la franja 
184.

 Separar en dos la franja 184 per incloure zona de terreny on no hi ha cap edificació.
Estimar al·legació i delimitar dues zones de franges de protecció, una per Cal Rector i 
Can Tordera i una altra per Can Pijoan, per superar entre elles la distància de 25 
metres que ha de tenir la franja de protecció.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3337
DATA 29/09/2016
INTERESSAT FRANCESC SUREDA ALSINA

AL·LEGACIONS
Que tota la zona està neta de matèria seca i amb la massa arbòria podada segons la Llei 5/2003 i que 
cada any es practica la corresponent neteja, prega que es consideri que el Mas Roig II forma part 
indivisible del bosc per la tasca que desenvolupa.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
La zona que envolta el Mas Roig II ha de complir amb les característiques de franja de protecció per 
tractar-se d’una edificació i sense tenir en compte el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa.
Es té per presentat l’escrit  i el Prees Book.
Estimar les al·legacions.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3400
DATA 05/10/2016
INTERESSAT MERCEDES TRÉNOR GALINDO

AL·LEGACIONS
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Informa que a la parcel·la 27 polígon 11 han desaparegut algunes edificacions/coberts, senyalats amb el 
número 17 al plànol de delimitació, en haver desaparegut també ho hauria de fer la seva franja de 
protecció, donant una superfície a obrir o mantenir diferent.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
Després de realitzar inspecció a la masia Can Calvet es comprova que hi ha construccions que 
s’han enderrocat (assenyalades en el plànol adjunt) i que per tant s’ha de modificar el límit del 
polígon obligat i de la franja de protecció.
Estimar al·legació.

B) Estimar parcialment les al·legacions formulades per:

AL·LEGACIÓ RE 2015/3212
DATA 16/09/2016
INTERESSAT JOSEP COSTABELLA CASANOVAS

AL·LEGACIONS
 Nomenclatura de la casa incorrecta, és Can Costabella, no “Xalets d’en Pijoan”.
 Els polígons obligats agrupen a dues propietats, demanen que es delimiti en funció de 

la propietat.
 Si no es treballen les zones de les franges de protecció d’incendis perjudiquen a 

l’explotació agrària i poden suposar un risc per sortir males herbes.
 En el plànol està marcat en groc una zona que és un petit camp de conreu de raigràs i 

una pavimentació.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
La zona on està inclosa Can Costabella té el número 186 en el Pla de delimitació per a la 
prevenció d’incendis de Llagostera.

 La zona marcada en el plànol 7 de amb el número 186 inclou les cases de Can 
Costabella i de Miquel Llinàs (números 58 i 59 de l’inventari d’habitatges preexistents 
no inclosos al catàleg de masies i cases rurals de Llagostera)
Estimar l’al·legació presentada pel que fa la nomenclatura de la zona i anomenar-la 
Can Costabella i Can Miquel Llinàs.

 A l’hora de delimitar polígons obligats i franges de protecció no es realitzen en funció 
dels límits propietats, sinó en funció d’agrupacions de construccions, en els casos que 
és possible. En el cas que s’haguessin de fer tasques d’obertura o manteniment cada 
propietari s’ha de fer càrrec de la zona de franja que pertany a la seva propietat.
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Desestimar l’al·legació.
 Les franges de protecció són una delimitació de 25 metres al voltant de les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en 
terrenys forestals, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. L’existència 
d’una franja de protecció no afecta a l’activitat que es desenvolupa normalment en 
terrenys agrícoles.
Desestimar al·legació.

 En el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis no s’observa a la franja 186 
zona de terreny forestal, per tant no hi ha necessitat d’obertura o manteniment.
Estimar al·legació i anul·lar la zona de necessitat d’obertura o manteniment a la franja 
186

AL·LEGACIÓ RE 2015/3328
DATA 29/09/2016
INTERESSAT JOSEP ESTEVE BRUJATS

AL·LEGACIONS
Disconformitat per les zones 43, 44, 45 i 46.

 La delimitació dels polígons obligats no s’ajusten als elements reals a protegir.
 Algunes franges tenen excessiva protecció i per contra d’altres són clarament deficients 

i/o inexistents.
 S’assignen delimitació dels polígons obligats que no són de la meva propietat.
 No s’han tingut en compte les franges existents ni les actuacions de manteniment fetes 

fins avui.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
 El polígon obligat 43 hauria d’incloure tota la instal·lació del càmping Riudaura, en el plànol 

actual no està inclosa.
Estimar al·legació per ser una instal·lació. 

 La franja de protecció envolta en 25 metres els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situades en terrenys forestals, depenent del tipus de vegetació que hi hagi i del seu 
estat es considera que necessita obertura de la franja o manteniment d’aquesta.
Desestimar al·legació per haver de tenir totes les franges les mateixes característiques segons 
estableix el reglament.

 A l’hora de delimitar polígons obligats i franges de protecció no es realitzen en funció 
dels límits propietats, sinó en funció d’agrupacions de construccions o instal·lacions, en 
els casos que és possible. En el cas que s’haguessin de fer tasques d’obertura o 
manteniment cada propietari s’ha de fer càrrec de la zona de franja que pertany a la 
seva propietat.
Desestimar al·legació.

 La superfície de necessitat d’obertura o manteniment de la zona 46 és menor que la 
marcada en plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis ja que hi ha gran part al 
voltant de la casa on no hi ha massa forestal.
Estimar parcialment al·legació.

 A la zona de franja 45 no hi ha massa forestal.
Estimar al·legació i anul·lar necessitat d’obertura o manteniment a la zona 45.
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C) Desestimar  les al·legacions formulades per:

AL·LEGACIÓ RE 2015/3177
DATA 15/09/2016
INTERESSAT EDUARD GALOBARDES JORBA en representació de JÚLIA CASADEMONT 
PERAFITA

AL·LEGACIONS
Es notifiquen dues construccions i unes finques que no li pertanyen, concretament la 122 i 124

RESPOSTA AL·LEGACIONS
Segons consta a l’Ajuntament de Llagostera aquestes dues zones marcades al plànol de 
delimitació per a la prevenció d’incendis de Llagostera estan al polígon 5 parcel·la 56 del veïnat 
de St. Llorenç, amb referència cadastral 17096A005000560000BU, constant a nom de la Sra. 
Júlia Casademont Perafita.
Desestimar al·legació.

AL·LEGACIÓ RE 2015/3363
DATA 01/10/2015
INTERESSAT IBALUCE SL

AL·LEGACIONS
Notifiquen que no són propietaris de la finca situada al veïnat de Sant Llorenç, polígon 14 
parcel·la 64 de Llagostera, on hi ha dipòsit, la franja del qual, segons el plànol de delimitació 
per a la prevenció d’incendis, té necessitat d’obertura o manteniment.

RESPOSTA AL·LEGACIONS
Segons consta a l’Ajuntament de Llagostera aquesta zona marcada al plànol de delimitació per 
a la prevenció d’incendis de Llagostera estan al polígon 14 parcel·la 64 del veïnat de St. 
Llorenç, amb referència cadastral 17096A014000640000BR, constant a nom d’Ibaluce SL.
Desestima al·legació.

