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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/5
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 26 D'ABRIL DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 22:45
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU, primer tinent d’alcalde, que presideix la sessió per 
absència de l’alcalde.  
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, 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.

Han excusat la seva absència el Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU i la 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU.

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. PLE2017/4 ordinària 29/03/2017

Propostes
Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2017/435   Aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les llars 
d'infants municipals i del Reglament que el regula. Exp. núm. 2017/713.- 
2.1.2. PRP2017/436   Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de les 
llars d'infants municipals. Exp. núm. 2017/716.-
2.1.3. PRP2017/416   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2016. Exp. núm. 
2015/45 
2.1.4. PRP2017/404   Assignar el nom d'Eugeni Gurnés Bou a un espai públic. Exp. núm. 
2017/74.-
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2.1.5. PRP2017/477   Moció d'ERC-AM, per a la revisió del pla d'accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques.- Exp. núm. 2017/758 
2.1.6. PRP2017/486   Moció d'ERC-AM, per a l'impuls de polítiques mediambiental.- Exp. núm. 
2017/774 
2.1.7. PRP2017/488   Moció del grup municipal de CIU, per a la defensa i l'efectivitat dels drets 
de les persones LGTBI.- Exp. núm. 2017/777 

3. Acords d’urgència. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Actes pendents d’aprovar

1.1. PLE2017/4 ordinària 29/03/2017
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2017/435   Aprovar inicialment la modificació del Consell de participació de les 
llars d'infants municipals i del Reglament que el regula. Exp. núm. 2017/713.    

Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 

2.1.2. PRP2017/436   Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern de 
les llars d'infants municipals. Exp. núm. 2017/716.-   

Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 

2.1.3. PRP2017/416   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1. 2016. Exp. 
núm. 2015/45    

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

“Atesa la Llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986 d’11 de juliol, i 
Atesa la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 
Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobre  instruccions tècniques als Ajuntaments  sobre la gestió i revisió del 
padró municipal,   
S’acorda:
Primer.- Aprovar el resum numèric del padró d’habitants a 1.1.2016 que dóna un resultat de 
8.266 habitants.”
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El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que el padró d’habitants a primer de gener de 2016 
dóna un resultat de 8.266 habitants. 

Sense que es produeixi cap intervenció, s’aprova  per majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents). 

2.1.4. PRP2017/404   Assignar el nom d'Eugeni Gurnés Bou a un espai públic. Exp. núm. 
2017/74.-   

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

“Per acord del Ple de data 26 de gener de 2017 es va iniciar l’expedient per donar el nom 
d’Eugeni Gurnés a un espai públic.
Comunicat aquest acord a la família del Sr. Eugeni Gurnés,
Formulada la proposta de l’instructor i exposada al públic pel termini de 20 dies sense que s’hi 
hagin presentat al·legacions, per tal de complir el que disposa el Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Llagostera, cal elevar l’acord al Ple.
S’acorda:
Primer.- Assignar el nom d’Eugeni Gurnés Bou al parc del final de l’avinguda Gotarra.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Josep Aliu pren la paraula i diu que l’Eugeni Gurnés va ser sindicalista i alcalde de 
Llagostera. Va ser afusellat, com moltes altres persones, per les tropes feixistes i juntament 
amb l’Associació per a la Recuperació de la  Memòria Històrica de Llagostera i amb tots els 
grups municipals es proposa posar-li el seu nom al parc de can Gotarra.

El Sr. David Parron manifesta que el vot del seu grup serà favorable, igual que ho va ser en 
iniciar l’expedient. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor, però igual que quan es va aprovar el 
parc d’en Ramon Trias Fargas troben que a l’expedient hi falta una mica d’argumentació del 
perquè. 
Al reglament,  l’article 3r. diu que es practiquin les proves i les actuacions que condueixin a 
precisar els mèrits de la persona proposada.
No posen en qüestió els mèrits, que són evidents, però creuen que com homenatge seria bo 
que hi hagués una mena de document que expliqués el perquè es mereix el nom d’aquest parc.
Si no és possible fer-ho ara, almenys quan torni a passar que es tingui en compte, perquè 
sembla que s’estigui fent un tràmit en comptes d’un homenatge. 

El Sr. Josep Aliu diu que a part de donar el nom a aquest parc es faran una sèrie d’actes 
relacionats amb l’Eugeni Gurnés, com la presentació d’un llibre on l’últim capítol va dedicat a la 
seva persona, des que el varen empresonar fins que el varen afusellar.
També es projectarà un documental i es farà una xerrada sobre les víctimes del franquisme, o 
sigui, tota una sèrie d’actes en diferents dies en relació a la seva figura.
Considera que s’hi ha treballat força, entre l’Arxiu, l’Ajuntament i l’Associació per a la 
Recuperació de la  Memòria Històrica de Llagostera.       
De mica en mica s’ha d’anar restituint la memòria de les persones que varen morir injustament 
a la guerra o que varen desaparèixer i no se n’ha sabut mai més res.
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El Sr. Antoni Navarro diu que està molt bé tots els actes que es faran, però el que quedarà a 
l’expedient de l’Ajuntament serà un paper on només diu que es dóna el nom a aquest espai. 

S’aprova per majoria absoluta.   

2.1.5. PRP2017/477   Moció d'ERC-AM, per a la revisió del pla d'accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques.- Exp. núm. 2017/758    

