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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2018/2
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 DE FEBRER DE 2018
Horari: de 21:00 fins a 23:13 
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 Fa 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. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2018/1 ordinària 31/01/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/234   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal 
d'Esports Josep Mir.- Exp. núm. 2016/1582. 

2.1.2. PRP2018/237   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2017  Exp. núm. 
2016/44 
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2.1.3. PRP2018/241   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de 
la finca del carrer Processó número 14 de Llagostera.  Exp. núm. 2018/151 

2.1.4. PRP2018/265   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'educador ambiental 
(C2) en règim funcionarial. Exp. núm. 2018/357 

2.1.5. PRP2018/242   Proposar sanció expedient tinença gossos Sr. Daniel PRIM DILMÉ. Exp. 
núm. 2018/12 

2.1.6. PRP2018/243   Proposar sanció tinença animals Sr. Alfonso GARCIA CARBÓ. Exp. núm. 
2018/12 

2.1.7. PRP2018/244   Proposar sanció tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO SERRANO. 
Exp. núm. 2018/12 

2.1.8. PRP2018/245   Proposar sanció tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO SERRANO_2 
Exp. núm. 2018/12 

2.1.9. PRP2018/246   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO 
SERRANO_3 Exp. núm. 2018/12 

2.1.10. PRP2018/247   Proposar sanció tinença gossos Sr. Aniol RIBAS CLAPES_1 Exp. núm. 
2018/12 

2.1.11. PRP2018/248   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. Aniol RIBAS 
CLAPÉS_2. Exp. núm. 2018/12 

2.1.12. PRP2018/249   Proposar sanció tinença animals_Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS_3. Exp. 
núm. 2018/12 

2.1.13. PRP2018/250   Proposar sanció tinença gossos Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS_4. Exp. núm. 
2018/12 

2.1.14. PRP2018/251   Proposar sanció tinença gossos Sr- Andreu ROS MERCADO. Exp. 
núm. 2018/12 

2.1.15. PRP2018/199   Moció del PDeCAT, de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià-La 
Farga3.- Exp. núm. 2018/302 

2.1.16. PRP2018/266   Moció d'ERC-AM, en relació a la creació d'un Consell d'Entitats 
Esportives.-Exp. núm. 2018/375 

2.1.17. PRP2018/267   Moció d'ERC-AM, en relació a l'actualització del MIEM (Mapa 
d'Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals). Exp. núm. 2018/373 

2.1.18. PRP2018/290   Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de control i 
tinença d'animals en el terme municipal de Llagostera. Exp. núm. 2018/331 

3. Acords d’urgència.

3.1 PRP2018/322   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2018 per crèdits extraordinaris.-  
Exp. núm. 2018/416 
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3.2. PRP2018/319   Moció d'ALL-E, de suport i adhesió a la vaga feminista: La proposta del 
moviment feminista estatal per al 8 de març.- Exp. núm. 2018/436 

4. Control i gestió municipal
4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.
4.2 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels seus 
Organismes Autònoms de l’exercici 2017. 
4.3. Informes d’Alcaldia.
4.4. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2018/1 ordinària 31/01/2018
S’aprova per unanimitat. 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/234   Assignar el nom de Quim Carbó a un espai del Pavelló Municipal 
d'Esports Josep Mir.- Exp. núm. 2016/1582    

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

“Vist que el Ple, en sessió del dia 30 de novembre de 2016, va acordar iniciar l’expedient per 
donar a un espai del Pavelló Municipal d’Esports Josep Mir el nom de Quim Carbó.
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 de Quim Carbó a la Sala de reunions del Pavelló Municipal d’Esports 
Josep Mir”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Jesús Malagon pren la paraula i manifesta que ara ha fet quinze mesos que varen 
enterrar en Quim, però aquest expedient mai ha quedat aparcat. 
Una vegada passat pel Ple, el més aviat possible es farà un acte d’acord amb la seva 
implicació amb el Patronat. 

El Sr. David Parron diu que posen en vàlua com molta gent d’aquest ple tota la tasca que feia 
en Quim Carbó, que ja li varen reconèixer en nombrosos ocasions,  tant quan estava amb vida 
com ara, però el que passa és que el seu grup no és favorable a posar noms a espais.
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Ja es varen abstenir a l’hora de posar el nom d’en Josep Mir al Pavelló, atès que si es reconeix 
a una persona n’hi haurà d’altres que també hauran set valuoses pel municipi i es quedaran 
sense el seu reconeixement amb una placa o amb un espai.
El més coherent per seguir en la seva línia és abstenir-se. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el seu grup sí que està a favor d’aquest reconeixement, 
però es troben en el mateix cas que en l’expedient d’en Ramon Trias Fargas que en l’expedient 
no es reflectien tots els mèrits pels quals se li atorgava el nom del parc.
En el Reglament corresponent es diu que “l’instructor de l’expedient ordenarà la pràctica de 
quantes proves i actuacions condueixin a la precisió dels mèrits de la persona proposada, dels 
quals en quedarà constància a l’expedient”.  
És el mateix que varen dir en aquell cas i a l’expedient encara hi havia com a mínim algunes 
fotocòpies de coses que s’havien fet, però en aquest no hi ha res, només es diu que se li dona 
aquest nom i hi consta com a una mena de reconeixement en forma de document que se 
suposa que és el que s’ha estat fent durant el període de la instrucció de l’expedient.
Li sap greu que no hi constin tots els molts mèrits que tenia en Quim Carbó i espera que la 
propera vegada els expedients estiguin més complets.                      
Els agradaria saber quin tipus d’acte es pretén fer i atès que en Quim havia format part del món 
del futbol, potser estaria bé organitzar algun amistós en el qual se l’hi reconegués. 

El Sr. alcalde respon que es farà el mateix que amb el nom del Parc 1 d’octubre, que s’ha 
creat una comissió i ja s’ha fet la primera reunió. 
En el cas d’en Quim,  la comunitat esportiva ha de definir que serà el més adequat per 
commemorar l’atorgament d’aquesta placa.  

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

2.1.2. PRP2018/237   Aprovar el resum numèric del padró d'habitants a 1.1.2017  Exp. 
núm. 2016/44.    

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 1.1.2017 que dóna un resultat de 
8.229 habitants”. 
 
El Sr. secretari explica que el resum numèric és de 8.229 habitants. 

Sense que es produeixi cap més intervenció s’aprova per unanimitat.   
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2.1.3. PRP2018/241   Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per 
l'expropiació de la finca del carrer Processó número 14 de Llagostera.  Exp. núm. 
2018/151.    