Segon. Aprovar definitivament el “Plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis de 
Llagostera”, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Tercer. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades 
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les 
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Quart. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per 
les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a 
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses 
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Cinquè. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 
5/2003 disposen d’un termini de 6 mesos, a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de 
delimitació, per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 
Sisè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els 
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Setè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració 
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que 
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prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les 
franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Vuitè. Determinar que el traçat dels polígons obligats, així com el traçat de la franja exterior de 
protecció, poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o 
qualsevol altre tipus de document aprovat per l’Ajuntament.
Novè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Servei de Prevenció d’Incendis  de 
la Direcció General del Medi Natural, i al Consell Comarcal del Gironès.
Desè. Notificar aquest acord als propietaris que han formulat al·legacions.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i diu que aquest plànol ja hi era i ara només es tracta d’una 
actualització.
Amb la nova llei  totes les edificacions fora del nucli urbà es marcarà una franja de 25 metres 
de bosc per prendre totes les mesures de prevenció contra incendis.
Aquests treballs es varen encarregar a la Diputació. Hi va haver una aprovació inicial i es va 
obrir un període d’al·legacions, que se’n varen presentar 17 de 10 propietaris diferents.
Se’n varen estimar 11 que errors de plànols i la resta es varen desestimar perquè feien 
referència al nom del propietari, quan l’objectiu d’aquests plànols no és saber qui és el 
propietari, sinó establir les franges de seguretat. 
Avui es porta a aprovació definitiva i s’enviarà a la Diputació i al departament d’Agricultura.

El Sr. David Parron diu que el seu grup ja està a favor de tot el que sigui lluita i prevenció 
d’incendis forestals.
Igual que a l’aprovació inicial hi votaran a favor i només demana que l’administració que 
pertoqui es preocupi que les franges de seguretat estiguin netes per evitar incendis i problemes 
majors. 

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

S’aprova per unanimitat.

2.1.4. PRP2017/110   Aprovar l'adhesió per a l'any 2017 al Pla d'Igualtat d'Oportunitats i 
Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.-   

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

“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió de 30 d’abril de 2014, va aprovar l’adhesió al 
Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
El  Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha notificat a l’Ajuntament de Llagostera (RE 
202/2017, de 17 de gener) que la Junta General, en sessió de 12 de desembre de 2016, va 
acordar aprovar la pròrroga per a l’any 2017 del Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-
2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
S’acorda:
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera a la pròrroga per a l’any 2017 del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-2016 del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.”

Es produeixen les següents intervencions:
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La Sra. Pilar Aliu pren la paraula i diu que tal i com va comentar a la Comissió Informativa, 
aquest Ajuntament està adherit a aquest Pla, que era pels anys 2014-2016 i ara es prorroga. 

El Sr. David Parron diu que a l’igual que quan es va fer l’adhesió del 2014-2016, hi votaran a 
favor, però opina que es deixen massa coses en mans del Consell Comarcal pel que fa a 
temes de dona i igualtat.
En el Pla de govern 2015-2019 que figura al web, no es fa cap referència a temes d’igualtat. En 
el web municipal tampoc hi ha cap apartat que faci referència a polítiques de dones.
És cert que es participa en els actes del 25 de novembre i del 8 de març, que són pràcticament 
les úniques activitats que es fan des de l’Ajuntament.
Des del Consorci de Benestar Social, que s’hi està adherit, durant  l’any 2014 s’han fet tres 
tallers per a dones a Bescanó, Vilablareix i Celrà i vuit a l’any 2015, segons consta a la 
memòria, però a Llagostera cap, i creu que des de l’Àrea d’Igualtat s’hauria de ser més proactiu 
i procurar fer més polítiques d’igualtat,  o bé a través del Consell i fer-ho al poble, però no 
deixar-ho tot en mans de l’esmentat Consell.
Es podria crear la taula de dones de Llagostera, de la mateixa manera que es fa a Salt, 
xerrades sobre la violència masclista dirigides a homes, a dones, a centres eductius i no deixar-
ho tot en mans dels Mossos, xerrades de prevenció contra les desigualtats, etc. però pensa 
que es podrien fer més coses de les que s’estan fent, encara que malgrat això el vot del seu 
grup serà favorable perquè pensa que hi ha esperances que es pugui reconduir. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que aquest Pla permet accedir a diferents subvencions.
Els agradaria que l’única raó per la qual s’està en aquest Ple no sigui per les subvencions 
econòmiques que vindran després, sinó que a més servís per fer altres polítiques i no només 
donar suport a les entitats que el dia de la violència de gènere fan activitats.
Per demostrar la importància d’aquest Pla voldria saber que es pensa fer en aquests propers 
anys, atès que al final d’aquest període d’aplicació que són tres anys s’ha de presentar una 
avaluació anual del desenvolupament del Pla i a partir d’aquesta avaluació es recomana fer 
certes activitats. 
Voldria que la regidora o qui sigui digui que s’ha detectat que funcionava, quines mancances 
s’han trobat i que es pensa tirar endavant que no sigui el donar suport a les entitats que 
treballen en el món de la dona en els dos dies que es fan activitats en aquest sentit.

La Sra. Pilar Aliu respon que sempre ha defensat que la regidoria d’Igualtat no era una 
regidoria que fes coses per ella sola, sinó que es treballa molt transversalment.
Es treballa juntament amb Esports, amb Educació, amb Cultura, és a dir que es treballa una 
mica amb tothom, encara que no es publiciti cada vegada.
Amb la tècnica que hi ha es fan tots els tallers de dones i de costura i ja es fa des de l’Àrea 
d’Igualtat, però no vol pas dir que només sigui d’aquesta àrea, sinó que es treballa 
conjuntament amb diferents àrees. També es fan molts altres cursos i xerrades.          
En relació a la violència de gènere cada any es fan xerrades a l’Institut, però repeteix que no es 
fa publicitat de cada cosa que es fa. 

El Sr. David Parron diu que no critica  que sigui transversal perquè ja li sembla bé i ho troba 
un encert. 
Les xerrades de violència de gènere a l’institut les organitza la Policia i estaria bé fer-ne d’altres 
dirigides a homes i a dones. En el Pla de govern hauria de sortir algun apartat que l’equip de 
govern està interessat en aquest tema i com a mínim dedicar-li també un altre apartat al web 
municipal.
Com a mínim, creu, que no es posa interès en què la gent sàpiga el que es fa en temes 
d’igualtat, que és un error.
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Els tallers que s’organitzen des del Consell Comarcal estaria bé que es portessin aquí de la 
mateixa manera que es porten a altres municipis del Gironès. 

El Sr. Antoni Navarro afegeix que va en la mateixa línia.
És cert que es fan coses a tot nivell sobre el món de la dona o de la infància en qualsevol 
terreny, però li agradaria veure que hi ha una línia de treball en aquest sentit.
Pregunta si s’han fet les anàlisi de l’avaluació final i quins resultats hi ha i què s’ha fet per 
portar-ho endavant, i si realment hi ha una planificació o es fa el que toca sense gaire 
entusiasme. 
I també demana què s’ha detectat i què es pensa fer per millorar en aquest terreny.

La Sra. Pilar Aliu respon anar millorant serà anar treballant en aquest terreny. Cada mes té 
una reunió amb la tècnica d’igualtat i miren les diferents activitats que poden fer, que és el que 
demana més la gent.

La Sra. Montserrat Vilà afegeix que l’avaluació final la fa el Consell Comarcal. 

S’aprova per unanimitat.