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

“Atès que a Llagostera hi ha carrers les voreres dels quals presenten una sèrie de dèficits 
(amplada insuficient, inexistència de vorera, desnivells pronunciats per guals anul·lats, 
finalització sobtada dels panots, pals de la llum al mig del pas) que obliguen els vianants a fer 
ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa.
Atès que la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, a l’article 5 b dictamina que cal 
”Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat [...] i determinar anualment les 
actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost corresponent”.
Atès que la 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, a l’article 42 diu que “Les administracions 
públiques han d’elaborar plans d’accessibilitat [...] que identifiquin i planifiquin les actuacions 
necessàries”, i que aquests plans d’accessibilitat “han de contenir una diagnosi de les 
condicions existents [...] establir criteris de prioritat que permetin de decidir quines actuacions 
s’han d’executar en diferents períodes”
Atès que la 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, a l’article 42 indica que “Les 
administracions locals han de garantir un procés participatiu de la ciutadania [...] en l’elaboració 
dels plans municipals d’accessibilitat. El document aprovat ha d’incloure la informació sobre 
aquest procés”
Atès que hi ha un nombre significatiu de peticions d’arranjament de voreres per part de la 
població de Llagostera, sovint per una caiguda provocada pel mal estat de les voreres.
Atès que la 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, a l’article 43 diu que “Els ens locals han 
de destinar una part de llur pressupost anual a les actuacions de supressió de barreres a 
l’accessibilitat previstes en el pla d’accessibilitat respectiu”
Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica, 
fonamental i ineludible de l’administració local.
Atès que una de les barreres arquitectòniques importants a Llagostera és la inexistència 
d’ascensor a l’edifici de l’ajuntament, fet que Esquerra al llarg dels darrers anys ha demanat 
posar remei a aquesta mancança. 
Atès que el pla d’accessibilitat de Llagostera es va aprovar el setembre de 2000, i que no s’ha 
adaptat als canvis normatius ni s’han actualitzat tenint en compte la realitat actual.”
Per tot això,
S’acorda:
Primer.- Determinar les actuacions que s’han de dur a terme l’any 2017 pel que fa a 
l’eliminació d’obstacles a les voreres i el pressupost corresponent especialment pel que fa als 
pals de les companyies de serveis (llum, telèfon, etc.) a fi de facilitar també el pas a cotxets per 
a nadons o persones que van en carrets de compra o amb cadira de rodes.
Segon.- Prioritzar la solució dels defectes que comportin més risc i problemes per als vianants.
Tercer.- Elaborar un calendari d’actuacions per a l’actual pressupost i els futurs que solucionin 
mica en mica els problemes d’accessibilitat del municipi.
Quart.- Iniciar un procés participatiu d’actualització del Pla d’accessibilitat, que identifiqui les 
actuacions necessàries i la planificació d’aquestes actuacions.
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Cinquè.- Publicar a la web de l’Ajuntament l’actual Pla d’accessibilitat, i anar-lo actualitzant a 
mida que s’incloguin adequacions al que demana la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, 
d'accessibilitat.
Sisè.- Iniciar el procés per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament, per tal de 
disposar d’aquest mecanisme al més aviat possible. 
Setè.- Donar trasllat dels presents acords als veïns que han manifestat la necessitat 
d’arranjament d’algunes voreres de la població”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que si algú ha seguit els Plens sabrà que ja es va 
presentar l’any passat i es va tirar enrere perquè es deia que la llei en la qual es basava no 
estava en vigor.   
Parlant amb els tècnics es va demostrar que sí que estava en vigor, però el ROM no permetia 
que es presentés el mes següent, sinó que s’havia d’esperar un any, que és el que s’ha fet,  
impacientment.
Presenten aquesta Moció perquè hi ha una llei, que és la d’accessibilitat, que fa que el pas dels 
vianants per la població sigui el més còmode i el més segur possible.
A Llagostera hi ha voreres que presenten una sèrie de dèficits, com amplada insuficient, 
inexistència de vorera, desnivells de guals, finalització sobtada de panots, per exemple a la 
zona industrial, pals de la llum enmig del pas com la famosa rodona al final del passeig Romeu 
o el carrer Mas Sec, diferents espais que s’haurien d’adequar. 
Al carrer República hi ha un senyal de pas de vianants, just al mig de la vorera i per exemple, 
una persona que va amb cotxet ha de baixar i no hi ha el gual que permeti que pugui baixar 
còmodament per anar al pas de vianants, o sigui, que hi ha tota una sèrie de dèficits a què de 
mica en mica cal posar-hi remei.  
L’any 2000 es va fer un Pla d’Accessibilitat molt i molt complet, que diu per exemple: hi ha un 
pal que s’ha de canviar, un panot que s’ha d’arreglar, o sigui, que hi ha una diagnosi i a través 
d’aquesta s’han de posar uns diners al pressupost per tal d’anar-ho superant. 
No té res a veure amb plans d’accessibilitat que es varen fer en altres moments, com que es 
varen eixamplar voreres de diferents parts del poble que varen servir per soterrar serveis i que 
ara es farà al carrer Joan Maragall, que evidentment pot formar part del Pla d’Accessibilitat.
Però aquest Pla el que demana és que la diagnosi estigui actualitzada i que es faci una 
planificació anual de com s’arreglaran aquest problemes.   
Del dia 10 de febrer hi ha una petició d’indemnització per caiguda, del 19 d’aquest mes hi ha 
una sol·licitud d’arranjament de voreres, el 30 de març exactament igual i fins a set peticions de 
gent que ha caigut.
Per tant, consideren que és important prendre’s seriosament aquest Pla d’Accessibilitat i 
dedicar-hi temps a solucionar aquests problemes de seguretat i de tranquil·litat pel vianant que 
vagi amb cotxet, amb carro de la compra o amb qualsevol altre mecanisme. 
Des de sempre ERC ha demanat que se solucioni el problema de l’accessibilitat que hi ha a 
l’edifici de l’Ajuntament, que és la manca d’ascensor. 
Quan hi va haver el canvi de govern d’Entesa a Convergència, aquesta va heretar, a part de 
diners, que a dintre del pressupost n’hi hagués per posar un ascensor. 
Han passat molts anys, però encara no s’ha fet, i el seu grup ho demana any rere any.  
Li consta que ara, definitivament, amb el Pla de Barris es podrà fer, però com que es diu i no hi 
ha el compromís ho han volgut incloure en aquesta Moció, que el que demana és que es 
compleixi la llei pel que fa el Pla d’Accessibilitat i un capítol especial a l’ascensor de 
l’Ajuntament.

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que ara que es parla d’herències, el Pla d’Accesibilitat 
també n’és una perquè es va aprovar definitivament el dia 27 de setembre de l’any 2000.
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Es basava en la llei 20/91 d’accessibilitat i en el seu punt tercer deia que el Pla permetrà a 
l’Ajuntament conèixer quina és la reserva pressupostària necessària en cada exercici econòmic 
per dur a terme aquestes actuacions i aconseguir d’aquesta manera que en la data que 
assenyala la llei,4 de desembre de 2006, la ciutat estigui adaptada. 
És a dir, aquest Pla que s’aprova l’any 2000 s’havia d’acabar el 2006 i hi havia 48 actuacions. 
Voleu saber quantes se’n varen fer ? Cap ni una, en els sis anys que havia d’estar en vigor.
Fase primera: carrer Àngel Guimerà - Sant Feliu, no es va fer. S’ha fet el primer tram entre els 
anys 2007-2016, és a dir, de les 48 obres que preveia el Pla no se n’ha fet cap en el termini. 
Quines obres s’han fet des de l’any 2007 al 2016? que no cal dir qui ha governat, perquè 
tothom ho sap: onze; Les obres previstes per aquest any: tres i quatre que no estaven incloses 
en el Pla d’Accessibilitat i obres previstes en projectes ja aprovats: dues més. 
S’han fet obres d’accessibilitat provisionals al carrer Sant Feliu i al carrer Ganix, i aquest any 
se’n faran al carrer Sant Feliu, Joan Maragall i Constància.
De fetes ja hi ha les dels carrers Àngel Guimerà,  Fred,  Sant Antoni, Santa Anna, Olivareta, 
Processó, Consellers, Almogàvers, Jaume I, Panedes, Camprodon i passeig Tomàs Boada. 
I programades, o sigui, amb projectes aprovats: carrer Pau Casals i carrer Ganix. 
Obres d’accessibilitat no previstes en aquest Pla: la reurbanització del carrer Lacustària, 
Marina, baixada de la Costa i 11 de Setembre, inclòs en el Pla de Barris, que es farà entre 
aquest any i el vinent.
També hi ha la reurbanització del carrer Indústria i del SUD-10, que en aquests moments està 
en dansa. 
És evident que es coincideix en la necessitat de fer aquestes obres, però són els únics que 
n’han executat alguna.
Per tant, els sembla molt bé que hi hagi aquest interès, però insisteix que no es va fer cap obra 
en el termini que es preveia. 
També entenen que la planificació és una cosa i la capacitat n’és una altra, perquè no es pot 
obrir tot el poble, ni tots els carrers d’avui per demà perquè comporta dificultats i maldecaps per 
gestionar-les, sobretot pels veïns que les pateixen; s’ha de ser realista. 
Sentint-ho molt aquesta Moció no la poden votar a favor perquè es demana una cosa que ja 
hauria d’estar feta des de l’any 2006 i que l’ha anat fent l’equip de govern després amb la 
voluntat d’adaptar-s’hi. 
El Pla s’ha d’adaptar a la normativa nova i s’ha d’actualitzar, en això els dóna la raó, però es 
farà quan s’hagin acabat les obres, especialment les del Pla de Barris.
L’ascensor està previst dins el Pla de Barris i no és només el fet de fer accessible la segona 
planta, sinó que s’ha d’adaptar tot l’espai i no és una cosa senzilla. 
Coincidint absolutament en la necessitat que Llagostera ha de ser més accessible, demana que 
més enllà de la teoria es valori la pràctica.