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

“El Planejament urbanístic vigent de Llagostera va ser aprovat definitivament per la CTU de 
Girona en sessió de 18 de juny de 2003, i el seu text refós vigent ,fou aprovat definitivament per 
la CTU de Girona  en sessió 11 de febrer de 2014 (DOGC 6621 de 13/05/2014),  el qual 
contempla la finca situada en el carrer Processó número 14 com a sistema general d’espais 
lliures (clau 2), en la categoria de jardins públics no inclòs en cap àmbit d’actuació urbanística 
sotmès al sistema de reparcel·lació.
Per l’execució del planejament urbanístic s’utilitzarà el sistema d’actuació urbanística 
d’expropiació. En concret l’expropiació urbanística tindrà per objecte dur a terme actuacions 
aïllades per a l’obtenció dels terrenys i destinar-los a jardins públics, i així donar continuïtat a la 
visibilitat de l’antiga muralla del poble de Llagostera.
D’acord amb el que estableix l’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació d’un pla urbanístic, d’un polígon, d’un 
projecte d’urbanització o d’un projecte de delimitació de sòl pel patrimoni públic, d’acord amb el 
que estableix l’article 161, implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i dels edificis afectats, a fins d’expropiació o d’imposició de servituds o 
bé d’ocupació temporal dels terrenys.
La delimitació de l’àmbit d’expropiació ha d’anar acompanyada d’una relació de les persones 
propietàries i d’una descripció dels béns i drets afectats, d’acord amb el que estableix la Llei 
d’expropiació forçosa.
S’acorda:
Primer. Estimar que, de conformitat amb el que disposa l’article 109 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació del 
planejament urbanístic implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats, a fins d’expropiació o d’imposició de servituds o 
bé d’ocupació temporal dels terrenys.
Segon. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i drets 
afectats formulada a l’efecte per l'expropiació urbanística que es descriu tot seguit: (la relació 
consisteix en una descripció de les finques amb de totes les dades segons el que estableix 
l’article 212.2 del Reglament d’urbanisme i l’article 16 del Reglament d’expropiacions)
Finca:
Descripció de la finca:
Casa de planta baixa i pis, del carrer Processó de Llagostera, assenyalada amb el número 14, 
de superfície de vint-i-vuit metres quadrats, llindant,esquerre,entrant,nord, amb altre finca de la 
compra venda;dreta,sur, Vicenç i Lluís, i darrera l’antic edifici anomenat del Castell.
Referència Cadastral: 1109207DG9310N0001UB
Titular Cadastral i registral: Lluis Cabarrocas Bosch com a únic ocupant de l’immoble.
Dades registrals: Tom 4139, Llibre 304, Foli 38, inscripció 11
Càrregues: Sense càrregues
Naturalesa/Qualificació: Sistema general d’espai lliure (clau 2).
Superfície registral de la finca de procedència: 28 metres quadrats
Superfície afectada per l’expropiació: 28 metres quadrats
Causa de l’expropiació: Qualificació urbanística com a espai lliure per ser destinada a jardí 
públic.
Altres béns, construccions o activitats afectades: No n’hi han
Instrument de planejament:POUM Llagostera.
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Tercer. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant la 
publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, DOGC, en un diari de 
major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Llagostera per tal que 
es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació, d'acord amb el que 
regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i 17 
del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.
Quart. Notificar individualment aquest acord a l’interessat afectat, amb l’advertiment que 
disposa del dret de reallotjament previst en l’article 219 ter del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, el qual el podrà fer efectiu d’acord amb les disposicions de la secció I del capítol V 
del títol 5è del citat text legal”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. secretari pren la paraula i diu que aquest expedient té origen en el Pla Urbanístic 
Municipal de Llagostera, el POUM.
És una petita finca del costat de la muralla que en el Pla està prevista com a zona verda i on 
ara hi ha una caseta del senyor Lluís Cabarrocas que s’ha d’expropiar. Una vegada fet,  es 
procedirà a aprovar un projecte per demolir-la i quedarà com a zona verda. 
Ara s’està en el primer procediment que és l’expropiació.
La inclusió en el POUM d’aquesta zona verda implica ja el primer requisit de l’expropiació que 
és la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació.
Amb l’acord d’avui es reconeix la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la 
notificació a l’interessat perquè pugui fer les al·legacions procedents.  
Passat aquest termini,  tornarà a passar pel Ple per fer l’acord definitiu i procedir a l’ocupació 
de la casa i al pagament del preu just,  en el seu cas. 

El Sr. David Parron manifesta que en el fet de l’expropiació i de recuperar part de la muralla 
que serà espai verd tal com recull el POUM ja hi estan d’acord. 
Les presses venen donades perquè el Pla de Barris s’ha d’acabar abans del 30 de juny i 
aquesta expropiació ha d’estar feta i enllestida abans.
Un punt que no acaben de veure clar és que la persona que hi viu té el dret a ser reallotjada i 
l’equip de govern ja hi està treballant, però no hi ha una solució definitiva.
L’acord amb el propietari és prioritari per tenir un habitatge adient on viure, donades les seves 
mancances físiques i consideren que abans de l’expropiació s’hauria d’haver fet.
Entenen la bona voluntat de l’equip de govern per arribar a un acord i ho celebren, però de 
moment no els consta que n’hi hagi cap, motiu pel qual el vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que es manifesten en la mateixa línia, atès que consideren que està 
bé fer aquesta actuació, però el mateix document parla de l’obligatorietat de reubicació que 
deia en David. 
Com que a l’expedient no ha sortit res en aquest sentit, el vot seu serà l’abstenció i ja hi haurà 
altres moments per parlar del tema. Llavors hi votaran en contra o a favor, depèn, però ara per 
ara s’abstenen.    

El Sr. Josep Aliu afegeix que això va començar quan varen anar amb l’alcalde a veure en 
Lluís a l’Hospital de Santa Caterina, que els va dir que en aquesta casa no hi podia estar 
perquè hi ha escales, li manca una cama i de l’altra està delicat. 
Des d’aquest dia han començat a treballar-hi i s’està buscant un lloc habilitat per a ell.
Segurament estarà apunt abans de tirar la casa a terra. Falten petites coses per acabar de 
lligar, però s’hi treballa, encara que fins que no se l’hi hagi trobat reubicació la casa no anirà a 
terra. Que li quedi clar a tothom que al carrer no hi anirà perquè primer són les persones que 
no pas tirar cases a terra per fer jardins.
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Al costat d’aquesta casa hi ha un tall de pati que també està afectat, d’una senyora de 
Barcelona, que va parlar amb ella i li va respondre que estava delicada de salut i que si l’hi 
treien aquesta part de la finca tindria un disgust.
Li va respondre que no se’n parlaria més i el dia de demà qui vingui a darrera que decideixi, 
però que ara estigui tranqui-la que no se li tocarà res.
O sigui, que si ara es fa això és perquè en Lluís ho va demanar i aviat es trobarà la solució per 
reubicar-lo, però com que encara no hi ha res lligat del tot no ho vol explicar. 

