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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2018/1
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 31 DE GENER DE 2018
Horari: de 21:00 fins a 22:25 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora 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. Aprovació actes sessions anteriors 
1.1. PLE2017/13 ordinària 29/11/2017
1.2. PLE2017/14 ordinària 20/12/2017

2. Presa de possessió de la regidora d’ERC Sra. Sílvia Fà Cateura.  

3. Propostes
3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
3.1.1. PRP2018/32   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les 
avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.- 
3.1.2. PRP2018/113   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l'entorn de l'accés 
est del nucli urbà - Exp. núm. 2017/1120 
3.1.3. PRP2018/54   Moció d'ERC-AM, per a la millora de la participació i la informació en el 
marc del Pla estratègic.-Exp. núm. 2018/99 
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4. Acords d’urgència.

5. Control i gestió municipal
5.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.
5.2. Informes d’Alcaldia.
5.3. 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. Aprovació actes sessions anteriors 

1.1. PLE2017/13 ordinària 29/11/2017
S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel Sr. Antoni Navarro, que han s’han 
incorporat a l’acta.  

1.2. PLE2017/14 ordinària 20/12/2017
S’aprova per unanimitat.  

2. Presa de possessió de la regidora d’ERC Sra. Sílvia Fà Cateura. 

El Sr. alcalde demana que s’acosti a la mesa la Sra. Sílvia Fà i li pregunta: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora de l’Ajuntament de Llagostera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

La Sra. Fà respon: 

Ho prometo per imposició legal i sense renunciar al legítim dret a defensar la República.   

El Sr. alcalde li dona la benvinguda i li diu que ja pot ocupar el seu lloc.  

3. Propostes

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2018/32   Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les 
avingudes del Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.-    

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

“Per acord del Ple de data 6 d’octubre de 2017 es va iniciar l’expedient per assignar el nom 
Parc 1 d'Octubre a l'espai públic comprès entre les avingudes del Gironès i de l'Esport i els 
carrers Almedinilla i Pocafarina.
Formulada la proposta de l’instructor i exposada al públic pel termini de 20 dies sense que s’hi 
hagin presentat al·legacions,
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D’acord amb el que disposa l’article 14 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Llagostera, publicat al BOP núm. 54, de 29 d’abril de 1997,
S’acorda:
Primer.- Assignar el nom Parc 1 d'Octubre a l'espai públic comprès entre les avingudes del 
Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i explica que  aquest espai públic és on hi ha la pista de l’skate 
parc, on hi va haver tota la vivència de l’1 d’octubre i perquè aquest dia quedi per sempre i no 
s’oblidi. 

El Sr. David Parron manifesta que òbviament hi votaran a favor igual que ho varen fer a 
l’iniciar l’expedient.
L’1 d’octubre va significar un abans i un després en tot el procés i consideren que totes les 
actuacions derivades de la repressió policial i de l’Estat que aquí varen arribar a un punt àlgid.
El que cal destacar és la massiva mobilització de la gent per defensar unes urnes. 
Vol demanar que si es posa el nom d’1 d’octubre a aquest espai, que s’hi col·loqui alguna 
placa, atès que hi ha altres espais al poble com la plaça Narcís Casas o la de davant del 
tanatori que es diu Miquel Noguer i Auladell que no la tenen.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi estan completament d’acord.
Pensen que s’ha d’homenatjar la data i el paper que els llagosterencs varen tenir el dia 1 
d’octubre.
Per tant, res a dir i agrair la voluntat de l’Ajuntament per fer-ho, però voldria recordar que hi ha 
un altre expedient d’honors i distincions obert per donar el nom de Quim Carbó a la sala de 
reunions del Pavelló d’Esports.

El Sr. Ramon Soler respon que és de justícia recordar el dia 1 d’octubre, no només per la 
revolució democràtica i pacífica que hi va haver a nivell de tot Catalunya, si no per la comunió 
entre la gent que es va produir al llarg de tot el dia.
La zona verda de davant de l’Institut, al costat de l’skate parc, per una generació sencera de 
llagosterencs quedarà marcada amb lletres d’or al seu calendari personal, motiu pel qual té tota 
la lògica del món posar-l’hi aquest nom i és un exercici de dignitat.
Espera que no calgui recordar aquest dia i que a la pràctica acabi essent efectiu de la forma 
més immediata possible.  

El Sr. alcalde en relació a la plaça Miguel Noguer Auladell, diu que s’ha d’acabar de definir 
amb la família perquè volien com un monòlit i en relació al nom d’en Quim Carbó, ja ho 
explicarà el regidor d’esports, però la intenció és portar-ho al proper Ple.  

S’aprova per unanimitat. 

3.1.2. PRP2018/113   Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l'entorn de 
l'accés est del nucli urbà - Exp. núm. 2017/1120    

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

“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Llagostera es va aprovar definitivament 
el 18 de juny de 2003 (DOGC 4078 de 25 de febrer de 2004).
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En data 13.05.2014 (DOGC núm. 6621 de 13.05.2014) es va aprovar una modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referida al sòl urbà i urbanitzable. Aquesta 
modificació tenia per objecte recollir en un únic document totes les modificacions puntuals 
aprovades fins al moment, integrar les diferents figures de planejament derivat aprovades, i 
introduir algunes correccions i millores en el cos normatiu del POUM.
El projecte de modificació ha estat redactat per FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES S.L.P., i 
signat pels arquitectes senyors Jordi Font Bel i Jaume Viñolas Segarra en data 14 de juny de 
2017.
La modificació proposada afecta la zona qualificada de Zona filera rural (clau 9) situada a la 
part est del casc urbà (junt amb el vial de servei i la franja de zona verda vinculades) i dues 
finques de propietat municipal situades dins l’àmbit del SUD-10, una qualificada de Sistema 
general d’equipaments comunitaris (Clau 3) i l’altre de Zona industrial (clau 15).
L’objecte d’aquesta modificació és la de plantejar l’ordenació de la façana sud de l’accés est al 
nucli urbà del municipi de manera que es pugui suprimir el vial de servei i la franja paral·lela a 
aquest destinada a espai lliure públic. D’aquesta manera es pot portar a terme un tractament 
unitari del tram de l’antiga carretera C-65 que, amb les darreres actuacions i cessions, ha 
passat a tenir la consideració de carrer del municipi. Amb la modificació també s’aconsegueix 
resoldre una situació conflictiva amb els propietaris afectats i, evitar que l’Ajuntament hagi de 
recórrer a la tramitació  d’expedients d’expropiació.
En data 1 de desembre de 2017, el responsable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Girona emet informe segons el qual “la modificació del POUM de Llagostera a 
l’entorn de l’accés est al nucli urbà de Llagostera no produirà efectes significatius en el medi 
ambient”.
Vist l’informe favorable emès en data 12.01.2018 per l’arquitecte municipal Sr. Carles Soler 
Ripol.
Vist l’informe favorable emès en data 23.01.2018 pel secretari de la Corporació Sr. Ignacio 
López Salvador, en relació a  la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la 
modificació puntual del POUM de Llagostera.
Atès que la legislació directament aplicable a la modificació del POUM està constituïda per:

1. Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (en endavant LUC).

2. Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RUC).

3. La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.d) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

4. L'article 6.1.d) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
5. L'article 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, i l’article 52.2.c) 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

Així mateix, com a normativa sectorial, és d’aplicació el Decret 344/2006 de regulació d’estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada.
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés 
est del nucli urbà, redactat per FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES, S.L.P. i signat pels arquitectes 
senyors Jordi Font Bel i Jaume Viñolas Segarra en data 14 de juny de 2017, i que promou el 
propi Ajuntament.
Segon.-  Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant la publicació d’edictes al BOP, al diari El Punt-Avui, i al tauler d’edictes electrònic (e-
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Tauler) de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Llagostera, als efectes d’examen i/o 
presentació d’al·legacions.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’exposició pública, atorgar un termini d’audiència d’un mes 
als propietaris afectats, perquè, si és del seu interès, puguin formular les al·legacions que 
creguin convenients.
Quart.- Simultàniament al tràmit d’exposició pública, sol·licitar informe a l’autoritat territorial de 
mobilitat en relació a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Cinquè.- Declarar innecessari el tràmit d’audiència a d’altres ajuntaments, en la mesura que 
l’àmbit de la modificació no confina amb cap altre terme municipal
Sisè.-  Aprovar la suspensió de tramitacions i de llicències urbanístiques a l’àrea afectada per 
la modificació puntual del POUM, en aplicació de l’article 73 del text refós de la LUC: 

 Àmbit de la suspensió: la suspensió només afecta les finques qualificades com a Zona 
filera rural (clau9), ja que les situades dins l’àmbit del SUD 10 són de propietat 
municipal.

 La durada de la suspensió serà fins que s’aprovi definitivament la present modificació 
de planejament, amb el límit de 2 anys.

 Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial”.
 
Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde explica que tal com es va explicar a la Comissió Informativa, és la part final del 
carrer Camprodon que també hi ha previst el SUD-12 i en el POUM hi ha marcat un vial que ara 
no tindria cap sentit i a més tenia una afectació molt important sobre els habitatges del final del 
carrer.

El Sr. David Parron diu que no s’ha pogut mirar el projecte molt detingudament, però va 
quedar amb l’arquitecte municipal que li va explicar i també li va dir que més endavant s’haurà 
de fer una modificació del SUD-12.
A primer cop d’ull, la veritat és que no hi ha trobat res en contra, però dins del seu grup no ho 
han pogut discutir per qüestions logístiques de viatges de feina i com que avui és una 
aprovació inicial el seu vot serà l’abstenció.
S’ho acabaran d’estudiar bé i en tot cas, a l’aprovació definitiva es manifestaran en més 
coneixement de causa.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que després de mirar el projecte el trobat adequat.
Beneficia a una sèrie de famílies que els seus habitatges estaven afectats i consideren que és 
una bona solució.

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

3.1.3. PRP2018/54   Moció d'ERC-AM, per a la millora de la participació i la informació en 
el marc del Pla estratègic.-Exp. núm. 2018/99    

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

“L’Ajuntament de Llagostera, durant l’any 2012, va iniciar el Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local. Aquest Pla Estratègic plantejava la “participació activa dels diferents agents 
institucionals, socials i econòmics del territori” per la qual cosa preveia “la creació d’una 
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estructura orgànica per tal de garantir un procés efectivament participatiu, transversal i amb 
coherència tècnica i estratègica”.
Segons el Pla Estratègic, i superada la fase de diagnosi es plantejava iniciar “una fase de 
propostes on, amb el diagnòstic com a referència, es dinamitzaran diferents espais participatius 
per tal de definir les línies estratègiques, objectius i actuacions que esdevindran el full de ruta 
en termes de desenvolupament local a Llagostera”.
El paper dels grups de l’oposició ha estat escàs en l’elaboració i seguiment del projecte, ja que 
a la pràctica majoria de comissions (Nucli Dinamitzador, Grup Promotor i Comissió de 
Seguiment) no es va plantejar la participació dels grups polítics a l’oposició, que únicament han 
pogut formar part en la Comissió Política-Tècnica, reunida només en l’inici del procés, el dia 16 
de novembre de 2012.
Una de les Comissions que determina el pla, la Comissió de Seguiment, ha d’exercir funcions 
d’avaluació i seguiment i “pretén garantir el dret del conjunt d’agents del municipi a estar 
informats, prendre part i ser consultats durant l’elaboració del projecte”.
Des del 2013, any en què es va acabar el projecte, es planteja un procés de seguiment que 
hauria de marcar un full de ruta de les actuacions a fer tenint en compte les debilitats 
detectades. Les trobades es circumscriuen fins ara a la Comissió de Seguiment, en què poden 
participar representants de la societat civil, però no hi poden ser membres de l’oposició.
De tot l’expressat fins ara es desprèn que el paper dels grups de l’oposició és pràcticament 
nul·la, la qual cosa limita clarament un dels drets dels regidors a la participació en aspectes 
clau de la gestió política. Cal recordar que l’equip de govern sempre fa referència al Pla 
Estratègic, tot i que de manera vaga, en el debat de pressupostos, sense que els grups de 
l’oposició tinguin la informació necessària per contrastar el nivell de seguiment del Pla en els 
compromisos que es plantegen al pressupost.
Per altra banda, no hi ha cap informació penjada a la xarxa més enllà del 24 d’abril de 2013, en 
què es va enllestir el projecte. No hi ha cap mena de temporització de les actuacions a fer per 
resoldre les diferents mancances detectades i reconegudes al Taller realitzat el 7 de febrer de 
2013.
S’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera modificarà la composició de la Comissió de Seguiment del 
Pla, per tal d’incloure-hi un membre de cada grup municipal.
Segon.- L’Ajuntament de Llagostera actualitzarà la informació sobre el Pla Estratègic, amb el 
detall de les reunions i acords presos des del 2013”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que hi ha una sèrie de documents que marquen la 
línia estratègica cap a on s’han d’adreçar les actuacions del municipi, que seria el Pla estratègic 
que d’alguna manera ha definit les mancances o dèficits que hi ha i les possibilitats de tirar-ho 
endavant.
D’aquest Pla estratègic han sortit altres documents com un estudi de les indústries.
És un document molt interessant de cara a saber quin és el model de poble i cap a on es pot 
treballar.
Mirant el Pla Estratègic, han vist que és un bon document que permet tenir una relació i un 
diàleg obert i franc amb l’equip de govern per consensuar el model de poble que tots volen. 
El seu grup sempre ha estat obert a la participació, fins i tot quan se’ls hi ha tancat, com en el 
cas de l’agricultura ecològica que de cop i volta varen desaparèixer de les reunions i no és un 
retret i sí marcar la voluntat de participació que hi ha, atès que sempre que han col·laborat han 
fet aportacions.
La seva proposta és de col·laboració i de saber i poder definir una mica el model de poble i no 
discutir de petites tonteries n’hi que cadascú faci la batalla pel seu propi compte. 
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Abans de fer aquesta Moció, va tenir l’oportunitat de parlar amb el regidor Ramon Soler per 
parlar d’aquest tema i varen detectar que no només hi ha un problema de participació, que 
evidentment no és que no es compleixen legalitats, sinó senzillament de no poder fer una tasca 
comuna.
Des del seu punt de vista no només hi ha aquest dèficit sinó que tampoc hi havia l’informació 
de cap a on anava aquest Pla Estratègic.
La última documentació que hi ha a la xarxa i que la població de Llagostera en pot disposar és 
de l’any 2013 i segons ha explicat el Sr. Soler s’han fet reunions mensualment i considera que 
estaria bé que hi hagués més informació.
Per tant, aquesta Moció va en dues línies, una de la participació per part dels equips de 
l’oposició i l’altra de la demanda de més informació de cara a la població de Llagostera. 