El Sr. David Parron manifesta que el que demana la Moció és que s’adeqüi el Pla 
d’Accessibilitat a la realitat, de fet la mateixa llei diu que s’han d’adequar els municipis que no 
tenen el Pla i els que el tenen que s’adapti o es corregeixi i d’alguna manera és el que es 
demana.
A part de les actuacions concretes que es fan anualment i dotades de la seva partida 
econòmica, més enllà del Pla de Barris, que no sabia si s’executaria o no perquè s’havia 
demanat una pròrroga per sis mesos més i tampoc sabien exactament quines obres 
s’executarien.
El que es demana és que les obres quedin descrites anualment en el  Pla d’Accessibilitat i no 
ha sentit cap crítica per part d’ERC de les coses que sí s’havien fet, que segurament tant ells 
com el seu grup es congratulen, però el que és una obvietat és que hi ha carrers que els panots 
estan malament, que hi ha pals al mig de la vorera, etc. i que no estaria de més actualitzar el 
Pla d’Accesibilitat i fer públic i notori quines actuacions s’estan fent anualment.
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No creu que es guanyi gaire en dir quines actuacions s’han fet i que és millor avançar en fer 
millor l’esmentat Pla, actualitzant-lo i no només perquè ho digui la llei, sinó perquè es bo pel 
municipi  i fer una actualització de les actuacions que es volen fer més enllà del Pla de Barris.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro pregunta que s’ha complert del MIEM i del Pacte d’Alcaldes aprovats 
per l’equip de govern.
Li diu al Sr. Soler que una cosa és la planificació, després el tema econòmic i els tempus, i molt 
es tem que el temps i la feina que hi ha sortirà al llarg d’aquest Ple. 
Si no s’equivoca es va començar amb el nucli antic, en qualsevol cas, no es tracta de fer un 
anàlisi del que s’ha fet i si ho ha fet Entesa o Convergència, sinó del que s’ha de fer ara. 
Les fitxes tècniques del Pla d’Accessibilitat no estan en absolut adequades i encara s’han 
d’arranjar voreres del passeig Tomàs Boada, i si es considera que no cal arreglar-ho, 
endavant...
Es continuen fent estudis i gastant diners, com l’estudi de les indústries, que ara no recorda 
com es diu, que està en un calaix i espera que algun dia se’n pugui parlar.  
Aquest estudi es va fer en el seu moment i  es va dir que “manifesta al seu entendre que és un 
projecte necessari i creuen que és un projecte ambiciós. Diu que els ha sobtat que hi hagi 
zones del poble no incloses com el Puig del General, can Gotarra i les Cases Barates i pensen 
que és un error. Tampoc troben adequat que s’hagi suprimit la partida d’arranjament de 
voreres, ja que és evident que amb les previsions del pressupost difícilment es podria tirar 
endavant”.   
Ho va dir el Sr. Josep Comas en un equip de govern on també hi era el Sr. Soler, que si s’ha de 
parlar del passat, parlem-ne del tot.
Hi havia 75.000 euros, si no recorda malament, per arranjament de voreres. 
Està molt bé fer plans, però ara resulta que no s’ha d’arreglar. 
Creu que s’ha de ser seriós, la primera vegada no es va aprovar la Moció perquè la llei no 
estava en vigor i ara perquè es fa el carrer Joan Maragall.
Totes les fases del Pla d’Accessibilitat estaven aprovades, igual que el MIEM i que tants 
projectes que s’han endarrerit.   
En qualsevol cas no s’han endarrerit tant com l’ascensor de l’edifici de l’Ajuntament. 

El Sr. Ramon Soler li pregunta al Sr. Navarro si sap quants diners hi ha en el pressupost 
actual per eliminar les barreres arquitectòniques. 1.241.000 euros,  una mica superior als 
75.000 que reclamaven en el seu dia, en tot cas,  la història posarà a cadascú en el seu lloc. 
S’han fet les actuacions que s’han fet, seguint el Pla d’Accessibilitat, que s’ha d’adequar i li 
sembla perfecte.
Només cal mirar el passeig i veure les barreres que s’han eliminat; ampliacions de voreres, 
solució parcial al carrer Sant Feliu per donar amplitud a la vorera fins que no s’arrangi 
definitivament, que precisament ja s’ha aprovat el projecte.
Aquesta Moció que s’està plantejant com a declaració d’intencions els sembla fantàstica, però 
està demanant coses que ja s’estan fent i està encantat de la vida de compartir que es vulguin 
eliminar barreres arquitectòniques perquè des del primer dia ho han demostrat. 
I insisteix,  el vot de l’equip de govern és contrari perquè es demanen coses que fa uns quants 
anys que ja s’estan realitzant. 

El Sr. David Parron afegeix que Llagostera és més que un Pla de Barris i que el nucli antic, 
atès que hi ha moltes altres zones que no hi arriba el Pla i que és necessari aplicar el Pla 
d’Accesibilitat. 

El Sr. Antoni Navarro torna a dir que el Pla es va aprovar i es va anar fent, es varen aprovar 
diferents fases d’accessibilitat, es van arreglar el carrer Almogàvers que sempre hi havia 
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problemes, eixamplant la vorera i posant-hi zones blaves, que en teoria l’equip de govern havia 
de treure, atès que varen prometre que la primera cosa que farien quan arribessin a 
l’Ajuntament.
Deixem-nos d’històries i parlem de la realitat i la llei diu: s’han d’elaborar plans d’accessibilitat 
que identifiquin i planifiquin les actuacions necessàries i que aquests plans d’accessibilitat han 
de contenir la diagnosi de les condicions existents” . 
Aquesta diagnosi ara per ara no hi és. No es tracta del que es fa, del que es gasta i del que no i 
el que s’ha de mirar és el que diu la llei que s’ha de tenir una diagnosi i pregunta si l’Ajuntament 
la té. 
Diu que hi ha d’haver una aplicació anual en el pressupost i que ha de constar exactament 
quins elements de la diagnosi del Pla de Barris s’han d’arreglar.

Es denega per majoria absoluta (vot contrari del regidors de CiU i vot a favor dels regidor 
d’ERC i del regidor d’AxLL).   

2.1.6. PRP2017/486   Moció d'ERC-AM, per a l'impuls de polítiques mediambientals.- Exp. 
núm. 2017/774    

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

“El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat, a durant l’actual mandat, iniciatives que tenen 
com a objectiu l’impuls de polítiques afavoridores del medi ambient. Així:
El Ple de gener de 2016 va aprovar una moció d’ERC i d’Alternativa per Llagostera per a la 
creació d’un a línia de subvencions per a explotacions ecològiques
El Ple de juny de 2016 va aprovar una moció per a l’optimització i promoció de producció i 
consum d'energies netes, que ens comprometia a redactar i aprovar una ordenança d’ús de 
sistemes de producció local d'energia al municipi i de consum d'energia renovable
Han passat 16 mesos, en el primer cas, i 10 en el segon sense que s’hagi donat curs a les 
dues mocions esmentades, sobretot en la segona moció, que encara que s’ha començat a 
elaborar l’ordenança.”
S’acorda:
Primer.- Endegar les actuacions necessàries per fer realitat els compromisos adoptats en les 
sessions plenàries de gener de 2016 i de juny de 2016, sobre la creació d’una línia de 
subvencions per a explotacions ecològiques i redactar i sobre la redacció d’una ordenança d’ús 
de sistemes de producció local d'energia al municipi i de consum d'energies renovables.
Segon.- Donar compte als plens, per part dels regidors responsables, de les actuacions dutes 
a terme per a l’acompliment de les mocions fins que els compromisos s’hagin fet realitat”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que en comptes d’haver presentat aquesta Moció, podien 
haver fet un prec, però com que a vegades els precs no acaben de tenir la seva resposta, han 
preferit fer-ho així. 
Aquesta Moció senzillament el que demana és que allò que es va aprovar en el seu moment tiri 
endavant d’una vegada per totes.
El Ple de gener de 2016 va aprovar una moció, presentada per ERC i AxLL, per una creació de 
línia de subvencions per a explotacions ecològiques.
Un parell de vegades ja va dir que estava molt content de com la Moció estava tirant endavant i 
així ho va agrair al regidor, però malauradament des de fa més de mig any no avança, malgrat 
que en el pressupost hi hagi partida.
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Aquesta campanya no és només d’ajudar econòmicament, sinó també de conscienciació a la 
ciutadania sobre les avantatges que podria tenir la producció ecològica.
Per tant, demanen que d’una vegada, els compromisos que ja es varen iniciar i que semblava 
que tirarien endavant de manera immediata, s’executin d’una vegada.
El mes de juny de 2016 es va aprovar una altra moció per a l’optimització i promoció de 
producció i consum d’energies netes i perquè tothom ho entengui, que no mani la qüestió 
estètica per sobre de la funcional, atès que molta gent no pot posar plaques solars perquè la 
normativa no li permetria i gairebé farà un any que es va aprovar i encara no s’ha tirat 
endavant. 
Demana que quan s’aprovi una moció que s’executi i que no té cap sentit aprovar-la i deixar-la 
sobre la taula. 