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

2.1.4. PRP2018/265   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'educador 
ambiental (C2) en règim funcionarial. Exp. núm. 2018/357    

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

“Atès que, per dotar de major especificitat tècnica el personal funcionari adscrit a l’àrea de medi 
ambient, es fa necessari incorporar un educador ambiental.
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 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’educador 
mediambiental, en règim funcionarial, de l’escala d’administració especial, grup C2 i amortitzar 
una plaça d’auxiliar administratiu vacant, en règim funcionarial, de l’escala d’administració 
general, grup C2.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 15 de febrer 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.
-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’educador ambiental, en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI

Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
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Auxiliars
Educador ambiental C2 12 1 1

Segon.-  Amortitzar la plaça d’auxiliar administratiu C2-12 de la plantilla de personal funcionari.
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 explica que el lloc de treball de la funcionària depenent de la tècnica de medi 
ambient a conseqüència del Pla de Barris s’extingeix, però les seves funcions són necessàries, 
motiu pel qual s’ha creat una plaça quan es va aprovar el Pressupost, que s’oferirà en oposició, 
d’auxiliar administratiu. 
Després d’haver parlat amb l’àrea de Medi Ambient, han manifestat que està bé que hi hagi un 
auxiliar administratiu, però que en comptes de ser de l’escala d’administració general sigui de 
l’escala d’administració especial, que a vegades fa una mica d’administració general però 
també fa funcions pròpies d’un “arte u oficio” que es diu. 
La noia que ara fa aquesta feina, apart de la feina administrativa, feia altres activitats de 
caràcter material com control o explicar el tema de la recollida selectiva de les escombraries. 
S’ha considerat que és millor, ateses aquestes funcions, posar la plaça d’administració 
especial, la qual cosa permetrà fer un temari de les oposicions més adequat a aquests treballs  
concrets.
Aquesta modificació no implica cap increment de cost perquè s’amortitza la plaça que es va 
crear d’auxiliar administratiu de l’escala general i es passa a  administració especial. 

El Sr. David Parron diu que l’àrea de Medi Ambient l’han considerat sempre força important i 
aquest canvi els sembla correcte i si a més a una treballadora contractada fins ara com a 
laboral es passa a funcionària, que redueix la temporalitat de la feina, dona estabilitat i redueix 
la precarietat laboral,  ja hi estan d’acord i el seu vot serà favorable. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que opinen en el mateix sentit i pregunta si la tècnica que hi 
ha no tindrà l’estatus de funcionària que tindrà l’altra plaça.

El Sr. secretari aclareix que li succeirà el mateix, atès que ja es va crear una plaça de 
funcionari d’administració especial,  de tècnic mediambiental, aprovat a la Plantilla. 

El Sr. alcalde afegeix que totes les oposicions que es vagin fent seran de funcionaris. 
Ara també plegarà l’enginyer industrial que ha tret les oposicions a l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, o sigui que també s’haurà de preparar ràpid una convocatòria-oposició per cobrir aquesta 
plaça.
Les raons per les quals es faran funcionaris, és perquè firmen molts informes i expedients. 

El Sr. Antoni Navarro diu que en un moment determinat es va dir que no es podien fer tots de 
cop i ara veu que en un cas n’hi haurà dos i en un altre potser hi haurà dèficits. 
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El Sr. secretari diu que al serveis tècnics hi ha quatre places.   
L’arquitecte ja està solucionat, que era el més greu de tots. 
Llavors queda la plaça de la Laura i d’en Jordi que han marxat. 
L’única que queda és la de l’arquitecte tècnic,  que també es farà un procediment de 
funcionarització, però es deixarà pel final atès que és més urgent solucionar altres places. 
Del Pla de Barris hi ha sis oposicions i després les places que han deixat vacants  en Jordi i la 
Laura. 
El mes de desembre l’àrea de serveis tècnics tindrà solucionat el problema en un 75%.     

S’aprova per unanimitat.   

A continuació el Sr. alcalde proposa tractar conjuntament els punts que van des del número 
2.1.5 al 2.1.14, relacionats amb sancions en matèria de gossos. 
   
2.1.5. PRP2018/242   Proposar sanció expedient tinença gossos Sr. Daniel PRIM DILMÉ. 
Exp. núm. 2018/12    

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

“Núm. Expedient:  2017/00130747
Fets:
Primer.- El dia 15/12/2017 a les 21:20 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 0000010062017, 
pels agents de la policia local de Llagostera número 1043 i 1065, al AV/ESPORT (DE L') (Zona 
del edifici polivalent), contra PRIM DILMÉ DANIEL, amb DNI/NIF 077913756 i amb domicili en 
CL DONZELLES,26 2 2, CP 17240-LLAGOSTERA (GIRONA).
Segon.- Consta a l’acta aixecada que PRIM DILME DANIEL ha realitzat presumptament, els 
següents fets denunciats:

 “Portar els gossos perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. Gos de raça 
perillosa, nom WAPA, color blanc i negre, número de XIP 981098104708306.” 
Tercer.-  Aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció de l’article 36.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença 
d’animals en relació amb l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de 
gossos potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a les 
vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en 
general.".
Normativa aplicable:

- Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d'animals (BOP Girona núm.41 – 
30 de març de 2000.

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local (LRSAL)
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 

7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

Fonaments de dret:
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Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la 
infracció. 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal.
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de 
càrrecs de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53€.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté 
un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- INCOAR expedient sancionador núm. 2017/00130747 contra PRIM DILME DANIEL, 
com a responsable  per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en 
l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos potencialment 
perillosos, pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa 
pecuniària per import de 150,25€.
Segon.- NOMENAR com instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del Departament de 
Multes i Sancions de Xaloc, i i com a secretària, la Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i 
Recaptació de Xaloc. De conformitat amb l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot promoure la seva recusació per les causes previstes 
en l’article 23 del mateix cos legal.
Tercer.- COMUNICAR a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la Diputació 
de Girona als efectes corresponents.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen.".

Sense que es produeixi cap intervenció s’aprova per unanimitat.  
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2.1.6. PRP2018/243   Proposar sanció tinença animals Sr. Alfonso GARCIA CARBÓ. Exp. 
núm. 2018/12.    