El Sr. Ramon Soler diu que vol agrair que hi hagi interès per saber com funciona el Pla 
Estratègic i tots els regidors de l’equip de govern estan oberts a informar dels continguts del 
què calgui.
Comparteix l’objectiu de la Moció, però caldria modificar o matisar algun punt i llavors creu que 
es podrien posar d’acord.
Es parla de comissió política-tècnica o de comissió de seguiment i el que s’ha fet és reunir-se el 
grup promotor.
Quan es va fer el Pla Estratègic es varen fer varis grups de treball. Un era una comissió 
política-tècnica on hi havia representats tots els grups polítics que haguessin anat a les 
eleccions, tinguessin o no representació a l’Ajuntament.
També hi havia un grup promotor que feia de motor del propi Pla, un nucli dinamitzador a base 
de tècnics i una sèrie de grups de treball en àmbits de serveis socials, medi ambient, 
urbanisme i promoció econòmica que es varen fer amb reunions obertes amb la ciutadania.
Tot aquest procés de redacció va comportar uns quants mesos i s’hi va implicar la població 
amb tallers oberts. 
A partir del mes d’abril de 2013, o sigui, que aviat farà cinc anys, es varen començar a 
implementar les accions que hi havia al darrera, amb reunions del grup promotor que és el 
mateix des del primer dia, encara que alguns regidors hagin canviat.
Ara bé no té cap inconvenient que a nivell d’ajuntament es creï una comissió per poder-se 
reunir, crear propostes i donar-ne compte.
Com a oposició tenen l’avantatja de fer propostes des de molts àmbits, hi ha hagut cinc 
Pressupostos entremig, però aquests cinc anys no han pas caigut en sac buit, encara que si es 
vol crear una comissió específica sobre això i batejar-la amb el nom que es vulgui es pot fer. 
El que es reuneix és el grup promotor, a partir d’aquí que se li posi el nom que es vulgui. 
Una cosa són els grups de treball i el seguiment del dia a dia amb els tècnics de l’Ajuntament i 
l’altra donar compte del que es fa, que hi estan completament d’acord.
Pel que fa a posar la informació al dia, no hi veu cap inconvenient, però demana que hi hagi el 
marge de temps suficient per actualitzar-ho, atès que no hi havia cap obligació de tenir la 
informació documentada. Hi ha molta documentació, que són notes de treball que s’han anat 
guardant i ara les transcriuran. També hi ha gràfics de seguiment de les actuacions.
Porten cinc anys reunint-se de forma continuada i potser no s’han dedicat a explicar el que 
feien i agraeix que la petició serveixi per fer una revisió de tot el treball fet i posar-lo a l’abast de 
tothom.
Tota aportació per part de l’oposició serà benvinguda i si no es posa el nom que demanen 
perquè potser no és el que realment tocaria, no hi té cap inconvenient. 

El Sr. David Parron manifesta que des del començament que es va presentar i discutir la 
Moció a Comissió hi ha hagut bàsicament un error de conceptes al confondre el grup promotor 
amb la comissió de seguiment que s’atreviria a dir que no està constituïda.
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El grup promotor és el que s’ha reunit, que és la comissió tècnica, que el que fa és avaluar les 
propostes que s’han fet, que unes quantes estaven calendaritzades i dir quin nivell s’ha 
complert, o sigui, tal com diu el mateix nom, fer una comissió de seguiment de les actuacions 
previstes en el Pla de Desenvolupament.
Considera que el nom ja és el correcte i sí que hi haurien de ser-hi els grups de l’oposició i 
també d’altres àmbits, que sigui més ampli i no només una comissió tècnica. 
Demana quantes vegades s’ha reunit la comissió de seguiment, quantes actes hi ha i que la 
pàgina web està completament desfasada, atès que des del 2013 no s’ha actualitzat i encara 
que no és una cosa positiva, és solucionable i la comissió de seguiment creu que també seria 
positiu de fer-la.
Per tot l’exposat, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que hi havia el grup promotor, el grup polític tècnic i sí que hi havia 
una comissió de seguiment, amb tècnics, polítics i representants de la societat civil.
Costa d’entendre que en aquesta estructura on hi ha una part de participació popular, 
juntament amb tècnics i polítics, quedi al marge la gent de l’oposició i no amb la idea de 
controlar sinó d’aportar més informació. 
Li sap greu que aquesta proposta pugui quedar aigualida i li fa por que les  comissions creades  
acabin diluint-se, atès que tot sovint han d’anar recordant la necessitat d reunir-se, per exemple 
el Consell de Comunicació ho hauria de fer i tampoc ho fa.
Considera que s’hauria de fer un esforç de participació, que té diferents nivells, hi ha 
l’informatiu que és el bàsic, el nivell de col·laboració i el de presa de decisions i ells voldrien 
estar al mig i si al final els col·loquen a la informativa, dons, més val això que no res i com a 
mínim s’haurà avançat una mica, però li sap greu que l’equip de govern no sigui més agosarat 
en el tema de la participació. 