El Sr. Xavier Vilella manifesta que tant l’equip de govern com l’oposició utilitzen les mocions 
per portar temes al Ple i ser votades. 
És cert que aquesta moció presentada per ERC i AxLL i amb el vot favorable de l’equip de 
govern, que es va aprovar, l’objectiu és portar-la a terme, però per motius diversos les coses es 
poden retardar, però no a nivell del polític, sinó a nivell tècnic que per manca de temps 
prioritzen altres temes que tenen terminis.
Quan el Sr. Navarro ha dit que ho presenta en forma de moció i no com a prec, ha de dir que 
per part seva i també els seus companys, quan es presenta un prec o es fa una pregunta, 
sempre s’ha contestat. Una altra cosa és que la resposta no li agradi.
I sobre que no s’ha fet res, discrepa, perquè en tema d’agricultura ecològica s’han fet dues o 
tres reunions per consensuar-ho i no es poden queixar perquè es va arribar a un acord molt 
ràpidament.
Es varen tenir contactes amb productors ecològics de Llagostera per informar-los sobre el que 
s’estava treballant, que la tècnica ho va transcriure sobre paper i ho va passar als serveis 
jurídics municipals a fi que li donessin forma legal. 
La intenció de l’Ajuntament per tirar-ho endavant hi és, el pressupost també, però 
administrativament la feina cada dia és més complicada.
No es qüestió de fer-ho ni l’endemà d’haver-se aprovat, ni trigar massa temps, però es 
prioritzen  les coses urgents.    
I en relació a les plaques fotovoltaiques, passa el mateix, encara que aquí no s’hi hagi treballat 
tant.

El Sr. David Parron manifesta que potser sí que l’equip de govern hi creu, però té la impressió, 
vits el que demostra el temps, que a vegades s’aproven les coses per fer notes de premsa i, 
potser no es queden en un calaix, però costa molt que se’ls doni cos.
Quan va veure aquesta moció, ja va dir: ostres m’ha aixafat la guitarra! perquè justament  el 
seu grup estava pensant en fer alguna cosa amb les mocions a les quals no se’ls havia donat 
curs.
Quan va veure la moció, tot i que anava per dues de concretes, es podria fer extensiva a totes 
les que s’aproven per unanimitat i no acaben de reeixir, encara que és veritat que es fan 
reunions preparatòries i en el cas de les agroecològiques és veritat que hi va haver acord de 
seguida, per això encara sobte més que s’estigui en el punt que s’està.
El seu grup va presentar una proposta sobre la tarifació social que també es varen reunir amb 
el regidor i va anar prou bé i varen decidir que es començaria a implementar amb les llars 
d’infants, però han vist que fa relativament poc que s’han aprovar les bases d’ajuts i s’ha deixat 
de banda la tarifació social.
També es va aprovar per unanimitat la delimitació de l’àrea de tanteig i retracte, que s’ha 
quedat en un calaix. 
Ja entén que hi ha moltes coses a fer a l’Ajuntament, ningú ho discuteix, però quan es presenta 
una moció on diu que es comenci a implantar l’any 2017, un ho creu, però quan es veuen els 
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quatre exemples que s’han posat, té la impressió que al final no hi ha cap problema per aprovar 
mocions per unanimitat quan es tracta de fer declaracions i no comporten realment una feina.
No és una crítica, però si realment les coses que s’aproven les creuen tant l’equip de govern 
com l’oposició seria bo que es tiressin endavant, precisament perquè tal com ha dit el regidor 
s’ho creuen i hi ha voluntat de fer-ho i ni per l’equip de govern, ni pel poble ni per l’oposició, ni 
per la salut de la política es bo. 
De totes maneres, el vot del seu grup serà favorable.  

El Sr. Antoni Navarro diu que ja pressuposava que al llarg d’aquest Ple es diria que el dia a 
dia no permet avançar, el mateix que va passar en determinats projectes. 
Un parell de vegades ja va dir que li agradava molt com s’estava portant aquesta moció, igual 
que un dia en Ple també va felicitar en Jesús perquè l’arranjament de la pista de patinatge 
l’havia fet estalviant diners.
No tenen cap mena de problema reconèixer els mèrits quan els veuen.
Sobre la moció de les plaques, encara no s’ha fet absolutament res i els sap greu.
Al capdavall quan es faci el balanç, serà del que s’ha fet a l’Ajuntament i li sap greu que no es 
tiri endavant i que no es reconegui quan han felicitat públicament a l’equip de govern per la 
feina feta.
Els sis primers mesos chapeau, molt bé. Es varen reunir, va ser participatiu, varen quedar en 
quins productors podrien parlar, varen decidir-ho entre tots, però de cop i volta ha quedat aturat 
i creuen que tenen tot el dret que se’ls digui perquè s’ha aturat.

El Sr. Xavier Vilella respon que si no té intenció de tirar una moció endavant ho diu i fins i tot li 
resulta més fàcil dir que no, que no pas dir que sí i que es vagi allargant i que es puguin 
presentar mocions d’aquest tipus.
Podria haver-hi una certa desconfiança si l’equip de govern hagués dit que no, però aprovar 
una cosa i no tenir intenció de fer-la provoca una altra moció com la que s’ha presentat. 
Per motius diversos a vegades les coses s’allarguen.
Quan es faci balanç de la legislatura, la gent podrà dir que varen trigar, però creu que es 
portarà a terme perquè el compromís es va adquirir. 
Motius pels quals no s’ha portat a terme: es va començar amb un secretari i s’acabarà amb un 
altre, en aquests moments la tècnica està de baixa i d’imprevistos en surten sempre i a 
vegades complexos. 
Des de l’oposició, encara que es trigués un mes, dirien que es va tard i segurament tindrien raó 
si només hi hagués aquest tema per fer, però el volum de feina és enorme i des de l’equip de 
govern les coses es veuen d’una manera i des l’oposició una altra. 
El vot de l’equip de govern serà contrari perquè evidentment la intenció hi és, tal com es va dir 
en el seu moment, però tal com es planteja la Moció no hi estan d’acord. 

El Sr. David Parron diu que és cert que la feina es veu diferent des de l’oposició que des de 
l’equip de govern, però una de les poques maneres que té l’oposició d’intentar influir en la tasca 
de l’equip de govern és mitjançant mocions que demanen  alguna cosa i creu que està en el 
seu dret de fer-ho.
No està d’acord amb el que ha dit en Xavier que el més senzill seria dir no a una moció,  
perquè  hauria d’explicar aquest no i que la gent ho entengués. A vegades és més senzill dir 
que sí i no fer-ho i no creu que sigui el que volen fer, però demorar-ho massa en el temps crea 
aquesta sospita.
Si s’aproven les mocions és per donar-los curs i més quan s’aproven per unanimitat. 