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

“Núm. Exp: 2017/00022918
Fets:
Primer.- El dia 11/02/2017 a les 09:00 hores,  els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP 1014 i 1035 van aixecar acta/denúncia núm. 0000001032017 al CL/ SANT 
NARCÍS SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Portar els gossos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics 
en general. ( gos de la raça American Sttanford, mascle, xip 981098106556964). ", contra 
GARCIA CARBÓ ALFONSO, amb DNI/NIF 040515517 i amb domicili en CL MOSSÈN 
GELABERT, 10 01 06, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 7, apartat 
3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, que tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les 
parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
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Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 150,25€ contra GARCIA CARBÓ ALFONSO com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00022918 
pel fet de: “Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. ( gos de la raça American 
Sttanford, mascle, xip 981098106556964).", tipificat a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que els fets 
denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

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

2.1.7. PRP2018/244   Proposar sanció tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO 
SERRANO. Exp. núm. 2018/12    

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

“Núm. Exp: 2017/00025108
Fets:
Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP  1034 i 1055 van aixecar acta/denúncia núm. 0000003282017 al CL/ MIMOSA 
SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense 
llicència. (gos de la raça american stanford, color marró i blanc). ", contra GARRIDO 
SERRANO ANTONIO, amb DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,   33 URB. LA 
CANYERA, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 13, apartat 1 la Llei 
50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica 
"Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
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l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 13.8 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta molt greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs 
de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 2404,06 a 15025,30 €
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 2.404,06€ contra GARRIDO SERRANO ANTONIO com a 
subjecte responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 
2017/00025108 pel fet de: “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
(gos de la raça american stanford, color marró i blanc).", tipificat a l’article 13, apartat 1 la Llei 
50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, atès que els fets 
denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

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

2.1.8. PRP2018/245   Proposar sanció tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO 
SERRANO_2 Exp. núm. 2018/12    

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

“Fets:
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Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP  1034 i 1055 van aixecar acta/denúncia núm. 0000032820172 al CL/ MIMOSA 
SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Gos solt  i sense morrió a les vies públiques, a les 
parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.       (gos de la 
raça american stanford, color marró i blanc). ", contra GARRIDO SERRANO ANTONIO, amb 
DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,   33 URB. LA CANYERA, CP 17240 - 
LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos 
deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i 
als llocs i als espais públics en general.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
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de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda: 
Primer.- IMPOSAR una sanció de 150,25€ contra GARRIDO SERRANO ANTONIO com a 
subjecte responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 
2017/00025110 pel fet de: “Gos solt  i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. (gos de la raça american 
stanford, color marró i blanc).", tipificat a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que els fets denunciats 
no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

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

2.1.9. PRP2018/246   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. Antonio GARRIDO 
SERRANO_3 Exp. núm. 2018/12    

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

“Núm. Exp: 2017/00025111
Fets:
Primer.- El dia 23/03/2017 a les 18:40 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP  1034 i 1055 van aixecar acta/denúncia núm. 0000032820173 al CL/ MIMOSA 
SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. 
(gos de la raça  american stanford, color marró i blanc). ", contra GARRIDO SERRANO 
ANTONIO, amb DNI/NIF 040350714 i amb domicili en CL MIMOSA,   33 URB. LA CANYERA, 
CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que tipifica "No 
contractar l'assegurança de responsabilitat civil.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:

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

Codi Segur de Validació a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001


16

De conformitat amb el que disposa 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 150,25€ contra GARRIDO SERRANO ANTONIO com a 
subjecte responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 
2017/00025111 pel fet de: “No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. (gos de la raça  
american stanford, color marró i blanc).", tipificat a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que els fets 
denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”

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

2.1.10. PRP2018/247   Proposar sanció tinença gossos Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS_1 Exp. 
núm. 2018/12.    

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

“Núm. Exp: 2017/00021522
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores,  els agents de la policia local de LLagostera amb 
número de TIP 1014 i 1035 van aixecar acta/denúncia núm. 0000001042017 al CL/ AMICAL 
DE MAUTHAUSEN SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " No contractar l'assegurança de 
responsabilitat civil (gos potencialment perillós raça DOG ARGENTÍ). ", contra RIBAS CLAPES 
ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL MARIA GAY,   62, CP 17240 - 
LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que tipifica "No contractar 
l'assegurança de responsabilitat civil".
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Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 150,25€ contra RIBAS CLAPÉS ANIOL com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00021522 
pel fet de: “No contractar l'assegurança de responsabilitat civil (gos potencialment perillós raça 
DOG ARGENTÍ).", tipificat a l’article 7, apartat 3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que els fets denunciats no han 
quedat desvirtuats.
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Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

Sense que es produeixi cap intervenció s’aprova per unanimitat.  
 
2.1.11. PRP2018/248   Proposar sanció matèria tinença de gossos Sr. Aniol RIBAS 
CLAPES_2. Exp. núm. 2018/12.    

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

“Núm. Exp: 2017/00021523
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores,  els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP 1014 i 1035 van aixecar acta/denúncia núm. 0000010420171 al CL/ AMICAL 
DE MAUTHAUSEN SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Deixar solt un animal 
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada 
o pèrdua  (gos potencialment perillós raça DOG ARGENTÍ). ", contra RIBAS CLAPÉS ANIOL, 
amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL MARIA GAY,   62, CP 17240 - LLAGOSTERA 
(GIRONA), per infracció a l’article 13, apartat 2 la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Deixar solt un animal potencialment 
perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 13.8 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 300,52 a 2404,05 €
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 300,52€ contra RIBAS CLAPÉS ANIOL com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00021523 
pel fet de: “Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua  (gos potencialment perillós raça DOG 
ARGENTÍ).", tipificat a l’article 13, apartat 2 la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, atès que els fets denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

Sense que es produeixi cap intervenció s’aprova per unanimitat.  
 
2.1.12. PRP2018/249   Proposar sanció tinença animals_Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS_3. Exp. 
núm. 2018/12.     