2.1.5. PRP2017/130   Nomenar el regidor de CIU Sr. Robert Montiel Molina membre del 
Consell Municipal de Comunicació Local.- Exp. núm. 2015/864. 

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

“El Ple, en sessió del dia 21 de desembre de 2016, va prendre coneixement de la renúncia del 
Sr. Sergi Miquel Valentí al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament pel Grup municipal de 
Convergència i Unió.
El Sr. Robert Montiel Molina va prendre possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament pel 
Grup municipal de Convergència i Unió en el Ple de 25 de gener de 2017.
Vist l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i d’acord 
amb el que disposa el reglament corresponent, cal nomenar el representant de la Corporació 
en els òrgans col·legiats municipals,
S’acorda:
Primer.- Nomenar el regidor del Grup municipal de Convergència i Unió Sr. Robert Montiel 
Molina membre del següent consell municipal:
Consell Municipal de Comunicació Local
Segon.- Notificar aquest acord al servei municipal corresponent per a coneixement i als efectes 
oportuns.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron diu que com que és una organització interna de l’equip de govern, el vot 
del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta  que també s’abstindran.

S'aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU i abstenció dels 
regidors d'ERC i del regidor d'AxLL).
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2.1.6. PRP2017/132   Nomenar el regidor de CIU, Sr. Robert Montiel Molina, representant a 
diversos organismes on l'Ajuntament hi té representació. -Exp. núm. 2015/864    

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

“El Ple, en sessió del dia 21 de desembre de 2016, va prendre coneixement de la renúncia del 
Sr. Sergi Miquel Valentí al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament pel Grup municipal de 
Convergència i Unió.
El Sr. Robert Montiel Molina va prendre possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament pel 
Grup municipal de Convergència i Unió en el Ple de 25 de gener de 2017.
Vist l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i d’acord 
amb el que disposen els estatuts, cal nomenar els representants de la Corporació en els 
diversos organismes on l’Ajuntament de Llagostera té representació:
S’acorda:
Primer.- Nomenar el regidor del Grup municipal de Convergència i Unió Sr. Robert Montiel 
Molina, representant en els següents organismes on l’Ajuntament de Llagostera té 
representació:
Juntes de Compensació, com a suplent
Consorci Localret, com a titular
Retecorck, Xarxa Europea de Territoris Surers, com a suplent
Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) – Àrea de Girona, com a suplent
Associació de Municipis per la Independència, com a suplent
Segon.- Nomenar l’alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero representant titular de l’Ajuntament de 
Llagostera a l’Associació de Municipis per a la Independència.
Tercer.- Notificar aquest acord als organismes respectius i als caps dels diferents serveis 
municipals, per al coneixement i als efectes oportuns.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde llegeix els acords. 

El Sr. David Parron diu que el seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també s’abstindran i li diu al Sr. Montiel que se li gira feina i que 
li desitja tots els èxits. 

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

2.1.7. PRP2017/127   Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum.- Exp. núm. 
2017/293.

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

“El dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i 
Carme Porta.

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

Codi Segur de Validació ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001


17

El dia 23 de gener de 2017 els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així. 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 
gran majoria de la seva població. 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
favor del seu dret a decidir. 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, 
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 
de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 
Per tot això: 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 
per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord de Ple de data 31 de juliol de 2013, l’adhesió al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi el seu futur, 
aquest Ajuntament vol ratificar el compromís amb la ciutadania de Catalunya i amb els valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
S’acorda:
Primer.- Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
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Segon.- Subscriure el contingut del Manifesta Pacte Nacional pel Referèndum.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin al Pacte 
Nacional pel Referèndum i en subscriguin el Manifest.
Quart.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari llegeix literalment el manifest. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que més d’un 80% de la població catalana està a favor que hi 
hagi un referèndum.
La Taula pel Referèndum ha fet aquest manifest, on hi ha representats un ampli ventall de 
visions i la pluralitat d’aquest país i el Parlament l’ha ratificat i aquest Ajuntament amb 
coherència amb el que s’ha fet altres vegades hi estan a favor perquè al final no ha de ser un 
problema donar veu a la gent perquè expressi la seva opinió, motiu pel qual el vot de l’equip de 
govern serà favorable.

El Sr. David Parron diu que ja s’han manifestat moltes vegades a favor d’un referèndum i creu 
que seria desitjable que fos acordat, però si no ho és considera que s’ha de fer sí o sí, per tant, 
s’haurà d’estar molt amatents que els nostres representants en el Parlament de Catalunya facin 
realitat els compromisos que han pres amb la ciutadania de Catalunya.    

El Sr. Antoni Navarro diu que s’havia acordat que no es faria cap comentari i que només es 
votaria, per tant, seguint el que s’havia dit a la Junta de Portaveus, hi votaran a favor. 

S'aprova per unanimitat.

2.1.8. PRP2017/143   Moció dels grups municipals d'ERC-AM i ALL-E, per l'aplicació de 
mesures relacionades amb la nova Llei d'habitatge.-Exp. núm. 2017/322    