El Sr. Ramon Soler diu que ha fet un aclariment pertinent, atès que també els documents aquí. 
Tan malament no es deu anar si després de cinc anys de no haver fet reunions han fet les 
coses que han fet. 
L’altre dia,  al Ple,  donava compte de les acciones que s’han fet a l’àrea de Promoció 
Econòmica i per sort, l’Ajuntament en el seu dia a dia no depèn de les comissions de 
seguiment, afortunadament. 
Està convençut que s’hi s’anés tan malament aquesta Comissió no es reclamaria cinc anys 
més tard.
Tampoc té cap inconvenient en poder-la fer.
Tampoc és cert que no s’hagi plantejat això, atès que cada any quan s’han fet pressupostos 
participatius hi ha hagut un taller obert a la ciutadania, en el qual eixos que venen d’aquí s’han 
proposat i plantejat en els grups de treball i des de fa uns tres anys i aquest també es farà una 
posada al dia de les accions de govern fetes i no té cap inconvenient de fer una discussió 
oberta diversa. 
Un altra cosa és que aquest sigui un tema atractiu i que porti masses de gent a discutir-ho, 
encara que no serà per manca d’informació i a les persones no se’ls pot obligar a parlar d’un 
tema que potser ja els sembla bé com està o que no és la seva tasca. 
El que no es pot negar és que s’han posat les eines perquè això sigui possible i han estat 
pioners en molts àmbits a nivell d’informació, a nivell de transparència, de participació 
ciutadana. Llagostera és un referent i segur que es pot fer molt millor.
Des de la Generalitat se’ns ha convidat per participar en temes de participació ciutadana, de 
comunicació o de promoció econòmica.
No costa res de poder-ho millorar, ja hi està a favor, però s’ha de ser realista perquè s’ha trigat 
cinc anys en demanar-ho i ara tampoc es poden recuperar les reunions de cinc anys enrere. 
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El Sr. Antoni Navarro afegeix que depèn de l’equip de govern el grau de participació que hi 
volen posar.

S’aprova per unanimitat. 

4. Propostes urgents

S’aprova per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió.

El Sr. Navarro hi vota a favor perquè creu que no s’han de posar pals a les rodes, però 
demana que es miri de no plantejar massa temes per urgència, atès que han tingut els 
expedients aquesta mateixa tarda.

El Sr. alcalde explica que la proposta de modificar la plantilla de personal ve donada perquè la 
persona que estava contractada com a delineant a temps parcial va plegar,  després d’haver-se 
aprovat els Pressupostos.
La urgència ve donada perquè no es pot estar sense aquesta figura, atès que estava fent el 
seguiment de les parcel·les brutes i dels expedients d’obra. 
Els tècnics varen haver de definir si volien una figura com la que hi havia o bé un arquitecte 
tècnic. 
I l’altre expedient, de l’EBAR de can Prats, se n’ha parlat moltes vegades i mai s’havia dit que 
s’havien d’expropiar 6 m2. per poder executar les obres.    

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2018/149   Modificar la Plantilla de Personal de l'Ajuntament i crear una plaça 
d'arquitecte tècnic (A2). Exp. núm. 2018/194    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist que, per renúncia voluntària, ha quedat vacant a la Plantilla de personal laboral la plaça 
d’inspector d’obres, plaça equivalent a C1.
Vista que la necessitat és incorporar un arquitecte tècnic a l’àrea d’urbanisme plaça equivalent 
a A2.
Atès que aquest lloc de treball ha de tenir una relació funcionarial d’acord amb l’article  9.2 del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local.
Atès que aquesta plaça no consta a la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera que 
va ser aprovada inicialment pel Ple, juntament amb el Pressupost de 2018, en sessió del dia 
20/12/2017 i aprovada definitivament en data 19/01/2018 i publicada al BOP núm. 17 de 
24/01/2018 i és necessari modificar-la, per crear una plaça d’arquitecte tècnic en règim 
funcionarial, plaça equivalent a A2.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 31 de gener de 2018.
Atesa la legislació vigent aplicable:  
-Els articles 22.2. m) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Govern 
Local.
-Els articles 126 i següents del text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
-L’ article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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-El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic del empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre.

S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari, en el sentit 
d’incloure-hi la plaça d’arquitecte tècnic en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Tècnic mig
Arquitecte tècnic A2 18 1 1

Segon.-  Amortitzar la plaça d’inspector d’obres C1-14 de la plantilla de personal laboral.
Tercer.-  Exposar la modificació de la plantilla al públic mitjançant anunci en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual es podrà 
examinar l’expedient i presentar-hi reclamacions. 
Quart.-  Fer constar que l’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública. 
Cinquè.- Trametre còpia a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya”.  

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i explica que la Laura ha deixat l’Ajuntament i per tant ha 
quedat vacant la plaça de delineant.
Hi havia dos problemes, en primer lloc, la plaça de delineant que es va crear en el seu moment, 
era del grup C, a nivell d’administratiu. 
Ara s’ha pensat en substituir aquesta plaça, amortitzant-la en aquest acord i crear-ne una de 
nova d’arquitecte tècnic, amb la qual cosa el ventall de coses que podrà realitzar serà molt més 
important. 
El segon motiu pel qual es fa això és perquè aquesta nova plaça no serà en règim laboral i sí  
en règim funcionarial i paulatinament es van corregint els vicis del passat. Pràctica molt 
discutible, atès que un laboral no pot fer informes o realitzar actuacions pròpies d’un funcionari, 
amb la qual cosa anem endressant l’Ajuntament.  
El procediment és una modificació de pressupost, que comporta una modificació provisional i si 
no hi ha al·legacions, automàticament queda aprovat. 

El Sr. David Parron manifesta que és cert que els ha arribat tot a última hora, però atesa la 
importància que té l’àrea d’urbanisme i la multitud d’expedients de disciplina urbanística que hi 
ha oberts, consideren que és important dotar aquesta àrea de recursos suficients, motiu pel 
qual el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro diu que també hi votaran a favor perquè és evident que cal la plaça i 
s’alegren que definitivament sigui de funcionari que és el que demanaven fa un mes quan es va 
aprovar el Pressupost i en aquell moment semblava que no podia ser i ara sí. 
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S’aprova per unanimitat.