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

“Núm. Exp: 2017/00021528
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores,  els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP 1014 i 1035 van aixecar acta/denúncia núm. 0000010420172 al CL/ AMICAL 
DE MAUTHAUSEN SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " No proveir el gos dels mitjans 
d'identificació necessaris (microxip i/o tatuatge de gos de raça potencialment perillosa DOG 
ARGENTÍ). ", contra RIBAS CLAPÉS ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL 
MARIA GAY,   62, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 13, apartat 2 la 
Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica 
"Incomplir l'obligació d'identificar l'animal.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
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l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 13.8 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 300,52 a 2404,05 €
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 300,52€ contra RIBAS CLAPÉS ANIOL com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00021528 
pel fet de: “No proveir el gos dels mitjans d'identificació necessaris (microxip i/o tatuatge de gos 
de raça potencialment perillosa DOG ARGENTÍ).", tipificat a l’article 13, apartat 2 la Llei 
50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, atès que els fets 
denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

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

2.1.13. PRP2018/250   Proposar sanció tinença gossos Sr. Aniol RIBAS CLAPÉS_4. Exp. 
núm. 2018/12.    
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Núm. Exp: 2017/00021554
Fets:
Primer.- El dia 12/02/2017 a les 12:30 hores,  els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP 1014 i 1035 van aixecar acta/denúncia núm. 0000010420175 al CL/ AMICAL 
DE MAUTHAUSEN SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència (raça DOG ARGENTÍ). ", contra RIBAS CLAPÉS 
ANIOL, amb DNI/NIF 041665566 i amb domicili en CL MARIA GAY,   62, CP 17240 - 
LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 13, apartat 1 la Llei 50/1999 sobre el règim 
jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Tenir gossos o animals 
potencialment perillosos sense llicència.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 13.8 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta molt greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs 
de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 2404,06 a 15025,30 €
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
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Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions 
establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 2404,06€ contra RIBAS CLAPÉS ANIOL com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00021554 
pel fet de: “Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència (raça DOG 
ARGENTÍ).", tipificat a l’article 13, apartat 1 la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos, atès que els fets denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”.

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

2.1.14. PRP2018/251   Proposar sanció tinença gossos Sr- Andreu ROS MERCADO. Exp. 
núm. 2018/12.    

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

“Núm. Exp: 2017/00033291
Fets:
Primer.- El dia 03/01/2017 a les 11:22 hores, els agents de la policia local de Llagostera amb 
número de TIP  1043 van aixecar acta/denúncia núm. 0000000720171 al CL/ SANT NARCIS 
SN, LLAGOSTERA pels fets següents: " Portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. Gos anomenat "Ron" amb número de xip 941000018741638 de raça American Stanford. 
contra ROS MERCADO ANDREU, amb DNI/NIF 041532074 i amb domicili en CL MOLI (DEL),   
10 BX 2, CP 17240 - LLAGOSTERA (GIRONA), per infracció a l’article 7, apartat 3 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que 
tipifica "Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.".
Segon.- Dins del termini legalment establert s’ha practicat la notificació, comunicant al 
presumpte infractor la incoació de l’expedient sancionador, els fets denunciats, la seva 
qualificació i les sancions que podien correspondre; la identificació de l'instructor i del secretari 
del procediment, amb expressa indicació del règim de recusació; l'Òrgan competent per a la 
resolució del procediment i norma que li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat del 
reconeixement  voluntari de la seva responsabilitat, amb els efectes previstos a l'article 85 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú (LPACAP); la indicació del dret 
a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així 
com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de 
l'acord d'iniciació, la incoació podrà ser considerada proposta de resolució quan contingui un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Tercer.- Dins del termini legalment establert, la persona interessada no ha interposat 
al·legacions a la proposta de resolució, ni consta que hagi efectuat el pagament reduït de 
l'import de sanció proposada, motiu pel qual es va elevar l'expedient a l'òrgan competent per 
resoldre, sense cap altre tràmit.
Fonaments de dret:
Primer.- Quant al procediment legalment establert:
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De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del procediment administratiu 
sancionador. 
Segon.- Quant a la responsabilitat de la infracció comesa:
De conformitat amb el que disposa 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció. 
Tercer.- Quant a la qualificació de la infracció:
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Quant a l’import de la sanció:
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 a 1502,53 €.
Cinquè.- Quant a la proposta de resolució:
De conformitat amb l’article 64.2.f de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els interessats 
no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels terminis per al seu 
exercici, el contingut de l'acord d'inici serà considerat proposta de resolució atès que conté un 
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
Sisè.- Quant a l’òrgan competent per resoldre:
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la comissió 
de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt 
greus correspon al Ple de l’Ajuntament.
S’acorda:
Primer.- IMPOSAR una sanció de 150,25€ contra ROS MERCADO ANDREU com a subjecte 
responsable de la infracció comesa, en relació a l'expedient sancionador núm. 2017/00033291 
pel fet de: “Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Gos anomenat "Ron" amb 
número de xip 941000018741638 de raça American Stanford.", tipificat a l’article 7, apartat 3 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
atès que els fets denunciats no han quedat desvirtuats.
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, tot indicant el règim de 
recursos procedent”

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

2.1.15. PRP2018/199   Moció del PDeCAT, de rebuig a la línia elèctrica d'alta tensió Juià-
La Farga3.- Exp. núm. 2018/302    

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

“Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter 
sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV 
Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre la 
subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), travessant els municipis de Celrà, 
Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons:

 L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és que 
permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de transport a 220 
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kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al subministrament de la demanda. És 
una justificació clarament insuficient, ja que no s’acompanya d’estudis amb dades reals 
que demostrin que la xarxa actual no permet garantir la cobertura de la demanda 
mitjana horària ni de la demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es 
contempla la possibilitat de repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de 
compactació de la nova línia amb el traçat de les línies ja existents. 

 Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model actual 
basat en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En un moment 
com l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn energètic dels 
combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic fet a mida dels 
interessos econòmics del lobby energètic, basat en el creixement continu de la 
demanda, en comptes de dedicar tots els esforços a bastir un sistema energètic on les 
renovables assoleixin amb rapidesa el major pes possible.

 En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats a la 
zona sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable delimitat, 
contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han 
d’evitar infraestructures aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis amb 
pla general aprovat.

 Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8), 
ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real de 
participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima transparència tota la 
informació disponible a les entitats, associacions, administracions i persones 
concernides, s’articulin taules de concertació per a la resolució de dubtes i consultes i 
es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per no oferir uns terminis 
raonables d’informació al públic abans de la presa de la decisió.

 La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i paisatgístic 
de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la llúdriga, espais 
protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, sense preveure cap pla de 
vigilància ambiental específic.

 El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels camps 
electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de precaució (en 
vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un 
producte, procés o instal·lació cal evitar portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes 
garanties.

 Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos siguin 
inferiors als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els danys econòmics de la 
línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. Les servituds que s’originen, la 
destrossa del paisatge i el risc de perjudicis a la salut devaluen de forma molt important 
el valor dels sòls i immobles per on passen aquestes instal·lacions.