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

“Atès que d’acord amb l’article 16 de la Llei 4/2016 en cas de desnonament derivat d’una 
compra-venda per impossibilitat de retornar el préstec o crèdit hipotecari o d’un lloguer per no 
haver pogut fer front a les seves rendes, l’adquirent està obligat a reallotjar les persones 
ocupants en un habitatge de la seva titularitat i que es prioritzarà “el reallotjament a l'habitatge 
habitual afectat pel deute” i, si això no fos possible, l’habitatge alternatiu s’ha de situar en el 
mateix terme municipal.  
Atès que l’article 17 de la Llei 4/2016 diu que “les administracions públiques poden exercir una 
expropiació del dret d'ús” per un període de tres anys sobre els habitatges fruit de 
desnonaments o d’una dació en pagament (per la impossibilitat de retornar el préstec 
hipotecari) “si el transmitent o la unitat familiar que la integra no té una alternativa d'habitatge 
pròpia i es troba en risc d'exclusió residencial” i sempre que l'adquirent de l'habitatge estigui 
inscrit en el Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant. 
Atès que el municipi de Llagostera queda definit en l’annex de la Llei 4/2016 com a àrea de 
demanda residencial forta i acreditada; i atès que el nombre d’habitatges a Llagostera inscrits 
en el Registre d’habitatges buits és de 126.
Atès que la disposició final tercera de la Llei 4/2016 afegeix un nou apartat 6 a l’article 12 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge segons el qual “s'han d'establir 
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programes d'inspecció dels edificis residencials per a detectar l'existència d'habitatges 
desocupats i per a establir censos de propietats susceptibles d'ésser afectades per les mesures 
que estableix l'article 42” (que fa referència als habitatges desocupats).
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera es dotarà dels recursos econòmics, tècnics i materials 
necessaris per establir un programa d’inspecció dels edificis residencials susceptibles de ser 
incorporats al Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, i amb les 
dades que se n’obtinguin s’actualitzarà el Pla Local d’Habitatge i el Pla Local de Joventut 2016-
2019.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera promourà l'expropiació temporal d'habitatges buits i 
l'expropiació del dret d'ús d’acord amb els criteris que estableix la Llei 4/2016.
Tercer.- L’Ajuntament de Llagostera vetllarà pel compliment de la Llei 4/2016 pel que fa al 
reallotjament de les persones desnonades dels seus habitatges.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que l’exposició d’aquesta Moció la faran 
conjuntament amb en Toni Navarro. 
És una moció que parla de temes d’habitatge i no és la primera que presenten, encara que els 
agradaria que fos l’última.
Va en relació amb la nova llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones amb risc d’exclusió residencial que va aprovar el Parlament de Catalunya i que venia 
a suplir articles en matèria d’habitatge de la llei 24/2015, i que el Tribunal Constitucional les va 
declarar inconstitucionals i no es podien aplicar. 
Aquesta llei dóna eines a les administracions, motiu pel qual presenten aquesta Moció i perquè 
Llagostera té un problema d’habitatge derivat dels desnonaments i de la crisi econòmica. 
Pensen que seria bo que Llagostera disposés d’un parc d’habitatges municipals i no només per 
fer front a emergències habitacionals sinó també per donar cabuda a persones refugiades o a 
primeres emancipacions de gent jove que no puguin accedir a un habitatge a preu de mercat.
Donat que a Llagostera hi ha un total de 126 inscrits en el registre d’habitatges buits de la 
Generalitat, susceptibles de ser expropiats temporalment per suplir aquestes mancances 
habitacionals, pensen que seria bo que des de l’Ajuntament de Llagostera es fes això.
A continuació passa a llegir el acords de la present Moció. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que en realitat  aquesta Moció que es presenta conjuntament 
és per intentar ser àgils amb les eines que la Generalitat posa al servei dels ajuntaments.
Demana que es doni suport a la Moció perquè pot solucionar molts dels problemes que té 
Llagostera i regular tots els habitatges que estan ocupats en què molts dels ocupants ja 
demanen poder pagar un lloguer social.
No només demana que s’hi voti a favor, sinó que no quedi a la carpeta de l’expedient i que s’hi 
treballi al llarg dels propers mesos per donar solució al problema habitacional que hi ha en 
aquests moments.
L’experiència demostra que moltes vegades s’aproven coses i no tiren endavant, i posa 
l’exemple de la moció presentada per ALL de delimitar una àrea de dret de tanteig i retracte 
sobre habitatge.
També es va aprovar fa temps una moció conjunta per aplicació de mesures urgents en l’àmbit 
de l’habitatge que tampoc ha tirat endavant.
Fa tres anys es va crear una Comissió dels Habitatges Buits i no sap què s’ha fet, ja que no l’hi 
ha arribat absolutament res. 
L’any 2013 ALL va presentar una moció per promoure que els habitatges buits s’incorporessin 
al mercat de lloguer.
S’han fet estudis i diagnosi d’habitatges, però avançar, no. 
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Per tant, demana que no només s’aprovi, sinó que realment l’equip de govern s’hi posi de debò, 
i la cooperació del grup d’ERC i segur que el d’Alternativa també la tindran per intentar 
solucionar el problema més greu que té Llagostera. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que el problema de l’habitatge és evidentment que hi és.
Fer llistat de mocions incomplertes està molt bé, però al final hi ha una evidència que és un 
problema tan complex que des de les mocions que ha esmentat el Sr. Navarro fins avui hi ha 
hagut dues lleis d’habitatge a Catalunya. 
Aquestes mocions no tenen sentit perquè es basaven en lleis anteriors, que seria la primera 
reflexió a tenir en compte.
Intentarà explicar el que diu la normativa i parlar de polítiques d’habitatge i no fer política amb 
l’habitatge, que és molt fàcil caure en aquesta temptació.
La llei és evident que dóna eines i marca una sèrie de principis entre els quals hi ha el foment 
de la participació de les entitats privades en la solució de les situacions d’emergència social i la 
responsabilitat en el compliment de la funció social de l’habitatge.
A continuació,  l’article 3 de la Llei parla de les fórmules d’actuació, que n’hi ha vuit, i un cop 
vista la Moció, l’única que hi apareix és la promoció de l’expropiació temporal d’habitatges buits 
i l’expropiació del dret d’ús d’acord amb els criteris que estableix la llei.      
D’acord, però n’hi ha set més i amb ordres de prelació superiors.
Si va a la normativa, concretament diu que l’expropiació només s’haurà de fer en els casos de 
les persones que es troben en exclusió residencial o que estan en risc de troba-s’hi.      
Concretament es refereix a l’antiga llei 24/2015 que definia quines eren les persones en risc 
d’exclusió. 
Aquestes actuacions s’han de fer sobre la base de casos concrets que s’hagin dirigit a 
l’Ajuntament i tinguin els perfils previstos a la llei. Dit d’una altra manera, expropiar per 
expropiar no serveix de res perquè la llei marca exactament quins són els casos, i a dia d’avui a 
Llagostera no n’hi cap. En aquests moments. Serveis Socials no té cap cas que sigui subjecte 
del que marca la norma, per sort. 
Insisteix en aplicar la normativa, d’acord amb el que planteja la Moció.
Les lleis estan per ser complertes, no cal fer mocions, cal actuar i solucionar aquest problema. 
La Moció demana que es destinin recursos econòmics i tècnics necessaris per establir un 
programa d’inspecció dels edificis. Doncs bé, l’Ajuntament ja ha fet un estudi en base a les 
dades que té i l’Agència de l’Habitatge ha passat informació sobre els pisos del municipi a 
Aqualia, que va fer l’informe sobre el consum d’aigua. A partir d’aquí s’ha passat a l’oficina 
d’Habitatge i s’està estudiant la solució en cada cas. 
La Generalitat ha fet moltes xerrades sobre aquest aspecte, l’Ajuntament s’hi ha personat amb 
tècnics i regidors i en aquests moments no queda clar quins paràmetres s’han d’aplicar.
El vot de l’equip de govern serà un no constructiu.

El Sr. David Parron respon que és costum que en temes d’habitatge l’equip de govern 
s’empleni la boca.
No pot entendre com s’aproven mocions a favor de les persones refugiades o anar a les 
manifestacions perquè en vinguin i per altra banda no es pot oferir un sol habitatge a Llagostera 
perquè no n’hi ha cap. 
No sap què es pretén fer en temes d’habitatge i tampoc sap per què en el Parlament es vota a 
favor d’aquesta llei i després en els municipis on governen no s’està a favor d’aplicar-la. 
Aquesta llei en concret  dóna eines per aplicar-la i diu que si es té la voluntat política per fer-ho, 
es pot fer, i que es digui que no es coneixen casos a través de Serveis Socials d’emergències 
habitacionals a Llagostera, és que deuen viure en pobles diferents, atès que són de sobres 
coneguts casos d’ocupació o casos de desnonaments.  
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Independentment que el Pla Local de Joventut i el Pla d’Habitatge ofereixin dades diferents 
sobre els habitatges buits, el registre oficial d’habitatges buits sobre els qual es podria actuar 
avui, són 126.
Que la llei ofereix altres vies? No diu pas que no, però cadascú té la seva opció política i a 
l’equip de govern no li agrada molestar els bancs, ni els poderosos, ni els grans tenedors, 
encara que precisament voldrien que aquesta Moció tirés endavant i si no ho fa servirà per 
posar damunt la taula les seves contradiccions i les seves  incongruències amb els discursos 
que fan,  tant aquí com al Parlament o allà on calgui, perquè a  un tema d’habitatge li faran un 
flac favor si el discuteixen només amb termes estrictament tècnics. Aquesta llei dóna les eines 
per poder-les aplicar.