3.1.2. PRP2018/130   Aprovar inicialment el projecte constructiu de millora i ampliació de 
l'estació de bombament d'aigua residual (EBAR) can Prats i la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets de necessària ocupació.  Exp. núm. 2017/1497    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist el projecte d’obra local ordinària de millora i ampliació de l’estació de bombament  d’aigua 
residual (EBAR) de Can Prats redactat per l’enginyer Albert Magrinà Girol amb un pressupost 
d’execució per contracte  de 53.013,29 € més 11.132,79€ corresponents al 21% d’IVA, amb 
càrrec al fons de reposició establert en l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic 
d’abastament d’aigua potable domiciliària i clavegueram de l’Ajuntament de Llagostera.
Atès que l’esmentat projecte inclou una relació concreta i individualitzada de béns i drets de 
necessària ocupació per a la seva execució.
Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal en relació a l’aprovació del projecte de data 2 
d’octubre de 2017.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal en relació a la compatibilitat urbanística del 
projecte i de valoració de les expropiacions dels terrenys afectats.
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment aplicable de 22 de gener de 2018.
Vist l’article 3.4 del Reglament d’expropiació forçosa que atribueix al Ple de l’ajuntament la 
competència per adoptar acords en matèria d’expropiació que tinguin el caràcter de recurribles 
en via administrativa i contenciosa.
Vist l’article 38.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que atribueix la competència al Ple de l’Ajuntament 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries sempre que comporti l’expropiació forçosa de béns 
i drets.
Vist l’article 47.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la 
seva aprovació requereix el vot de la majoria simple dels membres presents
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària de millora i ampliació de l’estació 
de bombament  d’aigua residual (EBAR) de Can Prats redactat per l’enginyer Albert Magrinà 
Girol amb un pressupost d’execució per contracte  de 53.013,29 € més 11.132,79 € 
corresponents al 21% d’IVA, amb càrrec al fons de reposició establert en l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable domiciliària i clavegueram de 
l’Ajuntament de Llagostera.
Segon.-   Aprovar inicialment la necessitat d’ocupació i la relació de béns i drets afectats en 
l’execució del present projecte d’obres que a continuació es detalla: 

Titulars Naturale
sa

Polígo
n

Parcel·l
a

Sup. exp. 
serveis

Sup. O.T 
serveis

Subtotal Clas. Descripció

Lluis M Munné 
Castellet

Rústica 10 33 19 123 123 SNU Conreus

Tercer.-  Sotmetre el projecte i la declaració de béns i drets afectats al tràmit d’informació 
pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al BOP de Girona, e-tauler i un diari 
de difusió escrita d’àmbit provincial, a fi i efecte que durant el termini de 30 dies, comptats a 
partir de la darrera publicació, els interessats puguin consultar l’expedient i si s’escau formular 
les al·legacions que considerin adients.
Quart.-  Notificar el present acord als titulars de béns o drets afectats per l’expropiació, perquè 
durant el termini d’informació pública exhibeixin el seu títol de propietat davant de l’Ajuntament, 
i en cas de ser necessari aportin totes les dades que permetin esmenar els errors en la relació 
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de béns i drets de referència, així com oposar-se a l’ocupació o disposició dels dits béns o 
drets, per motius de fons o de forma, assenyalant, si s’escau, els fonaments de la seva oposició 
i els raonaments que puguin aconsellar l’estimació, com a preferents i convenients al fi de 
l’expropiació, d’altres béns i drets no inclosos en la relació adjunta.
Cinquè.-  Comunicar als propietaris dels terrenys afectats, la voluntat municipal de consensuar 
l’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del projecte esmentat mitjançant la 
signatura dels convenis pertinents.
Sisè.-  Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Girona l’emissió del certificat de titularitat, 
càrregues i gravàmens, als efectes de la nota marginal prevista en l’article 32 del Reglament 
Hipotecari respecte de les finques incloses en la relació de béns i drets aprovada”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari explica que anava a ser un projecte d’obra local ordinari normal i corrent,  que 
s’hauria d’haver aprovat a la Junta de Govern Local, però a última hora ens varem donar 
compte que s’havien d’expropiar 6 m2. i el projecte d’obra ja legitima per fer l’expropiació. 
Però quan hi ha expropiació la competència ja no és de la Junta de Govern i sí del Plenari, 
motiu pel qual es fa així  i el procediment serà primer una aprovació inicial, on s’aprovarà el 
projecte d’obres,  la necessitat d’ocupació i la declaració d’utilitat pública.
S’obrirà un termini d’un mes i mig per demanar els informes preceptius i perquè la gent pugui   
presentar al·legacions al projecte d’obra. També es notificarà a l’expropiat.
Dintre de dos mesos es farà l’aprovació definitiva, que ja habilitarà poder fer l’obra i 
l’expropiació que com que és molt petita es farà mitjançant un conveni. 

El Sr. David Parron diu que perquè sàpiguen de que va  les persones que ho estan escoltant, 
es fa l’ampliació i millora de l’estació de bombeig perquè cada dos per tres s’estava col·lapsant 
i necessitava reparacions.
L’any passat, Aqualia va fer una memòria i un avantprojecte per fer aquesta ampliació i millora i 
solucionar tots els problemes perquè ja no donava l’abast a tot el que se li demanava.
Avui, la votació del seu grup serà l’abstenció, atès que no han tingut temps de mirar-se el 
projecte, però consideren que es bo i necessari fer-ho.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que estan contents que aquest punt arribi al Ple perquè fa 
força temps que van preguntant què passa amb can Prats, atès que hi ha un problema amb la 
bomba i tot va a parar a al riera.
L’ACA ja va avisar l’any 2015 que hi havia un greu problema i que s’havia de solucionar, motiu 
pel qual anaven demanant insistentment sobre això. 
Per tant, estant contents, que hagi vingut aquest projecte, malgrat les presses. 
Demanen que quan hi hagi un projecte d’aquests tipus, sigui el màxim d’explícit possible 
perquè s’hauria vist la carta de l’ACA on deia el problema que hi havia;  la memòria valorada 
estava en un expedient de can Prats, que és un altre expedient, però hauria esta bé tenir tota la 
informació.
També s’hagués vist que el dia 29 de juny de 2016, l’enginyer municipal diu que cal definir si hi 
ha béns o drets afectats, és a dir que el nostre enginyer ja ho va veure.
Demana que se’n faci un seguiment més acurat per tal que no sorgissin aquests problemes.
Pel que fa a la necessitat, hi estan completament d’acord, per tant, hi votaran a favor. 