La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, Celrà i 
Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al projecte i s’han compromès 
públicament a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia destrueixi el territori. També 
han presentat al·legacions altres entitats i partits polítics, i recentment s’ha constituït la 
Plataforma Salvem la Llera del Ter, formada per veïns i veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià 
de Ter en contra de la línia d'alta tensió. L’ Ajuntament de Llagostera té, doncs, l’oportunitat de 
mostrar solidaritat i suport als municipis que es veuen afectats per aquesta nova agressió al 
territori.” 
S’acorda:

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

Codi Segur de Validació a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001


25

Primer.- Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter, a 
la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3, així com el ple suport a les 
al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la zona afectada per la línia.
Segon. Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en concret a la 
seva recollida de signatures contra la línia d’alta tensió facilitant els mitjans necessaris perquè 
es porti a terme.
Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que 
es posicioni inequívocament en contra de la imposició d’aquest projecte i doni suport a les 
reivindicacions dels municipis afectats.
Quart. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i Medinyà, a la 
Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica de España”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i diu que a l’última assemblea del CILMA, del qual 
l’Ajuntament de Llagostera en forma part es va aprovar una moció de suport a tots els pobles 
afectats per aquesta línia que va de Juià a la Farga que és una zona de Medinyà.
Allà es va aprovar per unanimitat i ara el que es fa és ratificar-ho pel Ple. 
En un estudi fet es va detectar que el projecte tenia algunes mancances i temes que no 
quedaven clars.  

El Sr. David Parron diu que a la Comissió Informativa es va abstenir perquè no havia pogut 
llegir la Moció, però intuïa que hi votaria a favor i efectivament ara el vot del seu grup serà 
favorable. 
Quan posteriorment la va llegir,  va veure que estava redactada d’una manera que els 
agradava i rebuscant va veure que era com una moció que va presentar la CUP a la Diputació, 
que es va aprovar per unanimitat, motiu pel qual segurament s’hi sentien tant a prop. 
Ja hi estan d’acord, atès que el partit del PDeCAT, no sempre s’ha identificat en el passat per 
defensar energies renovables i anar contra alguns lobbys energètics pels simples interessos 
econòmics i passant per sobre de l’interès públic del paisatge o de tenir respecte pel medi 
ambient.
Aquest projecte no és que comporti alguna cosa dolenta i sí que n’hi ha moltes que no hi ha per 
on agafar-les, des de que trinxa un altre vegada el territori com va passar amb la MAT o amb la 
línia d’altra tensió de les Gavarres o que tampoc es justifica que sigui necessària.
El seu grup pensa que no és necessària i sí que s’ha d’anar avançant en les energies 
renovables i alternatives.
Aquesta Moció és prou aclaridora del què pretén, motiu pel qual el seu vot serà favorable i 
dona les gràcies per portar a Ple aquesta Moció, que és interessant encara que no afecti el 
nostra municipi, però que representa la solidaritat de Llagostera envers altres pobles de la 
comarca. 

El Sr. Antoni Navarro diu que ells també han aplaudit aquest canvi, atès que en altres 
moments no hi ha hagut aquesta sensibilitat.
En aquest cas,  no només han vist que es trinxaria el territori sinó un nou paradigma del que 
seria la qüestió energètica.
En un moment determinat es diu que “en comptes de dedicar tots els esforços a abastir un 
sistema energètic on les renovables assoleixin amb rapidesa el major pes possible” i tornen al 
que ells varen demanar en el seu dia  i si és que s’han de dedicar esforços a abastir això, ells 
només demanaven una mica d’esforç perquè el sistema energètic variés, cosa que no s’està 
complint. 
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Està molt bé que es presenti aquesta Moció però demana que el que s’aprova es porti a la 
pràctica i que es facin tots els esforços perquè una Moció que gairebé farà dos anys es va 
presentar tiri endavant i llavors seran conseqüent amb el que s’aprova.
Quan es diu “ els riscos per a la salut derivats dels camps electromagnètics....” . En aquest 
sentit hi ha una petició d’un col·lectiu que demana estudiar aquests camps i aplicar el principi 
de precaució i li agradaria saber si també s’aplicarà. 
Per tant, aplaudeixen la Moció i la comparteixen i esperen que suposi un pas endavant en el 
que seria l’aplicació i l’impuls de les energies renovables, tal com han demanat tantes vegades. 

El Sr. Xavier Vilella afegeix que a l’hora d’explicar els temes intenta ser molt ràpid i potser no 
hi entra molt, però si llavors s’hi barregen coses de fa vint anys....no es pot fer responsable de 
decisions que no va prendre, en relació al que ha dit en David.
En quan al que ha dit en Toni, té l’habilitat que quan es parla d’un tema de l’ordre del dia hi 
barreja cinquanta coses, desvirtuant el punt.
La Moció d’avui és la que és, que és ratificar un acord pres i donar suport a uns municipis que 
estan en contra de la línia.

El Sr. David Parron li diu al Sr. Viella que la seva intenció no era en absolut atacar.
Han començat,  dient que estaven d’acord amb la Moció i que la presentés el grup del PDeCAT 
ja han dit que els semblava perfecte.
De fet, no recriminava res, ben al contrari, ni tan sols estava pensant en la línia d’alta tensió de 
Llagostera.
Només deia que la línia política de Convergència i Unió, com a mínim dels anys passats, era 
bastant favorable als lobbys energètics i que ara celebraven que amb aquesta Moció 
s’aprovava un altre tarannà i no jutjaven en absolut el que havia fet CIU en els anys 97 o 98.

El Sr. Antoni Navarro diu que creia que estaven parlant de la Moció. El que ha llegit hi consta i 
demana si no pot parlar del que hi consta. 
Tampoc pretenia atacar.
Aquesta Moció es va aprovar pel CILMA el 7 de setembre i s’han trigat sis mesos a presentar-la  
i creu que també té a veure en la defensa del medi ambient. 

El Sr. Xavier Vilella afegeix que es fa tant malament que la majoria de pobles ho fan igual i fins 
i tot ahir va venir l’empresa que ha fet l’estudi per presentar-lo als municipis. 

S’aprova per unanimitat.  