El Sr. Antoni Navarro diu que efectivament la llei ha canviat, però en alguns aspectes com en 
el dret de tanteig i retracte encara està vigent i estan esperant que es faci alguna cosa.
Diuen que no hi ha cap cas a Llagostera que compleixi els paràmetres que donarien lloc al 
lloguer social.
Des dels desnonaments i algunes ocupacions que són conseqüència de la penúria econòmica 
de les famílies, o bé gent que ha demanat un lloguer social, que ha entrat pel registre 
d’entrada.
Una entitat del poble va fer un acte parlant d’habitatge i varen sortir els diferents problemes que 
tenia gent de Llagostera, o sigui, que el problema hi és i pregunta que si el seu grup porta gent 
que compleixi aquest requisit, es tirarà endavant aquesta normativa o no? 

El Sr. Ramon Soler ha dit que es cenyiria i es cenyirà al que diu la llei.
La llei està parlant que els casos d’expropiació només són en un cas molt concret i els okupes 
no estan en aquest cas.
Si a Llagostera hi ha gent que té situacions habitacionals se’ls aplicarà com qualsevol altre llei, 
però que s’adrecin a qui s’han d’adreçar, o sigui, serveis socials i oficina d’habitatge que estan 
a la seva disposició per resoldre aquests problemes. 
Si en aquests moments a Serveis Socials de Llagostera no hi ha ningú que compleixi aquests 
requisits, difícilment es podrà expropiar res i no ho diu ell, sinó que ho diu la llei, en els articles 
2 i 3 i a l’ordre de les actuacions que s’han de portar a terme, la primera és la mediació en 
l’àmbit del consum, que és el que s’ha fet en els casos que l’Ajuntament s’ha trobat i a la gent 
se l’hi ha donat resposta. 
El pressupost que està aprovat i vigent,  contempla el lloguer d’un habitatge per aquests casos 
i, per tant, dir que no s’ha fet res és mentir directament i també hi ha un conveni a punt de 
signar amb Adigsa que dotarà d’un pis i s’està treballant amb el reglament d’usos d’aquest pis 
per cobrir aquestes necessitats.
Per tant, no s’ha deixat de treballar en aquest tema en cap moment, una altra cosa és el que es 
vulgui fer creure i que la gent de Llagostera tingui la tranquil·litat que l’Ajuntament té aquest 
problema sobre la taula, com el tenen molts altres ajuntaments. 

El Sr. David Parron respon que sembla que a Llagostera ningú té problemes d’habitatge, però 
des del pressupost surt partida per llogar un pis per qüestions socials i si no hi ha emergències 
habitacionals aquests diners es podrien estalviar.   
Insisteix que aquests problemes hi són i s’han de buscar solucions. Aquesta llei dóna eines per 
poder-ho fer i no són les úniques, però amagar que no hi ha problemes d’habitatge a 
Llagostera, creu que és fer un flac favor i també no fer-lo públic.   
Per tot l’exposat, el seu vot serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que són regidors igual que l’equip de govern i s’han de preocupar 
pel que passa a la gent de Llagostera.
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En el fons i malgrat el no, en surt força satisfet i espera que tots els casos que coneixen que els 
adreçaran on calgui i espera que l’Ajuntament compleixi com està dient.
Els articles 5 i 6 de la Moció diuen que les administracions públiques han de garantir en 
qualsevol cas el reallotjament adequat de les persones i de les unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial.
Hi ha gent que està en risc d’exclusió residencial independentment del tema econòmic, que 
estiguin en procés de ser desnonades de lliure habitatge habitual per poder fer efectiu el 
desnonament.
És una feina que s’ha de fer des de la Generalitat, però també des de l’administració local i el 
seu grup intentarà ajudar a la població de Llagostera que està en aquest situació.

El Sr. alcalde afegeix que no té els ulls clucs davant la problemàtica de l’habitatge perquè no 
és així, i demana que si han d’aconsellar a algú l’adrecin a Serveis Socials, encara que moltes 
vegades no arriben per aquest canal, però el mesurador ha d’arribar per aquí. 

El Sr. David Parron diu que ja li sembla bé el que diu el Sr. alcalde sobre Serveis Socials, però 
el que no es pot imaginar és que en aquest servei no hi hagi cap expedient obert per problemes 
d’habitatge. 

La Sra. Montserrat Vilà puntualitza que sempre es parla d’exclusions residencials, o sigui, 
persones que poden ser desnonades, que quedi clar,  mai d’ocupacions il·legals.

Es denega per majoria absoluta (vot en contra dels regidors de CiU i vot favorable dels 
regidors d'ERC i del regidor d'AxLL) 

2.1.9. PRP2017/159   Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que 
formaran part del Consell de Govern  Exp. núm. 2015/864    

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

“El  Club Bàsquet Llagostera va comunicar al Patronat Municipal d'Esports mitjançant escrit de 
data 1 de febrer de 2017, amb registre d'entrada 1/2017 el canvi de la seva Junta Directiva.
Atès que el President del Club de Bàsquet Llagostera, formava part del Consell del Patronat en 
representació de la Junta Directiva.
Atès que segons l'article 4t, b) II els 3 membres de la Junta de Govern seran designats pel Ple 
a proposta de la Junta de la Junta de Govern.
Atès que en el seu moment els membres proposats no van ser designats pel Ple tal i com 
estableixen els estatuts del Patronat.
Atès que la Junta de Govern del Patronat, en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2017, va 
acordar per unanimitat dels seus assistents, proposar al Ple de la Corporació que es designin 
com a membres del Consell de Govern del Patronat els presidents dels clubs que a continuació 
es detalla:

Nom i Cognoms Club que presideix
 Sr. Valentín Suárez Club Taekwondo Llagostera
 Sr.  Xevi Salguero Club Patinatge Llagostera
 Sr. Jose Luís Parrón Club Petanca Llagostera

S’acorda:
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Primer.- Designar els membres de la Junta de Govern del Patronat que formaran part del 
Consell Govern que a continuació es detallen:

 Sr. Valentín Suárez
 Sr.  Xevi Salguero
 Sr. Jose Luís Parrón

Segon.- Comunicar aquest acord al President del Patronat Municipal d'Esports.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Jesús Malagón explica que es tracta de ratificar l’acord de la Junta de Govern del 
Patronat d’Esports, pel qual es nomenaven tres presidents, el del club de taekwondo, el de 
patinatge i el de petanca  per formar part del Consell del Patronat, tal i com diuen els Estatus. 

El Sr. David Parron diu que hi votaran a favor i diu que cal insistir en posar-se a treballar en 
els estatuts del Patronat per adequar-los a la realitat.

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

S’aprova per unanimitat.

3. Acords d’urgència. 

No se’n presenten. 