El Sr. secretari afegeix que els expedients es munten en funció de la realitat que els donen els 
serveis tècnics i quan va els hi va arribar és quan es va decidir fer l’expropiació.
En un projecte d’obra,  quan es fa l’aprovació inicial, el procediment administratiu porta mesos 
preparant-se i quan ens varem donar compte que s’havia d’expropiar és el que ara es fa.
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No hi va haver una falta de seguiment, senzillament quan arriben els informes dels tècnics es 
decideix el procediment adient.

El Sr. alcalde li diu al Sr. Navarro que coneix bé l’Ajuntament i el que triguen els expedients 
perquè sap quina és la realitat.
El problema que hi havia a l’estació de bombeig era degut a l’ incivisme de la gent perquè hi 
arribava molta costa que mai s’ha de llençar a les clavegueres ni als lavabos i d’aquí ve que la 
bomba tenia moltes avaries per la gran saturació d’aquest material que no tocava. 

El Sr. Navarro manifesta que és cert que les coses van lentes, però els tècnics municipals 
contínuament estaven avisant.
La memòria valorada va arribar a l’octubre de 2015 i s’ha trigat tres anys a fer-ho. 
El tècnic deia: “aquesta autorització de l’ACA és necessària previ a executar les obres i per tal 
que no es demori més l’obra, perquè cal la màxima celeritat possible”. 
El problema no és de la gent i sí que la bomba estava massa enfonsada i no donava prou 
abast, que és el que deia el primer informe. 

El Sr. alcalde li diu al Sr. Navarro que l’emplaça a una reunió amb els tècnics a fi que l’hi 
expliquin com a funcionat tot això. 
I un altre dia el convida a la depuradora de Cassà perquè vegi la quantitat d’impropis que es 
llencen a les clavegueres.           

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

5. Control i gestió municipal.

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

El Sr. secretari pren la paraula i diu que des de l’últim Ple s’han dictat els Decrets que van des 
del número 1.245 del dia 18 de desembre fins al número 1.298 del dia 29 de desembre de 2017 
i del número 1 del dia 2 de gener al número 80 del dia 26-01-2018.  
Pel que fa a les actes aprovades de Junta de Govern Local, són les que van des del número 44 
del dia 13 de desembre de 2017 a la número 2 del dia 17 de gener de 2018. 

5.2 Informes d’Alcaldia. 

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
- Per segon any consecutiu, l’IES és centre examinador dels exàmens de Cambridge, que es 
faran un dissabte a concretar del mes d’abril.  
Els mestres ja estan treballant en la preparació dels alumnes.   

La Sra. Pilar Aliu informa del següent: 
- Dins del programa de treball i formació del Consell Comarcal del Gironès, han concedit dos 
operaris per la Brigada Municipal, un per sis mesos i l’altre per dotze.   

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
- Tots els actes que s’han fet per aquestes Festes Nadalenques han tingut molt bona acollida 
de públic (teatre, cinema, música o el concert de Nadal que es va fer a l’església amb la coral 
de  Caldes i la de Llagostera).  
- El dia 18 de febrer es farà la rua de Carnaval, amb 40 carrosses apuntades, tot i haver abaixat 
el pressupost i moltes venen a desfilar sense cobrar.
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El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
- El Pressupost s’ha aprovar definitivament i ja es podrà començar a executar-lo. 
Per part d’Intervenció s’està acabant de fer la liquidació per incorporar els romanents de forma 
immediata.
El càlcul que se li va demanar del Parc d’Habitatge és de 120.125 euros, que s’incorpora de 
forma immediata.
Probablement s’haurà de fer alguna modificació de crèdit, un cop hi hagi totes les justificacions 
del Pla de Barris, per intentar aprofitar el màxim el Pressupost.
No descarta fer alguna modificació, una vegada adjudicades totes les obres, que sempre hi ha 
baixes. 
No és senzill de fer perquè en el Pla de Barris hi ha set àmbits d’actuació, que estan topats i el 
que sobra d’un no es pot posar a l’altre.
Estan treballant amb això per optimitzar el màxim els recursos disponibles. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
- Abans del proper Ple esperem estrenar el nou web municipal.
- Pràcticament  a tot el nucli urbà s’ha desenvolupat la fibra òptica amb les empreses Masmovil 
i Adamo i sembla que una empresa arribarà fins a la Canyera, Mata i Mont Rei, que aprofitarà 
que s’acabin les obres per passar-ho soterrat. 
Però arribar fins a les urbanitzacions, quan tinguin el pla de desplegament aprovat, que espera 
que sigui la setmana entrant, com a molt, ja començaran. 
- Dona compte del Pressupost Participatiu: el dia 12 de gener es va acabar la fase de recollida 
de propostes. Concretament se n’han presentat 72; 25 són repetides, 29 s’han descartat, 9 ja 
eren previstes i finalment 9 han anat a la votació final. 
Les que s’han descartat són perquè passen dels 40.000 euros destinats, no estaven 
considerades pròpiament inversions o no són de competència municipal. 
Les que han estat descartades se n’ha pres nota.
Esperem que aquesta mateixa setmana es pengi al web municipal un informe perquè tothom 
pugui veure les propostes presentades, el perquè s’han descartat o perquè s’han acceptat.
També es contestarà a les 72 persones que han fet arribar propostes. 
Per acabar, diu que les 9 que han quedat per la votació final i que es podran votar fins el 26 de 
febrer, tant presencialment amb butlleta o bé per la pàgina web.
Aquestes propostes són: 
-Establir una àrea de caravanes.
-Construir un pump truck asfaltat, que és un complement de l’skatepark, una pista tancada de 
formigó.  
-Instal·lar una estació meteorològica municipal.
-Il·luminar el tram fosc que va des del tanatori al carrer que puja cap al dipòsit, on hi ha uns 
bancs.
-Millorar el cablejat elèctric del carrer Barcelona.
-Ampliar el parc infantil entre el carrer Costa Brava i el Puig del General.
-Potenciar l’àrea comercial.
-Instal·lar una taula de ping-pong exterior. 
-Habilitar una zona gratuïta de Wifi a la zona esportiva i de l’skatepark.   
Aquesta última proposta és la que s’ha incorporat directament de l’IES. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
- S’ha rescindit el contracte amb la Fundació Sergi de Girona,  que portava els temes 
d’habitatge, a l’espera que estigui aprovat el Pressupost.
Una vegada aprovat es tornarà a contractar i juntament amb la Cristina que ve del Consell 
Comarcal s’encarregaran d’aquest tema.   
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- També es convocarà la Comissió d’Habitatge perquè hi ha hagut canvis en la mesa 
d’emergència.
- Fins ara era Dipsalut que gestionava el tema de les teleassistències, però ara ha sortit a 
concurs públic i s’ha adjudicat a una altra empresa. Ja estava previst que passaria.
Fins ara es subvencionava el 100%, independentment dels ingressos que tingués cada 
persona i ara ja no serà així. Es començaran a enviar cartes on s’especificarà la quantitat que 
haurà de pagar cadascú. 
No es computaran els ingressos de la unitat familiar i sí els de la pròpia persona que faci la 
sol·licitud, d’aquesta manera serà molt poc l’increment que hi haurà i també afavorirà que la 
llista d’espera baixi i hi hagin més aparells perd donar a la gent.     