2.1.16. PRP2018/266   Moció d'ERC-AM, en relació a la creació d'un Consell d'Entitats 
Esportives.-Exp. núm. 2018/375    

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

“Atès que els òrgans de participació en l’àmbit esportiu han desaparegut producte de la 
proposta de l’equip de govern portada al Ple de 29 de novembre de 2017, de dissolució de 
l'Organisme Autònom "Patronat Municipal d'Esports "de Llagostera. 
Atès que el regidor d’Esports va comprometre’s a tenir constituït el mes de febrer d’enguany un 
Consell d’Entitats Esportives, com reclamaven els grups de l’oposició.
Atès que no ens consta que s’hagi fet cap actuació encaminada a la constitució d’aquest 
Consell. 
Atès que la inexistència d’aquest Consell suposa un reducció dels espais de participació 
ciutadana.
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Primer.- L’Ajuntament de Llagostera es compromet a aprovar, com a molt tard el mes de març, 
el reglament i composició del nou Consell d’Entitats Esportives”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro diu que quan es va anul·lar el Patronat Municipal d’Esports ja varen dir 
que estarien un temps sense la participació d’aquest organisme. 
Es va dir que el mes de febrer estaria resolt i no s’ha tirat endavant fins que no es faci el 
reglament per saber com s’haurà d’actuar. 
Des que es va anul·lar fins ara només hi ha hagut una reunió. 
Des de la seva petita posició es vol intentar empènyer perquè es faci el màxim de ràpid 
possible i no es vagin perdent possibilitats de participació. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que és sorprenent que es presenti aquesta Moció.
Des del primer dia s’ha dit que hi havia la voluntat que no deixés d’haver-hi participació i aquest 
mateix dilluns es va reunir la mateixa gent que fins ara formava part d’aquests organismes i 
entitats. 
Més enllà que no ho hagi un reglament, el regidor d’esports ha complert amb el seu compromís 
que era que el mes de febrer faria una reunió. 
En aquesta reunió es varen plantejar les esmenes a aquest reglament i es va demanar l’opinió 
de la gent. Creu que s’ha de felicitar el regidor per haver complert amb el seu compromís.
El vot de l’equip de govern serà contrari perquè es demana una cosa que ja s’està creant i si no 
fos així seria el primer en votar a favor d’aquesta Moció.
Ja es va dir a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus que aquesta Moció no tenia cap 
sentit i que no es presentés.

El Sr. David Parron pren la paraula i manifesta que comença per dir que el vot del seu grup 
serà l’abstenció.
Estan d’acord amb aquesta Moció, atès que es va fer malament i ja ho varen expressar-ho en 
el Ple quan es va dissoldre el Patronat, que es feia amb presses i sense tenir una alternativa. 
Tot just ara s’ha fet la primera reunió per debatre el reglament i possiblement l’aprovació inicial 
es farà el mes de març.
En el Ple de novembre quan es va aprovar dissoldre’s, es va dir que el mes de març estaria 
llest i per tant, en el Ple del febrer és quan s’hauria d’haver portat a aprovació inicial. 
Considera que l’alternativa s’hauria d’haver tingut abans de la dissolució.
Ja veu que s’hi està treballant, però es va tard. 

El Sr. Antoni Navarro diu que aquesta és la raó per la qual varen presentar la Moció, atès que 
amb aquest reglament s’hi podia haver començat a treballar abans de dissoldre’s el Patronat.
La primera reunió es podia haver fet el mes de gener i no es va convocar a ningú fins el febrer, 
o sigui que s’ha perdut un mes.
L’única raó d’aquesta Moció era perquè no es badés més i com a mínim s’ha perdut un mes. 
Si es continua avançant ho aplaudiran i hi participaran. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que continua estant molt sorprès perquè si la pressa és perquè 
hi hagi l’òrgan participatiu, voldria que se l’hi expliqués per què ningú d’ERC no va anar a la 
reunió.                     
Un reglament té una tramitació igual que la té una dissolució d’un organisme autònom com és 
el Patronat i és obvi que no es poden tenir dues coses en paral·lel quan encara no n’hi ha una 
de tancada.
En aquest poble hi ha molts reglaments i té la sensació que es fan servir poc per la realitat per 
la qual varen ser creats.
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La reunió s’ha convocat i en cap moment s’ha aturat l’activitat ni esportiva ni econòmica de 
l’esport que s’ha assumit per part de l’Ajuntament.
Ara s’establirà un organisme nou de participació que hi tenen cabuda tots els clubs, com fins 
ara i n o cal donar-hi més voltes. 

El Sr. David Parron li diu al Sr. Soler que a vegades sí val la pena treballar en paral·lel i té tot 
el sentit. 
No és que hagi deixat de funcionar de facto, però sí que és ur òrgan que ha desaparegut.
S’acaba d’aprovar un punt que hi ha una expropiació en marxa i el reallotjament que és obligat, 
si el senyor ho demana, s’hi està treballant en paral·lel i li sembla perfecte de fer-ho així.

El Sr. Antoni Navarro en relació al tema de treballar en paral·lel, com que no ho diria millor 
que en David, s’afegeix a les seves paraules. 
Ja l’hi ha explicat al regidor Jesús Malagon el perquè no va poder assistir a la reunió i és que 
era fora, però prèviament ja havia deixat dit que si hi havia alguna cosa se li fes arribat a l’Àlex.
No és un retret, hi va haver aquest mal entès i no se li va passar.
No varen anar a aquest òrgan participatiu perquè se li va enviar el missatge i tenint en compte 
on era no li va arribar. 
La raó és aquesta i abans de fer determinades acusacions cal assabentar-se quin ha estat el 
motiu. 

El Sr. Ramon  Soler li respon al Sr. Parron que la diferència entre aquest punt de l’ordre del 
dia i l’anterior és que l’expropiació s’ha de tenir feta i pagada abans del 30 de juny, és un tema 
d’urgència administrativa. 
En el cas actual no estan condicionats per res per reunir-se, més enllà que hi hagi comunicació.
És un fet objectiu que a la reunió no hi va assistir ningú d’ERC, no és cap retret i no cal que 
ningú s’ofengui més del compte.

Per tant, no s’aprova l’anterior punt ( vot favorable dels regidors d’ERC, abstenció del 
regidor d’ALL i vot contrari dels regidors del PDeCAT).      