4. Control i gestió municipal. 

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

El Sr. secretari pren la paraula i dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, que 
van des de la número 4, del dia 25 de gener, a la número 7, del dia 15 de febrer de 2017. 
I també dels Decrets d’Alcaldia que van des del número 37, del dia 20 de gener, al número 127, 
del dia 17 de febrer de 2017. 
De Decrets en voldria destacar dos que fan referència a l’organització interna de l’Ajuntament, 
concretament amb l’atribució de funcions al nou regidor, Sr. Robert Montiel. 
Primer, ressalta el número 135, que se li atribueixen al regidor Robert Montiel les àrees de 
Joventut, Noves Tecnologies, Transparència i Participació Ciutadana.
Com que hi ha hagut un petit ball de competències, es modifiquen les de la Sra. Montserrat 
Vilà, en el sentit que se li atribueix Gestió de l’habitatge social i Pobresa Energètica.
A conseqüència d’aquests canvis, a l’Alcaldia li queda Urbanisme, Projectes d’obres, 
Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, Patrimoni municipal del sòl i Promoció de 
sòl industrial. 
També ressalta el Decret número 112 on es delega al Sr. Robert Montiel la Presidència del 
Consell Municipal de Participació.
També dóna compte que s’han fet els informes d’Intervenció sobre l’obligació de 
subministrament d’informació pressupostària de l’any 2016, on es tracten tots els temes relatius 
als dies que es triga en pagar a proveïdors i també l’informe d’execució pressupostària. Els 
informes de la interventora en aquest sentit, són positius. 
        
4.2 Informes d’Alcaldia.

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
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Ja té concertada la primera reunió amb la persona que ha de posar els desfibril·ladors a les 
escoles. Primer es faran unes xerrades i uns cursos a les educadores.
Ja està signat el conveni entre l’INS Llagostera i Cambridge per fer poder ser centre 
examinador. Aquest dimarts es va fer una reunió amb els pares. 
Ja està publicat en el BOP que els nens de Caldes que facin Batxillerat el curs vinent estaran 
inscrits a Llagostera.  
I per últim,  que es continua fent el manteniment de les escoles i els patis, i per suposat de les 
llars d’infants. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
En el Ple del mes d’octubre o novembre hi va haver un prec en el sentit que es plantessin 
arbres al parc dels gossos per fer ombra. Es va comprometre a fer-ho i aquesta setmana s’hi ha 
plantat dues moreres.
S’ha començat a fer un estudi de les voreres del poble i ja se n’han començat a reparar.
S’ha fet una plataforma al passeig Romeu, entre el pàrquing i la botiga del basar perquè la gent 
no hagués de baixar de la vorera. No s’hi pot fer vorera perquè hi ha projectat un carrer. 
S’ha fet un conveni amb l’’escola Pia de Girona perquè pogués venir un alumne en pràctiques.
Vindrà durant tres mesos un noi que farà feines de fontaneria, electricitat i manteniment  a la 
Brigada municipal. 
El dia 24 de març, amb un programa del Consell Comarcal anomenat Rodajocs, al Parc de 
l’Estació hi haurà uns tres-cents nens fent activitats.
S’ha posat en contacte amb el coordinador de l’ABS de Cassà de la Selva i durant tres hores al 
matí  hi haurà un metge i una ATS de reforç al CAP.

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
El Carnaval de Llagostera començarà el dia 25 de febrer, amb el ball de la dona al Casino 
Llagosterenc, amb Leo i Rosamari.
El dilluns 27 de febrer també hi haurà ball de Carnaval al Casino amb Leo i Rosamari.    
El dissabte 4 de març, Carnaval infantil, a les 12, a la plaça Catalunya., amb la companyia País 
de Xauxa. En cas de mal temps es faria a l’edifici Polivalent. 
A la nit, a les 10, el ball de l’home, al Casino Llagosterenc. 
Tots aquests balls els organitza el Casino i el diumenge dia 5 de març hi haurà la Rua, que 
sortirà del carrer Maria Gay, i l’arribada de les colles es farà al passeig Romeu davant de 
l’estació.
Hi ha inscrites unes 40 colles.

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
El dilluns es va acabar el procés participatiu. S’havia parlat al Ple i s’havien fet comentaris al 
respecte sobre si havia anat més o menys bé i sempre deia que s’esperés a fer la valoració al 
final i ara és el que toca explicar una mica com ha anat i donar els resultats, malgrat que ja 
s’han fet públics a través del web. 
Hi ha participat 731 persones, que han emès un total de 1.350 vots, això suposa que la mitjana 
de propostes votades per butlleta és de 1,85.
El nombre total de vots en línia ha estat de 670 i el total de vots físics vàlids 61. 
Del total de propostes rebudes en el procés que han estat 24 se n’han descartat 8, han anat a 
parar directament al pressupost 9 més les 4 escollides, sumen un total de 13, que és més del 
50% de les propostes rebudes en el procés i concretament s’ha incorporat un 54% de les 
propostes rebudes. 
A tall comparatiu, l’any passat es varen recollir 128 butlletes, tot i que s’ha de dir que eren 
d’àmbit familiar, que eren unes 300 persones i ara reiterarà el que ha dit sempre que es 
criticava que no hi havia prou gent, però els números són sobre la taula, però reivindica el que 
ha dit des del principi i és que aquest procés no és quantitatiu, sinó qualitatiu, que el vots que hi 
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ha hagut representen un 11% del cens, percentatge molt superior del que han rebut altres 
processos semblants.
La proposta més votada ha estat l’ús de robots educatius aplicats a alumnes de Primària i 
Infantil de les escoles de Llagostera, amb un total de 448 vots, la qual cosa suposa el 33% dels 
vots totals, amb un pressupost de 12.000 euros, que es tirarà endavant. 
La segona proposta és il·luminar el tram del carril bici entre can Cassoles i la ctra. de Sant 
Llorenç, que ha tingut 272 vots, o sigui un 20%, amb un pressupost de 5.000 euros i que també 
es tirarà endavant. 
El tercer és condicionar la vorera del carrer Ramal fins el carrer Panedes, que ha tingut 255 
vots, un 19%, amb un pressupost de 28.000 euros i que ja li farà un esment especial.
I finalment, el quart, que seria posar enllumenat al corriol entre la plaça Mas Sec i carrer 
Donzelles, amb 217 vots, un 16% i 5.000 euros de pressupost. 
I les propostes que queden fora perquè ja s’ha assolit el pressupost de 40.000 euros que hi 
havia són la que va quedar en cinquena posició en quan a vots, que en va tenir 85, o sigui un 
6%, era millorar el cablejat elèctric del carrer Barcelona.
Les sardanes a la fresca, 48 vots, que és un 3,5%, i crear l’eslògan per Llagostera, 25 vots, que 
és un 1,85%.
Ja va explicar el perquè es plantegen quatre propostes i és perquè està condicionat al Pla de 
Barris. S’està pendent de rebre la confirmació oficial de la resolució de la pròrroga, però ja han 
dit que la donarien fins al juny del 2018, i així donarà marge de maniobra per poder executar el 
Pla. 
Això permetrà incorporar obres que no estaven programades com pot ser el cas del carrer 
Ramal.
Si es sumessin totes les propostes se superarien els 40.000 euros, però se suplementaran 
partides amb fons procedents del Pla i el procés participatiu,  en comptes de 40.000 euros,  
pujaria una mica més, amb el benentès que s’haurà de mirar quins són els costos definitius 
d’adjudicació, atès que ara només parlen sobre pressupostos. 
Per acabar, diu que la valoració que en fa de tot aquest procés l’equip de govern és molt 
positiva i estan contents de la participació que hi ha hagut.
Si es mira el grau de participació, pel que fa les edats, ha estat molt repartida. Hi ha 70 
persones que tenen més de 65 anys i 25 que en tenen més de 75 que han votat. També vol 
agrair a les escoles per la seva participació i a tota la resta de gent.