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:   
- El dia 21 del mes passat es va celebrar un campionat de futbol sala al Pavelló i el superàvit 
que va ser de 362 euros es va donar a la Marató de TV3.    
- El club de Patinatge va anar a Fontajau a un campionat territorial, però a la posició que va 
quedar no tindrà opció d’anar al campionat nacional català. 
Ha tingut la sort de veure el disc i la veritat és que està molt ben fet i ha portat molta feina tant 
d’entrenadores com de les patinadores i convida a veure’l perquè fa goig i és digne de veure.
- En relació a donar el nom d’en Quim Carbó a la sala de juntes del Pavelló, passarà pel proper 
Ple. 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
-  Aquest mes de gener servirà per recollir les dades de la recollida d’escombraries porta a 
porta i es farà arribar a tots els habitatges el resultat.
Aquesta notificació serà puntual perquè té un cost molt elevat, però entra dintre del plec de 
condicions.
Estan treballant en moltes altres coses i quan sigui més ferm ja informarà en propers plens.              

El Sr. alcalde informa del següent: 
- Les obres segueixen el seu curs.
- Estan molt ficats i esperen arribar a temps per solucionat el tema de l’aigua de la companyia 
Rec Madral, que n’hi haurà per escriure un llibre. 
A vegades la gent pensa que les coses són fàcils, però la realitat és que no és així.
- A les obres de la urbanització la Canyera ha sorgit algun problema amb l’abastament d’aigua, 
però ja se li està donant solució. 
Si algun regidor està interessat en anar a veure les obres, només cal quedar i anar-hi. 

5.3 Precs i preguntes.

El Sr. David Parron formula les següents:  
- El comptador separat d’aigua dels vestidors de pàdel que era un compromís a fer l’any passat 
encara no s’ha fet.  
La pregunta és si aquest any es farà?. 
-Està previst que arribi la fibra òptica al polígon industrial i a la urbanització Llagostera 
Residencial? 
Era una reivindicació que arribés al polígon des que s’elaborava el Pla de Desenvolupament 
Local.         
- Han vist que la licitació del bar de ca la Viudi ha quedat desert.
Hi ha un pla B o què es pensa fer des de l’Ajuntament?
-S’ha acabat el contracte de jardineria que era pel període 2016-2017 i en Junta de Govern es 
diu que no es procedirà a fer cap pròrroga de les que es podrien fer.
En canvi, es fa un contracte de quatre mesos més amb la mateixa companyia.
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Demana com és que si no es vol prorrogar el contracte amb aquesta empresa, se’ls contracte 
per quatre mesos.
I si no es renova, com és que no s’hagi començat a treballar en la nova licitació abans, per 
tenir-la llesta ara. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
- Demana que s’expliqui perquè no es va fer la festa de la Nit de Nadal, que és molt important, 
atès que la gent no ha d’agafar el cotxe i evita molts accidents. 
Seria bo explicar-ho per tranquil·litzar a la gent i que ha estat un problema puntual.
- Tots aquests dèficits que hi havia detectats en els informes de les diferents piscines i no 
només a les municipals, està previst en el Pressupost solucionar-ho?               
Que no passi el mateix que en les altres que s’hi varen trobar dèficits i segons l’informe eren 
d’elevat risc. 
- El mes de juliol va arribar una petició per posar càmeres de vigilància, que com a mínim 
serien dissuasòries, a les zones dels contenidors de la urbanització Mont Rei. 
I no només afecta a Mont Rei sinó a totes les zones on n’hi ha, que cada vegada estan més 
bruts i deixats. 
No han sabut trobat la resposta i s’hi n’hi ha hagut voldrien saber quina ha estat. 
- Demanen de manera formal, perquè ja ho han parlat amb l’alcalde, que totes aquestes 
inspeccions que s’han de fer que s’intenti donar-l’hi prioritat perquè algunes són de caràcter 
urgent. 
- Fa temps va arribar una proposta del Consell Comarcal d’assistència tècnica en temes 
d’informes urbanístics, assistència tècnica per a tramitació de llicències, etc.
Demana si això s’ha contemplat en moments de molta feina a l’àrea d’Urbanisme i atendre 
aquesta possibilitat de col·laboració considera que seria bo. 

El Sr. alcalde puntualitza que va ser l’Ajuntament qui va demanar que fessin un estudi sobre el 
tema.

El Sr. Navarro continua preguntant sobre el tema de tres persones que han demanat una 
solució, que sembla que no és del tot legal, per instal·lar comptadors provisionals d’obra per 
tenir aigua.
Vol saber com estan resolent aquesta necessitat les famílies i seria bo que des de Serveis 
Socials es mirés de saber i ajudar de la millor manera possible. 
Hi ha ajuntaments que han buscat solucions més agosarades que la de Llagostera i estaria bé 
poder solucionar el problema. 
I el mateix passa amb el tema del gas, que hi va haver la demanda d’una sèrie de gent que 
tenien problemes de tall i demanaven el tema de vulnerabilitat.
Es va contestar que les dades venien del Consorci de Benestar Social, resposta correcta, però 
seria bo que des de l’Ajuntament es podés donar una resposta ràpida, atès que ho varen haver 
de demanar un parell de vegades. 
Demana, a l’igual que amb l’aigua,  estar a l’aguait en aquest sentit. 
- La Generalitat va oferir dos pisos, un de 20.000 euros, que si es tenen en compte els 120.000 
euros que l’Ajuntament hi destinarà, se’n podrien haver adquirit sis. 
Demana que va passar perquè l’Ajuntament no els hagi comprat. 