El Sr. Antoni Navarro diu que al final del Ple els regidors expliquen el que s’està fent i potser 
també caldria explicar el que no hi ha temps de fer i es farà més tard.  
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L’equip de govern votarà no a la proposta, que diu “endegar les actuacions necessàries per fer 
realitat els compromisos adoptats en les sessions plenàries de gener i de juny de 2016” , no diu 
començar la setmana vinent, sinó intentar fer el possible i l’equip de govern diu que no. 
I a la segona cosa que es diu que no és “donar compte als plens, per part dels regidors 
responsables, de les actuacions dutes a terme per a l’acompliment de les mocions fins que els 
compromisos s’hagin fet realitat, és a dir es diu que no a explicar que és el que es mereix la 
població de com està allò que s’han compromès a avançar i li sap molt de greu que l’equip de 
govern es negui a informar.
Evidentment, el vot del seu grup serà a favor.

Es denega per majoria absoluta (vot contrari dels regidors de CiU i vot a favor dels 
regidors d’ERC i del regidor d’ALL).   

2.1.7. PRP2017/488   Moció del grup municipal de CIU, per a la defensa i l'efectivitat dels 
drets de les persones LGTBI.- Exp. núm. 2017/777    

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

“L’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre país. Un cop més, Catalunya ha estat pionera en 
la defensa i el reconeixement de la dignitat de totes les persones per raó d’orientació afectiva i 
sexual i d’identitat de gènere, i ho ha fet malgrat travessar un important context de crisi i de 
recessió econòmica que feien preveure dificultats per al finançament i desplegament d’aquesta 
Llei.
Tal com explica la Llei en el seu article 2 cal encara “establir les condicions per les quals els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, 
siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida 
social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social 
d’aquestes persones.”
El 17 de maig, es commemora arreu del món el dia internacional contra l’homofòbia. Una diada, 
que des del 2004, crida a totes les forces polítiques, líders d’opinió, mitjans de comunicació 
social, moviments cívics i culturals i a tota la població en general per defensar la dignititat de les 
persones, lluitar contra l’homofòbia en totes les seves formes i prendre consciència de la 
violència i la discriminació que encara pateixen moltes persones lesbianes, gais, trans, 
bisexuals o intersexuals (LGBTI) arreu del món. Des de països on encara són perseguits i 
condemnats a mort fins a les situacions més properes o subtils de discriminació que encara es 
donen en el nostre entorn més immediat.
Aquest any, el dia internacional contra l’homofòbia ha adoptat el lema “L’amor fa una família” i 
posa el focus en la gran importància per a tothom de poder-se realitzar humanament amb la 
creació d’una família així com la importància d’assumir i valorar la diversitat familiar, una realitat 
cada cop més àmplia i visible, signe d’una societat avançada, democràtica i moderna, amant de 
la llibertat i dels valors humans.
Ara, dos anys i mig després de l’aprovació de la Llei 11/2014, i en un entorn socioeconòmic 
menys advers i en què les finances públiques reprenen una senda de creixement pressupostari 
cal insistir en la necessitat de desenvolupament i implementació de la Llei 11/2014 al nostre 
país, i per aquest motiu, en ocasió del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia,
S’acorda:
Primer.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a implementar, en 
l’àmbit de les seves competències, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir la igualtat de 
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tracte i no discriminació i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, 
intersexuals, i a dotar presspostàriament les partides per a aquesta finalitat.
Segon.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a atendre en els 
respectius àmbits d’actuació, a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, 
especialment en aquelles franges d’edat de formació o de major dependència com són la 
infància, joventut i la tercera edat.
Tercer.- Instem el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a implementar 
polítiques actives i a dotar els respectius serveis d’atenció a les persones, per a l’impuls de 
projectes en els àmbits associatiu, de l’ensenyament, de l’educació social i en el lleure i de la 
cultura.
Quart.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a impulsar polítiques 
actives de suport a les famílies de lesbianes i de gais, i per garantir el dret de tothom a la 
formació d’una família i de poder accedir a totes les tècniques de reproducció assistida.
Cinquè.- Instar totes les forces polítiques a impulsar els canvis legals necessaris per garantir 
els drets i el reconeixement de tots els infants nascuts per processos de gestació per 
substitució, i a cercar consensos per abordar una regulació per a aquest tipus de gestació.
Sisè.- Instar totes les administracions públiques a Catalunya, a la defensa i protecció integral 
de les persones LGTBI, i especialment en aquells àmbits com a l’ensenyament, la sanitat i els 
serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar de la formació en professionals i 
de protocols específics per a la garantia i protecció de les persones LGTB en situacions de 
vulnerabilitat.
Setè.- Instar el Govern i totes les administracions, totes les formacions polítiques, sindicals, 
empresarial i tota la societat civil a continuar impulsant iniciatives de difusió i de conscienciació 
sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici de llibertat i 
exemple de protecció dels drets humans fonamentals, que empara l’actual marc legal, i que 
s’han d’inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a nova república independent.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler llegeix literalment els punts de la part dispositiva de la Moció i manifesta 
que en definitiva és donar suport a un col·lectiu que moltes vegades queda desassistit i potser 
tampoc té el reconeixement social que es mereixeria i creu que els acords expliquen per si sols 
del que es tracta, per tant, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. David Parron manifesta que vagi per endavant que el vot del seu grup serà favorable, 
però que el que els sobta d’aquesta Moció concretament és el primer acord i troba curiós que 
portant dos anys el govern de la Generalitat encara no s’hagin dotat pressupostàriament les 
partides per aquesta finalitat i tres anys després de la llei encara estigui per desenvolupar el 
reglament i que la majoria de les associacions de gais i lesbianes de Catalunya estiguin ben 
emprenyades.
Troba a faltar saber què es pensa fer des de l’administració local en la lluita contra la 
homofòbia, contra el bullying,  fer programes a les escoles i als centres educatius contra 
qualsevol actuació discriminatòria per raons de gènere o de sexe.           

El Sr. Antoni Navarro diu que el seu grup també hi votarà a favor, però també els sobta una 
qüestió i és que a vegades determinades mocions no es voten perquè es diu que “això ja s’està 
fent, que no porta res nou” i demana si sobre això l’equip de govern no està fent res en aquest 
sentit i si és així demana que es pensa fer.  
És a dir, si tot el que diu l’oposició ja s’està fent, que s’aporta, a part de pressionar a la 
Generalitat, o sigui, què es pensa fer. 
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En l’acta del Ple que s’acaba d’aprovar, el Sr. Soler diu que “seria millor que es presentessin 
conjuntament perquè al final no deixen de ser temes de voluntat política“, en relació a la Moció 
sobre la reforma horària.
Els va sobtar molt que davant la petició que totes aquestes mocions es presentin de manera 
conjunta, a la Comissió Informativa es troben que un equip que estava dient que s’havia de fer 
així no ho faci. 
Moltes vegades pensa que es dedica molt de temps a discutir coses que en el fons no se les 
acaben de creure o que en el fons són discussions sense cap fonament i potser s’haurien de 
posar d’acord en si aquesta Moció hauria d’anar de manera conjunta o no. 

El Sr. Ramon Soler diu que creu que se sent el temps perquè veu a l’oposició molt tensa per 
coses que no acaba d’entendre, doncs per un costat té la sensació que es queixen perquè 
l’equip de govern presenta una moció que no poden fer-ho i si realment tenen ganes de fer-la 
conjunta és tan fàcil com dir-ho. Particularment a ell no l’han trucat mai per presentar-ne de 
conjuntes i quan hi ha hagut alguna possibilitat no han tingut cap inconvenient de posar-hi els 
altres grups, per tant, si els feia tanta il·lusió, a la Junta de Portantveus que s’ha modificat un 
punt es podria haver dit, atès que tampoc costava res presentar-la conjuntament.
El que s’insta a la Moció és un reconeixement de drets a un col·lectiu que no és el més 
reconegut que tingui el país i qualsevol cosa que es faci, per petita que sigui, ja serà més del 
que s’ha fet fins ara i posar-ho a debat públic en un Ple de l’Ajuntament creu que és un punt de 
partida.
Evidentment que això no ho soluciona tot, però és una aportació que es fa com moltes altres 
que es fan a altres nivells. 
S’està discutint més el que podria haver fet no sé qui, que no pas el contingut de la Moció i com 
que l’equip de govern hi està a favor, així hi votaran. 