El Sr. Robert Montiel informa del següent:
El dilluns passat es va fer el Ple juvenil, que va començar a les 9 del matí i hi va assistir 
l’alcalde, la regidora d’educació i ell mateix. 
Varen recollir les propostes i les inquietuds que els alumnes de 3r. d’ESO els varen traslladar, 
que n’hi haurà algunes que es podran portar a terme però d’altres no. 
El Ple va acabar a quarts d’onze i llavors es va anar a l’Espai Jove Ca la Viudi a fer una mica 
d’esmorzar i també a promocionar l’espai pels que encara no el coneixien.
En relació a la fibra òptica, s’està parlant amb una empresa, atès que Telefònica segueix el seu 
ritme. Està fent l’estudi i s’espera que al segon semestre de l’any ja hi pugui haver els primers 
habitatges connectats i s’està fent molt d’incís perquè pugui arribar al polígon industrial i a 
urbanitzacions.

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent:
El divendres passat varen fer un Ple amb la Fundació Ramon Noguera, que és la primera 
vegada que es fa. Va anar molt bé i segurament es farà anualment. La propera vegada es 
convidarà  els regidors de l’oposició i si ara no s’ha fet és perquè ha estat tot molt precipitat.
El Síndic de Greuges ha vingut a Llagostera i ens han sol·licitat tres informacions, una és 
d’urbanisme, que ja serà resposta des de la mateixa àrea, i les altres dues eren de Serveis 
Socials, que han estat contestades i enviades. 
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Una d’aquestes,  amb la resposta rebuda de l’Ajuntament, ja la donen per finalitzada i de l’altra 
encara no han dit res. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
El més significatiu del Patronat d’Esports ha estat el canvi a la direcció del Club Bàsquet 
Llagostera. Ara el nou president és Lluís Postigo, qui també li va transmetre que volia obrir el 
bar. Li agraeix la feina d’endreça que fa i es posa a la seva disposició per tot el que calgui. 
El diumenge es va celebrar la marató de les Vies Verdes. De Llagostera surt la mitja marató 
amb 700 corredors.
La marató sencera surt de Girona, amb 300 participants, de Cassà 600 i de Santa Cristina 400.
Suposo que ja s’ha vist la publicitat del nou club de futbol. El dia 4 fan una exposició informativa 
amb un acte al Casino on explicaran el perquè s’ha fet aquest club i els seus objectius.
En relació al que ha dit la seva companya Pilar Aliu sobre l’activitat anomenada Rodajocs del 
Consell Comarcal, diu que es tracta de tornar fer jocs tradicionals que s’han perdut amb les 
noves tecnologies. S’hi han implicat les escoles i l’ institut i es farà el divendres dia 24 de març. 
En el proper Ple ja donarà compte de com ha anat tot. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent:     
Al veïnat de Llobatera, a la zona on hi ha els contenidors i les bústies, degut a que el camí que 
va en direcció al dipòsit de can Pinet té molt pendent, tota l’aigua que baixa fa una trenca al 
capdavall. Ha estat un problema de sempre però aquest any amb les pluges copioses encara 
pitjor. 
Demà faran una actuació consistent en un gual de formigó perquè no sigui tan complicat de 
passar-hi, però el camí quedarà tallat fins al dilluns. S’ha senyalitzat bé i la Policia ha parlat 
amb els veïns més afectats. Espera que la solució sigui efectiva.
També informa que ja s’ha fet un pagament a la Diputació sobre el rec asfàltic dels camins dels 
veïnats de Gaià, Bruguera i Panedes.
L’Ajuntament paga el material i la Diputació hi posa els mitjans. S’hi farà una capa de rec 
asfàltic. Abans taparan els clots amb aglomerat en fred.
Prèviament,  l’Ajuntament ha de fer uns petits treballs com escatar una mica les herbes de les 
vores perquè l’aigua pugui tenir sortida i reparar un parell de flonjalls.
També s’haurà de fer  l’escombrada,  després del rec asfàltic.

El Sr. alcalde informa del següent: 
Ja s’ha rebut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relacionada amb un 
expedient molt antic d’expropiació. Ens hem posat en contacte amb el propietari, que té ganes 
de cobrar i l’Ajuntament també vol pagar. Es va fer una primera reunió i a partir d’aquí ja es 
pactarà la fórmula per fer la liquidació d’aquest deute que es remunta a molts anys i està 
relacionat amb els terrenys del costat de la Llar d’Infants.  
Tal com ha dit en Ramon Soler sobre la pròrroga del Pla de Barris, encara no ens ho han 
notificat per escrit, però de paraula sí. No creu que sigui cap càstig, però dels quatre 
ajuntaments que han presentat recurs, cap ha rebut la notificació. 
Va estar parlant amb el secretari general d’Habitatge, Sr. Carles Sala, que va dir que estava 
concedit, però que per escrit encara es trigarà unes setmanes a rebre-ho. 
Amb els deutes pendents s’estan posant al corrent, no fa gaire es varen cobrar 100.000 euros 
del que hi havia pendent del Pla de Barris. 
Sobre l’inventari de camins, que va quedar aturat perquè el Consell Comarcal volia acabar de 
definir-ho, arribarà un moment que per demanar subvencions de la Generalitat o de la 
Diputació, els ajuntaments hauran de justificar quins són els camins públics i ratificar-ho amb el 
seu inventari.
La fase de la urbanització Font Bona que es va acordar en l’última assemblea s’ha acabat.
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D’aquí poc hi haurà una altra assemblea, on es presentarà l’últim paquet d’obres a executar, 
que serà la capa de rodat o asfalt. Les voreres ja estan acabades i s’han d’acabar d’instal·lar 
unes quantes estacions de bombeig de particulars.
Les obres de la urbanització La Canyera ja s’han adjudicat i s’està intentant solucionar el tema 
dels subministrament d’aigua de Rec Madral, que quan tingui més informació ja la passarà.  
La carretera ja ha estat traspassada i a partir d’ara el que vagi sorgint se n’haurà de fer càrrec 
l’Ajuntament. 
Tot el tema de la cruïlla de cal Portuguès -que si s’hi ha de posar un senyal, que si s’hi ha de 
posar un semàfor...- va rebre la visita del director territorial de carreteres i va sorgir altra vegada 
el tema que si la rotonda estava incorporada en la urbanització del sector, se n’havia de fer 
càrrec el promotor de la zona, però en irrompre la crisi va quedar tot encallat. 
Degut a la insistència de l’Ajuntament, han entès que s’ha de buscar alguna solució alternativa i 
és molt probable que facin una rotonda, no al nivell del que es volia fer, però que ordeni el 
trànsit en aquell sector.
En el proper Ple informarà de les reunions que va a Barcelona, en representació de 
l’Ajuntament, i quins són els seus resultats. 