El Sr. Jesús Malagon manifesta que és veritat que no hi ha comptador d’aigua a les pistes de 
pàdel, però paguen un cànon a l’Ajuntament. 
Segons els informes tècnics, és molt complicat posar-hi un comptador, tot i que s’ho estan 
mirant. 
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El Sr. Josep Aliu pel que fa a la licitació que va quedar deserta del bar de ca la Viudi, diu que 
l’Ajuntament hi farà més inversió en equipaments.
Es modificaran les clàusules i es farà un concurs obert.
Espera que pugui sortir aviat, atès que hi ha gent interessada en poder-ho tirar endavant. 

El Sr. Robert Montiel en relació a la fibra òptica, Adamo,  que és l’empresa que ha presentat el 
desplegament pel sector de la zona industrial i té l’autorització, està disposada a arribar-hi, però 
en aquest sector fa una política una mica diferent de la del nucli urbà, que és desplegar i 
després oferir i en el polígon ofereix i si li demanen desplega. 
En aquests moments no sap si han anat a empresa per empresa a oferir el servei, però en 
principi, no hi ha d’haver cap problema i tenen el compromís d’arribar-hi. 
Pel que fa a la urbanització Llagostera Residencial, hi ha el problema que les línies no estan 
soterrades i són aèries, llavors Telefònica posa problemes a Adamo amb el tema de canviar 
pals per aguantar el pes, de totes maneres hi estan treballant, però és més complicat. 
A les urbanitzacions de la Canyera, la Mata i Mont-Rei, és més fàcil perquè va intern.
Des de l’Ajuntament es pressiona tot el que es pot. 
    
La Sra. Pilar Aliu pel que fa el contracte de jardineria, a principis de desembre varen fer una 
reunió amb la Fundació Ramon Noguera per mirar de fer una pròrroga, però es varen tirar 
enredera. 
L’Ajuntament hagués arribar a un acord per renovar-ho i no varen voler, atès que varen 
manifestar que econòmicament els números no els sortien. 
Però es va arribar a l’acord que fins que l’Ajuntament no fes la nova licitació, ells continuaran 
fent-ho. 
Segurament ells tornaran a presentar-se d’acord amb el nou plec i amb diverses 
especificacions. 

El Sr. Josep Aliu en resposta a la pregunta de que perquè no s’havia fet la Festa de Nadal, diu 
que l’entitat que l’organitzava cada any es va tirar enrere dos dies abans i no hi va haver temps 
de reaccionar. 

El Sr. Jesús Malagon en relació al control de l’aigua de les piscines municipals, diu que cada 
any quan arriben les inspeccions, en els temes més grossos, sí que es compleix.
Aconsellen que es vagi fent alguna reparació o alguna obra petita, que és el que es fa, com el 
dipòsit de clor, però els diners són els que son.   
O sigui, que les piscines municipals compleixen en general. Les privades ho desconeix.    

El Sr. Xavier Viella pel que fa a les càmeres de les àrees dels contenidors d’escombraries, diu 
que hi ha gent que no vol reciclar i les busca per anar-hi a deixar les seves deixalles. 
Això passa a les àrees de les urbanitzacions i dels veïnats i a la de la deixalleria.
Actualment de càmeres que controlen una àrea hi ha la d’emergència de la deixalleria i es pot 
dir que no és gaire dissuasòria a l’hora que la gent la utilitzi bé. 
El gran problema de les càmeres és haver de tenir una persona diàriament per controlar-les i 
poder sancionar.
A la deixalleria es canviarà el criteri i es serà molt més estricta a l’hora que la gent no dipositi 
els residus allà on calgui.
Si tampoc funcionés, es prendrien altres mesures, que ja ho estan parlant. Quan tinguin 
aquesta zona acotada aniran per altres. 
Per posar càmeres a zones on hi hagi contenidors, es pot parlar de Panedes, Bruguera, Gaià, 
Mont-Rei, la Mata, la Canyera, etc, i no es pot fer una inversió tan gran.
La càmera que hi ha a la deixalleria no és senzilla,atès que pot llegir matrícules, fins i tot a la nit 
i llavors s’hi ha d’afegir el cost de la persona que hi darrera per mirar el que s’ha gravat.   
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El problema hi és, el coneixen i s’intentarà anar acotant les coses. 

El Sr. alcalde en relació a les inspeccions, diu que l’àrea tècnica es mirarà d’organitzar per fer-
les.
Pel que fa al Consell Comarcal, en un moment donat es va fer la petició i es va veure que no 
arribava al què se li demanava.
Ara es plantegen que mentre no s’ocupi la plaça d’arquitecte tècnic, parlar amb el Consell, 
encara que només sigui per un o dos mesos. 

La Sra. Montserrat Vilà en relació als comptadors provisionals d’aigua, hi havia tres persones 
que ho varen sol·licitar, però no és l’Ajuntament qui ho ha d’autoritzar i sí el propietari de 
l’habitatge que demani una connexió d’aigua. 
Les persones que ocupen aquestes cases ho fan irregularment. Estan empadronades perquè la 
llei ho marca. 
De totes maneres, des de Serveis Socials es fa el seguiment d’aquests casos.
De la manera que obtenen l’aigua ja se sap, encara que aquí no ho dirà perquè no pot. 
Sobre els informes de vulnerabilitat, és el Consell Comarcal que ho gestiona i passa els 
informes a la companyia del gas, de la llum i  de l’aigua.
En Consell rep una subvenció de les persones que no han pogut pagar els rebuts.
Des de Serveis Socials també es fa un seguiment dels casos que hi ha a Llagostera.
En relació als habitatges que ha ofert la Generalitat, l’Ajuntament va dir que sí que li 
interessaven, però quan la petició va arribar a Habitatge, principalment el pis del carrer 
Lacustària ja s’havia adjudicat.                             
Se’ls va dir que a l’Ajuntament li sabia molt greu com havia anat, atès que la intenció era 
adquirir aquests dos habitatges perquè el preu era econòmic i la casa estava força bé.
No fa gaire n’han passat dos més, però estan ocupats i llògicament l’Ajuntament no els pot 
adquirir si hi viu gent. El preu també era més elevat. 
Avui mateix des d’Habitatge n’han arribat dues més i els regidors que formen part de la Junta 
de Govern han donat el vistiplau per adquirir-les, atès que el preu està realment bé. 
Una està situada al carrer Major i l’altre al Passeig Romeu. 
La condició que hi posa l’Ajuntament es poder-les veure perquè no li interessa haver-hi de fer 
obres.  

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