El Sr. David Parron respon que no està tens, el que passa és que a vegades es confon la 
tensió amb la discrepància política o amb dir allò que un no vol escoltar. Diuen el que pensen i 
a vegades no es vol escoltar.
Ha dit que li sobtava perquè aquí hi ha tres grups, dos dels quals són al govern de la 
Generalitat i com ha dit molt bé,  alguna cosa s’ha fet malament quan s’ha hagut de presentar 
la Moció. 
Ja hi estan a favor, simplement volien saber quines són les mesures que es pensen fer des de 
l’Ajuntament i si això és el que demanaven i si molesta ho entenen, però no creuen que sigui 
demanar la lluna. 
Més enllà d’aprovar aquesta Moció, demana si els centres educatius tenen protocols de 
protecció contra el bullying o contra l’assetjament escolar en temes de gènere i si es pensen 
fer.
Això és el que demanen, però amb la Moció hi estan completament d’acord. 

El Sr. Antoni Navarro diu que tant ell com en David han demanat quines actuacions es 
pensen dur a terme des de l’Ajuntament tenint en compte el que s’està aprovant.
Pensa que és evident que donen el suport total al grup que representen, però no deixa de ser 
incòmoda i saber-los greu que determinats aspectes els podrien treballar junts i l’autocrítica és 
un exercici sa.
Per acabar, demana que no es donin tantes voltes i que es parli de construir.

El Sr. Ramon Soler manifesta que no té cap inconvenient per anar de cara a barraca.
No és una feina només de l’Ajuntament, sinó que hi ha molts altres estaments que hauran de 
col·laborar i avui s’està posant una primera pedra i estan posant de manifest una realitat social 
que existeix, que moltes vegades queda amagada, i parlant-ho avui s’està fent el primer pas, 
que no serà l’últim. 
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents de CiU, ERC i 
ALL) el següent text de la Moció, després d’haver-se modificat a la Junta de Portantveus: 

“L’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre país. Un cop més, Catalunya ha estat pionera en 
la defensa i el reconeixement de la dignitat de totes les persones per raó d’orientació afectiva i 
sexual i d’identitat de gènere, i ho ha fet malgrat travessar un important context de crisi i de 
recessió econòmica que feien preveure dificultats per al finançament i desplegament d’aquesta 
Llei.
Tal com explica la Llei en el seu article 2 cal encara “establir les condicions per les quals els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, 
siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida 
social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social 
d’aquestes persones.”
El 17 de maig, es commemora arreu del món el dia internacional contra l’homofòbia. Una diada, 
que des del 2004, crida a totes les forces polítiques, líders d’opinió, mitjans de comunicació 
social, moviments cívics i culturals i a tota la població en general per defensar la dignititat de les 
persones, lluitar contra l’homofòbia en totes les seves formes i prendre consciència de la 
violència i la discriminació que encara pateixen moltes persones lesbianes, gais, trans, 
bisexuals o intersexuals (LGBTI) arreu del món. Des de països on encara són perseguits i 
condemnats a mort fins a les situacions més properes o subtils de discriminació que encara es 
donen en el nostre entorn més immediat.
Aquest any, el dia internacional contra l’homofòbia ha adoptat el lema “L’amor fa una família” i 
posa el focus en la gran importància per a tothom de poder-se realitzar humanament amb la 
creació d’una família així com la importància d’assumir i valorar la diversitat familiar, una realitat 
cada cop més àmplia i visible, signe d’una societat avançada, democràtica i moderna, amant de 
la llibertat i dels valors humans.
Ara, dos anys i mig després de l’aprovació de la Llei 11/2014, i en un entorn socioeconòmic 
menys advers i en què les finances públiques reprenen una senda de creixement pressupostari 
cal insistir en la necessitat de desenvolupament i implementació de la Llei 11/2014 al nostre 
país, i per aquest motiu, en ocasió del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia,
S’acorda:
Primer.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a implementar, en 
l’àmbit de les seves competències, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir la igualtat de 
tracte i no discriminació i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, 
intersexuals, i a dotar presspostàriament les partides per a aquesta finalitat.
Segon.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a atendre en els 
respectius àmbits d’actuació, a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, 
especialment en aquelles franges d’edat de formació o de major dependència com són la 
infància, joventut i la tercera edat.
Tercer.- Instem el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya, a implementar 
polítiques actives i a dotar els respectius serveis d’atenció a les persones, per a l’impuls de 
projectes en els àmbits associatiu, de l’ensenyament, de l’educació social i en el lleure i de la 
cultura.
Quart.- Instar el Govern i totes les administracions públiques a Catalunya a impulsar polítiques 
actives de suport a les famílies de lesbianes i de gais, i per garantir el dret de tothom a la 
formació d’una família i de poder accedir a totes les tècniques de reproducció assistida.
Cinquè.- Instar totes les administracions públiques a Catalunya, a la defensa i protecció 
integral de les persones LGTBI, i especialment en aquells àmbits com a l’ensenyament, la 
sanitat i els serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar de la formació en 
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professionals i de protocols específics per a la garantia i protecció de les persones LGTB en 
situacions de vulnerabilitat.
Sisè.- Instar el Govern i totes les administracions, totes les formacions polítiques, sindicals, 
empresarial i tota la societat civil a continuar impulsant iniciatives de difusió i de conscienciació 
sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici de llibertat i 
exemple de protecció dels drets humans fonamentals, que empara l’actual marc legal, i que 
s’han d’inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a nova república independent.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

3. Propostes urgents

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents), declarar la 
urgència i tractar el següent punt a la present sessió: 

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2017/522   Aprovar la modifiació de crèdit núm. 5/2017 per transferències de 
crèdit entre aplicacions de despeses.-. Exp. núm. 2017/823    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Atesa la necessitat de realizar despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent 
pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost és insuficient i no ampliable.
Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la urgència, per poder iniciar la implantació del 
projecte Llagostera 3.0 a les escoles del municipi en el curs escolar actual.
Vist l’informe de Secretaria i l’informe favorable d’Intervenció.
De conformitat amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i amb les Bases d’execució del pressupost municipal per 
a l’any 2017.
D’acord amb l’article 40.1 del Reial Decret 500/1990,  de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, la transferència de crèdit es aquella modificació del 
pressupost de despeses que, sense alterar la quantia total, s’imputa l’import total o parcial d’un 
crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, estableix que les transferències de crèdit estaran 
subjectes a les següents limitacions:

- Les transferències proposades no afectaran els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris 
atorgats durant l’exercici.

- Les aplicacions pressupostàries que es proposen minorar no han estat incrementades per 
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, tampoc poden ser 
incrementades amb crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos 
procedents de pressupostos tancats.

- Les aplicacions pressupostàries que es proposen incrementar no han sofert cap transferència 
negativa. Aquesta limitació no afectarà a crèdits de personal.