4.3 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron formula dos precs relacionats amb subvencions, el primer és per a una 
subvenció que es va concedir a l’Associació d’Amics del Teatre de Llagostera per poder 
realitzar lectures d’obres de teatre dramatitzades arreu del territori.
Entenen que les subvencions que atorga l’Ajuntament haurien de ser per entitats locals que 
desenvolupen la seva activitat exclusivament a Llagostera i tenen un interès públic, motiu pel 
qual l’Ajuntament de Llagostera hi col·labora.
Si les actuacions de les entitats són fora del poble o fins i tot fora de l’estat, la subvenció hauria 
de venir donada per una altra entitat de caire supra-municipal i no pas de l’Ajuntament. 
Per tant, el primer prec seria que quan es concedeixi una subvenció des de l’Ajuntament que 
sigui per activitats desenvolupades a Llagostera, i si és per una qüestió de promoció del 
municipi a fora, que es posi sota un altre títol.
El segon prec és sobre una subvenció que es va concedir a l’Associació Cultural Festival’Era, 
que sempre s’hi han manifestat en contra per la seva quantia en relació a altres subvencions 
que s’atorguen a entitats locals.
Quan es va aprovar per Junta de Govern la bestreta que se li atorgava, ja se li va dir al regidor 
que estarien atents i que el mes de desembre quan s’acaba el termini per justificar la 
subvenció, demanarien tota la documentació per veure si hi tenien dret, d’acord amb tota la 
reglamentació o la norma que l’Ajuntament l’hi havia posat. 
Amb la documentació que varen demanar varen veure que la documentació justificativa que 
aportaven no acreditava que tinguessin necessitat de la subvenció i per tant, incomplien els 
requisits per tenir-hi dret. 
Per tant, el segon prec i últim seria ordenar a Festival’Era, en base a la documentació aportada 
dins el termini, que retornin la subvenció de 4.000 euros perquè no s’ajusta al que havien de 
complir. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents preguntes: 
Té entès que la legalització del tema de Solius que es va demanar s’ha tirat enrere.

El Sr. alcalde respon que de moment ha arribat una suspensió i que és un tema únicament i 
exclusivament d’alçades, però l’obra es pot fer i ara l’arquitecte municipal ho haurà 
d’argumentar.     
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Continua el Sr. Navarro preguntant pel tema del cementiri i demana saber com estan les 
negociacions per renegociar el préstec.
A l’acord de la Junta de Govern Local varen veure que en el padró de conservació del cementiri 
no està separada la conservació que és el que es paga a l’empresa  amb la inversió.
Potser seria bo, independentment de les negociacions que es facin, marcar-ho des de 
l’Ajuntament, i l’acord de la Junta de Govern considera que s’haurà de canviar, per tal de 
regular-ho. 
- També han vist que s’havia fet la contractació de l’arquitecte municipal, quan encara el 
pressupost no estava adjudicat. Entenen que no és del tot correcte i no qüestionen ni molt 
menys la figura de l’arquitecte, que creuen que està fent una molt bona feina, però sí que 
s’hauria de ser curós i complir sempre la normativa. Entenen que aquest contracte no es podia 
fer perquè la plantilla no estava aprovada definitivament.                           
- També lligat amb el tema del pressupost, en el seu moment varen fer una pregunta que no va 
ser contestada  i ara la tornen a fer. Va haver-hi un augment, per ells excessiu, del 30% de la 
subvenció per a l’aula de música, és a dir que va passar de 20.000 a 26.000 euros. 
En el seu moment varen fer la pregunta per saber el perquè d’aquest augment, que no se’ls va 
contestar, i esperen que avui se’ls respongui.
- Del tema del Consell de Comunicació esperen que es faci la reunió que ja pertocava fa temps 
per tal de complir el que diu la normativa. 
- Lligat amb aquest tema, ja varen comentar fa temps la dificultat que hi ha a l’hora de buscar 
alguna cosa a través del web municipal i demanen que s’actualitzi.
- Els agradaria saber com està el tema del rètol. Quan es canviarà i a on es pensa posar? 
El mateix que la graella dels semàfors, que l’altre dia varen veure com hi havia gent que no 
podia passar. 
- Demanen i volen que en quedi constància, que cada vegada que es fa una reunió se’ls avisi.
- Demana si s’ha comprovat el que es va dir del parc dels gossos.
- Lligat al tema del Carnaval, fa un prec, i és que quan es fa la rua queden molts carrers tallats i 
demana que el camí de darrere del pavelló, que és una bona sortida per la gent que té els 
altres tallats, aquest dia s’obrís i es senyalitzés com a sortida de la població, atès que veus 
gent voltant sense trobar cap sortida.  
- Ja que s’ha aprovat el Pacte Nacional pel Referèndum, en aquests moments ja està operativu 
el seu portal web i demana als regidors i a la gent que els escolta, que s’hi apuntin.

El Sr. Ramon Soler, en relació a la subvenció dels Amics del teatre, respon que subvencionar 
una entitat de Llagostera sense ànim de lucre, que fa activitats de teatre, no hi troba cap 
problema.
Posar en dubte que se subvencioni per fer actuacions fora de Llagostera, tampoc és cap 
problema, per aquesta mateixa raó es podria posar en dubte, per exemple, les actuacions que 
es varen fer a San Nicolás de Oriente, que sàpiga no és un barri de Llagostera.
Si aquest és el criteri que s’ha de tenir en compte, s’ho miraran, i espera que s’apliqui per 
tothom igual i considera que un cert realisme seria benvingut. 
I en relació a la subvenció de Festival’Era, és el que acaba de dir ara, s’ho miraran, però tot.  
Pel que fa a l’aula de música, és una partida més del pressupost. L’educació musical és una 
prioritat com molts altres temes d’àmbit cultural o educatiu i entra dins de la capacitat normativa 
de fer la distribució de les despeses que fan. És un criteri i una visió de govern i no hi ha més. 
Sobre el Consell de Comunicació, diu que properament ja el faran.
En relació al tema del cementiri, diu que estan pendents que facin una proposta, que ja ho 
reiteraran i tal com va dir, el recàlcul afectarà a l’amortització del deute.

El Sr. secretari en relació al tema de l’arquitecte municipal,  diu que tal com va comentar ahir, 
l’Ajuntament va aprovar la modificació de la plantilla de l’any 2016 i es va dotar per crear la 
plaça d’arquitecte, si bé es cert que en aquest període no es va cobrir perquè ja hi havia la 

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

Codi Segur de Validació ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=ee5fba472ac34abaa0e7de1dca5c4e64001


29

partida del grup 2 de contractació de l’arquitecte com a extern i per tant, no es va aplicar 
l’aplicació pressupostària del grup 1. 
Recorda que si s’ha creat aquesta plaça és perquè l’arquitecte té una funció molt sensible amb 
l’Ajuntament perquè intervé en totes les llicències i la llei preveu que sigui funcionari. 
Va arribar l’exercici següent, la plaça ja estava creada i es va contractar amb el vistiplau del 
corresponent informe d’intervenció.
En el mateix informe es feia constar que es prorrogava el pressupost de l’any passat.
Que l’arquitecte municipal sigui funcionari, és un tema cabdal, i infinitament més important que 
aquest eventual incompliment de la normativa pressupostària, i en segon lloc es va aprovar 
definitivament, amb la qual cosa, el vici queda subsanat, i en tercer lloc, en cap cas ha implicat 
ningún tipo de quebranto de la hisenda pública local.
Si hi ha hagut un error ha estat irrellevant i ha estat subsanat, però el remei, que era contractar-
lo pel grup 2, hagués estat pitjor que la malaltia.     

El Sr. alcalde, en relació a la graella, diu que ja va endavant. Sobre la temporització dels 
semàfors diu que l’empresa que ho gestiona ja té el comunicat i varen intervenir. Si el problema 
continua s’haurà de mirar de temporalitzar-lo més.
I sobre els talls de carrers per la rua de Carnaval, diu que ja en pren nota i ho traslladarà  al 
Cap de la Policia, perquè en tot cas aquest dia es retirin els new jerseys i es pugui tenir aquest 
pas alternatiu.                                   

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