L’article 7.2 de les bases d’execució del pressupost municipal de l’exercici 2017 determina que 
l’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees 
de despesa correspon al Ple de l’Ajuntament.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 
l’Alcaldia.
Es proposa al Ple, que adopti el següent acord: 
Primer.- Transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa: 
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Aplicació de despeses  Transferència    
positiva  

Transferència 
negativa 

12.920.62600 Robòtica educativa i aplicacions mòbils 10.000,00 €
12.450.61900 Inversions procés participatiu 10.000,00 €
totals 10.000,00 € 10.000,00 €

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler manifesta que el Pla de Barris té aprovada la modificació de la pròrroga 
concedida fins a juny del 2018.
En el pressupost actual hi ha una partida per a participació ciutadana,  que hi queda un ròssec 
de 10.000 euros pendent de distribuir i que es va dir que serviria per finançar la connexió del 
carrer Ramal amb el carrer Panedes, una vegada hi hagués la confirmació del nou pla financer 
del Pla de Barris.
S’està a  l’espera que confirmin si això tindrà una acta administrativa o si ja ho donen per bo 
amb la pròpia petició. Fins que no es tingui això no es podrà fer la gran modificació de crèdit 
que comporta la incorporació del nou pla financer del Pla de Barris.
El que es fa ara és senzillament traslladar la partida que quedava de participació ciutadana al 
projecte de Llagostera 3.0 perquè les escoles ja puguin tenir en aquest curs part d’aquest 
maquinari i segurament en el proper Ple es farà la modificació de crèdit incorporant  totes les 
modificacions que afecten al Pla de Barris, per tenir en el pressupost del 2017 la part de 
programació que toqui i llavors quedarà el mig any del 2018.
Ara es canvia una partida de 10.000 euros d’un costat a l’altre, que no afecta per res el 
pressupost actual, ni l’estabilitat, ni majors ingressos, ni menors despeses.

El Sr. David Parron manifesta que atès que ha estat un tema que ha entrat per urgència i no 
han pogut consultar-lo, el seu vot serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també s’abstenen, encara que d’entrada sembli raonable.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU i l’abstenció dels 
regidors d’ERC i ALL). 

4. Control i gestió municipal

A continuació es passa a tractar el punt 4.2 i el punt 4.1 es tractarà després d’aquest.

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
Els propers mesos tot el nou contracte d’escombraries s’anirà desplegant.
La previsió era que els nous camions vindrien el mes de maig. 
El camió petit canviarà de model, amb millors prestacions i amb més cabuda.
El camió gros s’ha retardat a l’hora de carrossar-lo i arribarà cap al mes de juliol, encara que el 
petit arribarà abans.
Properament s’obrirà l’oficina de l’empresa per recollir les trucades que faci la gent per la 
recollida de trastos domiciliària. Ja s’informarà dels horaris.  
En els propers Plens confia poder anar donant novetats de com es va desplegant tot. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
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Al final, el Rodajocs es va poder celebrar. La gent s’ho va passar molt bé i fins i tot els 
organitzadors varen sortir contents de com va anar tot.
En relació a la Traiwalker, vol agrair a tot el voluntariat la feina feta, sobretot en el tram horari 
de les 4 a les 10 del matí. Aquesta cursa, cada any, porta molta gent a Llagostera.
El mateix cap de setmana es va fer un campionat territorial de patinatge i la satisfacció va ser 
que una de les patinadores del club, la Neus Mateu, i com ja és costum, es va classificar pel 
nacional català que es farà els dies 13 i 14 de maig.
Per Setmana Santa, que es fa el MIC, va portar gran quantitat de gent i d’equips de futbol. Va 
ser molt enriquidor.
Ara que té el president del Club de Bàsquet entre el públic, li diu que les seves inquietuds ja 
van tirant endavant, les cadires ja s’estan canviant, els degoters ja s’arreglaran, etc.
En relació al campionat de patinatge dels dies 13 i 14 de maig, que es farà a al Pavelló 
municipal, convida tothom a anar-hi i a fer costat a la patinadora llagosterenca que hi participa.    

La Montserrat Vilà, en relació a la Moció aprovada en aquest Ple, que no hi ha intervingut i 
que ningú dels altres grups n’ha fet menció, és que li sobta que encara s’hagin d’aprovar 
mocions d’aquest contingut, que en ple segle XXI hauria de ser una cosa normalitzada. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
En tema de Joventut, per Sant Jordi es va entregar el premi de microrelats que es fa via Twitter.
El diumenge, dia 16, es va fer un campionat a la pista d’skate, amb uns 20 participants.
En temes de noves tecnologies i en relació a la fibra òptica, ha de dir que aviat es farà una 
reunió amb veïns i empreses per explicar com funcionarà el desplegament.
En tema de participació, s’està intentant lligar una data per poder fer una mica de balanç, ara 
que s’està a l’equador de la legislatura, sobre els processos participatius i el retorn de la feina 
feta.  

El Sr. Ramon Soler informa del següent:                     
S’ha confirmat definitivament la pròrroga del Pla de Barris fins el juliol del 2018. 
Això comporta una nova planificació financera i farà que part de la inversió que es va deixar  de 
fer en el seu dia per allargar el termini del Pla es pugui recuperar via inversions i per tant, vol 
dir, que totes inversions previstes inicialment al Pla de Barris més algunes afegides es podran 
fer finalment i ha estat així gràcies a que els costos d’execució de moltes d’aquestes obres han 
estat menors dels que inicialment s’havien previst i donar més marge de maniobra per fer altres 
coses. 
Afortunadament amb la nova planificació es recuperarà tota la inversió inicialment prevista i fins 
i tot es podrà fer alguna altra cosa més.
Com que segurament en el proper Ple hi haurà una modificació de crèdit, ja entrarà més en 
detall per acabar de complementar-ho més.
Pel que fa al projecte Llagostera 3.0, de robòtica i aplicacions mòbils, vol dir que s’han tingut 
reunions amb Lego Education, Vicens Vives, amb el departament de Telecomunicacions i 
Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, amb el responsable educatiu de Samsung per 
Espanya i Portugal per presentar l’esmentat projecte.
En tots els casos,  el retorn ha estat molt positiu i creu que arribarà a un molt bon port. 
Espera que aquest projecte agafi una volada molt important i permeti que Llagostera tingui uns 
elements educatius de primer nivell,  un centre de recursos referent  a nivell de província i que 
tots plegats en traiem el màxim de profit possible.

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
El dia 6 de maig hi haurà jornada de portes obertes a les llars d’infants i convida a tothom a 
anar-hi.
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Ja han arribat dues taules, tipus picnic, que han anat a les llar d’infants. Les han fet els 
alumnes de fusteria del Reactiva’t, de l’Espai Jove CLV. Han agradat molt i ja tenen l’encàrrec 
de fer-ne més o fer bancs per seure.   
S’està acabant de fer la guia de recursos del tot el que es fa o es pot fer a través de 
l’Ajuntament durant el curs; abans de finalitzar-lo es farà arribar a les escoles. 
En relació al bullying als centres, no es té un protocol concret, però tenen les seves estratègies 
i uns professionals molt hàbils en el tema. Tan bon punt es detecta algun cas es fa arribar allà 
on calgui. També s’han fet xerrades, que es decanten més cap a secundària que no pas cap a 
primària. El tema no es pot obviar, però segur que des dels professionals de les escoles s’hi 
treballa. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent:
El diumenge dia 7 de maig, a les 12, hi haurà la descoberta de la placa del parc Eugeni Gurnés 
Bou, parc recentment dedicat a l’alcalde i sindicalista Eugeni Gurnés, amb el suport de tots els 
grups polítics de l’Ajuntament.
Aquest parc està situat entre el carrer del Porxo i l’avinguda Gotarra. 
El dissabte 13 de maig a les 7 de la tarda es presenta el llibre Entre dictadures, Llagostera 
1923-1943, de Jordi Bohigas Maynegre, treball guanyador de la VII Beca Esteve Fa Tolsanas, 
La presentació anirà a càrrec de l’historiador Joaquim Alvarado Costa.
Seguidament hi haurà la projecció del documental Eugeni Gurnés, sumari obert. Tot al teatre 
Casino Llagosterenc. 
I per finalitzar, el dissabte 20 de maig a les 8 del vespre al Local Social “la Caixa” es farà la 
xerrada: La proposició de la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que anirà a 
càrrec de l’advocat i membre de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes. 
Tot organitzat per l’Ajuntament de Llagostera, l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Llagostera i per la mateixa família. 

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

El Sr. secretari explica que des de l’últim plenari fins ara s’han dictat els Decrets d’Alcaldia que 
van des del número 248 del dia 24 de març fins al número 336 de data 21 d’abril de 2017, i les 
actes aprovades de la Junta de Govern Local van des de la número 12 del dia 22 de març a la 
número 15 del dia 12 d’abril de 2017. 
També diu que hi ha un informe d’Intervenció que la legislació obliga a donar compte al Ple, 
que és el següent:  
“Informe d’Intervenció sobre l’obligació de subministrament d’informació pressupostària del 1r. 
trimestre de 2017. 
Informes de morositat:
El període mitjà de pagament del 1r. trimestre de 2017 de l’Ajuntament ha estat de 51 dies, el 
del Patronat Residència Josep Baulida de 35 dies i el del Patronat d’Esports de 49 dies. 
Informe del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el càlcul de la Disposició 
Transitòria Única del R.D..635/2014:
El període mitjà de pagament a proveïdors global del 1r.trimestre de 2017 de l’Ajuntament i dels 
dos Patronats és de 12,92 dies.  
Execució pressupostària:
Segons l’informe d’avaluació de l’execució pressupostària tramesa al MINHAP del 1r. trimestre 
de 2017 la Corporació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària”. 

4.3 Precs i preguntes.

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
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-L’altre dia a la reunió del Consell d’Habitatge li va dir a la regidora Sra. Vilà que no li constava 
que ell en formés part. Ho ha buscat i no ho ha trobat i li demana on consta.
-Avui ha rebut la memòria del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i han vist que el dia 19 
de maig es va fer una reunió informativa adreçada a alcaldes i regidors pel tema dels refugiats i 
què es podia fer a nivell municipal; com que és un tema que sempre es pregunten què poden 
fer per ajudar a solucionar el problema i en aquest sentit ja es va aprovar una Moció, creu que 
s’hauria de mirar de fer tot el que es pogués.
I demana que des de l’Ajuntament es posi la pancarta Volem Acollir, perquè és la millor 
pedagogia que el polítics poden fer i que l’Ajuntament de Cassà ja la té posada.
També demana que es facin les gestions possibles perquè el Casino deixa penjar-la.
En aquesta mateixa memòria es parlava d’auditories ambientals i que s’havien aconseguit a 
una sèrie de famílies el canvi de tarifes cap a bo social. Es parlava de 74 auditories. 
Pregunta si n’hi ha alguna que sigui de Llagostera.
-Ahir es va fer la reunió d’entitats i es varen trobar amb l’agradable sorpresa que es posa un 
administratiu al seu servei.
Fa un any que ho varen demanar i se’ls va respondre que ni legalment ni econòmicament era 
possible.
Li pregunta al regidor de Cultura què ha canviat perquè allò que era impossible ara sigui 
possible.     
-El que exposarà a continuació no és cap pregunta, però diu que hi va haver un debat sobre el 
tema de l’habitatge i el que suposa que tothom va entendre i que consta en acta, és que no hi 
havia problema d’habitatge i que a més no hi havia ningú, que seguint la llei, estés en exclusió 
social, segons el Sr. Soler.
En aquesta reunió els tècnics varen dir que sí que hi havia un problema greu d’habitatge i que 
la quantitat de gent que estan en risc d’exclusió social és important.
-A continuació demana si està actualitzat el Pla d’Accessibilitat, el seu grup creu que no, però 
potser s’emporten una sorpresa. 
Hi ha una partida expressa per arranjament de voreres? Però que no sigui dels projectes dels 
Plans d’Accesibilitat ni del Pla de Barris. 

La Sra. Montserrat Vilà respon que han entrat per registre 4 o 5 sol·licituds d’informes 
d’habitatge que ja se’ls ha contestat dient que s’havien d’adreçar a l’oficina d’habitatge i 
després a l’àrea de Serveis Socials per demanar l’informe d’exclusió residencial.
Això ja s’ha fet i els expedients ja estan tramitats.
En relació a la reunió del dia 19 sobre els refugiats no hi va poder assistir, però té pendent una 
reunió per saber què es fa des del Consell Comarcal.
Llagostera és poble acollidor i considera que s’hauria de penjar una pancarta, que no es va fer 
en el seu moment perquè la persona que dirigia l’associació va dir que s’havia d’unificar amb 
altres municipis.
Com que no han dit res més ja preguntarà com ho tenen, i si no des del municipi se’n penjarà 
una. 
En relació al tema de la pobresa energètica, manifesta que s’han fet onze actuacions en 
famílies que se’ls ha assessorat en consum de llum, en tancaments de l’habitatge perquè 
l’escalfor no marxi...
En relació a la Comissió d’Habitatge, entén que el Sr. Navarro en forma part, però que ja ho 
mirarà bé i li confirmarà. 

El Sr. Josep Aliu en relació a la reunió amb les entitats, manifesta que atès que l’administració 
electrònica és molt complicada, es va decidir posar-hi una persona perquè els ajudi.

El Sr. Ramon Soler afegeix que el que es va dir l’any passat és que no es podia posar una 
persona perquè fes les declaracions fiscals de les entitats, la qual cosa es manté igual. 
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L’administratiu el que farà serà ajudar en els tràmits de l’administració electrònica, que són 
complicadíssims.
La petició que varen fer l’any passat era que hi hagués algú que donés suport a les entitats per 
complir amb la moguda que es va generar amb la modificació de l’impost de societats, quan es 
va treure el límit dels 50.000 euros d’ingressos i semblava que tothom havia de presentar 
impostos, va ser aleshores quan es va demanar que es dotessin partides i es destinés personal 
a donar suport a les entitats per complir-ho.
Va dir-ho en aquell moment i ho repeteix avui, que no és feina de l’Ajuntament entrar en la 
fiscalitat de les entitats; una altra cosa és la relació amb la pròpia administració, que el que es 
farà serà facilitar-ho perquè és complicat i des de l’octubre de l’any passat la llei obliga a que es 
faci electrònicament.

El Sr. Antoni Navarro aclareix que el que deien és que quan hi va haver tota aquella moguda 
amb les entitats, i ho diu perquè hi tenia gent propera que anava de bòlit i varen haver d’anar 
amb un gestor. 
És evident que ara la complicació és per una altra banda, però en aquell cas hi era i llegeix un 
fragment de l’acta on en David Parron deia “que no es demanava una persona que s’hi 
dediqués 37,5 hores, sinó una persona per ajudar en aquests temes que eren complicats”. 

El Sr. Ramon Soler en relació al tema de l’habitatge que s’ha parlat abans va dir que d’acord 
amb el que deia la llei ningú s’havia adreçat a Serveis Socials per demanar l’informe preceptiu, 
i el que demanava és que la gent que ho necessités s’adrecés a qui s’havia d’adreçar, que eren 
els esmentats Serveis Socials perquè els casos d’exclusió ho són per criteris de renda i per 
exclusió residencial i per tramitar el que diu la llei hi ha una condició necessària que és anar a 
Serveis Socials per fer l’informe que és condició necessària. Allà ningú s’hi havia adreçat i és el 
que va dir. Si hi ha tanta problemàtica com diu el Sr. Navarro, el que s’ha de dir a la gent és 
que  s’adreci a qui toca, que és Serveis Socials. No va dir res més que això i ho torna a repetir 
avui. 
Pel que fa el Pla d’Accessibilitat, ho contestarà al proper Ple i sobre la partida expressa per 
l’arranjament hi ha les inversions previstes al Pla de Barris que sumen més d’1.200.000 euros 
perquè totes les obres preveuen plans d’accessibilitat i després hi ha les partides previstes a 
obres d’infraestructures, entre les quals hi ha les del carrer Constància que també preveu 
l’eliminació de barreres.

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