2.1.17. PRP2018/267   Moció d'ERC-AM, en relació a l'actualització del MIEM (Mapa 
d'Instal·lacions i Equipaments esportius Municipals). Exp. núm. 2018/373    

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

“El Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) és l’eina que preveia el 
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) per permetre als 
municipis determinar les necessitats i planificar les actuacions a fer en l’àmbit esportiu. Es 
tracta, doncs, d’un instrument de planificació esportiva a nivell municipal.
L’octubre de 2006 es va concedir a l’Ajuntament de Llagostera una subvenció per a la redacció 
del mapa d’instal·lacions esportives (MIEM) de Llagostera, i el ple de 25 de juny de 2008 va 
aprovar inicialment el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals que havia de 
determinar les inversions en el terreny esportiu per a Llagostera. 
El 23 de novembre de 2007 es presentà el mapa d’instal·lacions esportives municipals (MIEM). 
Es marquen, en aquest MIEM, les línies estratègiques de la política esportiva municipal, i es 
determinen els dèficits presents i la concreció de la construcció dels nous equipaments 
necessaris a través d’un pla d’etapes.
El MIEM estableix una revisió cada cinc anys aproximadament. Segons això, caldria haver fet 
una revisió el 2013.
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El Pla d’etapes establert al MIEM no s’ha complert en la majoria de les propostes, sense donar 
compte als agents esportius ni al conjunt de la població de l’incompliment dels acords que 
estableix el MIEM.
Per altra banda, l’evolució urbanística i la creació d’un nou centre educatiu i el tancament d’un 
d’existent en el moment de la redacció del MIEM, fa necessària l’actualització de les 
modificacions comentades.
La creació d’un Consell participatiu en el món de l’Esport és una oportunitat per poder 
actualitzar el nostre MIEM amb un procediment participatiu entre les entitats esportives i 
educatives de Llagostera.
Primer.- L’Ajuntament de Llagostera es compromet a iniciar un procés participatiu per 
actualitzar el MIEM, com determina la memòria aprovada pel ple.
Segon.- Per a l’actualització del MIEM es tindrà en compte, entre altres òrgans, el Consell 
d’Entitats Esportives com a principal òrgan participatiu a nivell esportiu”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro pren la paraula i diu que el MIEM és el mapa d’instal·lacions i 
equipaments esportius municipals.
A l’any 2006 va haver-hi tot un procés quan es va aprovar.
El MIEM implica quines són les instal·lacions, els manteniments que s’hi faran i les propostes 
d’inversions. 
Recorda que quan es va aprovar va dir que sortia coix pel que feia les inversions. 
Aquest mapa s’ha d’actualitzar cada cinc anys i per tant, si es va aprovar el 2008 s’hauria 
d’haver actualitzat el 2013 i estem el 2018 sense haver fet absolutament res. 
Hi ha instal·lacions com a les noves escoles que necessiten uns arranjaments urgents, o a 
Mont-Rei que hi ha un camp de futbol que fins i tot la porteria és un perill que està ben 
rovellada i té un forat; també es plantejaven actuacions a la urbanització Llagostera 
Residencial.
Demanen que davant de tota aquesta irrealitat entre el que seria el mapa d’instal·lacions 
esportives i el que hi ha ara i si es té en compte la obligatorietat de fer-ho cada cinc anys, cal 
posar fil a l’agulla per tal de fer el MIEM de manera participativa i passa a llegir els punts primer 
i segon de la part dispositiva de la Moció. 

El Sr. Ramon Soler manifesta que estan d’acord que el MIEM és una eina de planificació i s’ha 
d’actualitzar. 
El termini dels cinc anys no sap d’on surt perquè té un certificat que no posa límits, però en 
qualsevol dels casos no és un tema de terminis, sinó de capacitat econòmica i tècnica, atès 
que actualitzar el MIEM val 5.000 euros. 
En el seu dia hi va fer una subvenció de la secretaria d’Esports de la Generalitat i no cal que 
digui quina és la situació econòmica de la Generalitat.
Diu tot això perquè si no s’ha fet no és per manca de voluntat i l’Ajuntament no pot anar 
avançant diners contínuament per anar fent planificacions que tampoc solucionen cap 
problema perquè a l’hora de finançar-ho tampoc ningú et dona ajuda.
Coincidint amb la necessitat d’actualitzar-ho, abans hi ha moltes prioritats esportives, motiu pel 
qual no poden votar a favor d’aquesta Moció i amb aquests 5.000 euros es pinta la pista, es 
renoven vestidors, es canvia el sistema d’aigua calenta que també fa falta. 
Per tant, fins que no hi hagi una subvenció de la Generalitat, malauradament no tiraran 
endavant aquesta actualització, això no vol dir que no coincideixin en la seva necessitat, però 
de moment votaran en contra.        
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El Sr. David Parron considera que es va malament si moltes de les actuacions que ha de fer 
l’Ajuntament es basen en subvencions i no en els recursos propis, atès que es deixaran de fer 
moltes coses si no s’ha rebut una subvenció.
Com a mínim si es pensa que el MIEM sempre s’hauria d’haver actualitzat amb subvencions, 
aleshores potser no caldria haver-se marcat el termini de cinc anys per fer-ho, però si un es 
compromet i ho aprova en Ple, el més lògic és ser fidel amb el compromís i dedicar-hi els 
recursos necessaris. 
És cert que és prioritari pintar una pista a fer una actualització, però si hi ha un MIEM que està 
desfasat i s’ha d’actualitzar i hi ha el compromís bo de fer-ho cada cinc anys, és una qüestió de 
voluntat i els diners tant poden estar en una partida com en una altra i si no varen votar a favor 
del Pressupost es perquè algunes partides no els feia patxoca.
Actualitzar aquest mapa consideren que és una eina útil i entenen que aquesta Moció té tot el 
sentit, però el pitjor és que moltes vegades s’hagi de funcionar a base de subvencions, atès 
que vol dir que només es fan coses quan s’aporten calers.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que quan es va aprovar el Pressupost varen comentar que 
cada vegada hi ha menys marge de maniobra i els ajuntaments es mouen més per 
subvencions i arribarà un moment que el que farà falta seran gestors i la política es marcarà 
des de la Generalitat i posa l’exemple de quan es varen fer pavellons esportius en pobles de 
200 habitants perquè tocava. 
Diu que s’intenti fer les coses aplicant l’ideari del model de poble i no pas depenent de les 
subvencions. 
Creu que s’haurien de buscar aquests 5.000 euros que s’ha dit que val l’actualització per tal de 
poder fer el MIEM i seria qüestió d’una redistribució del Pressupost i quan hi ha ganes de fer 
alguna cosa els diners es troben.    
Si no es fa aquesta actualització s’està incomplint un acord de Ple de l’any 2008.

El Sr. Ramon Soler diu que troba meravellosa la capacitat que té el Sr. Navarro d’embolicar la 
troca.
El MIEM es va vendre en el seu dia com una eina de planificació que serviria per tenir ajudes, 
per executar la política esportiva, per fer noves infraestructures.... i si s’ha trigat tants anys en 
reclamar-lo és que no deu ser tan necessari i més si es tenen en compte les prioritats de 
l’Ajuntament de Llagostera.
Això de governar està molt bé, però des de l’oposició es governa fantàsticament bé.
El paper ho aguanta tot, però quan s’està en aquesta taula i s’ha de governar i prendre 
decisions, dos més dos han de sumar quatre i si el Pressupost està equilibrat és perquè 
malauradament es deixen de fer coses que els encantaria fer, però qui governa ha de prioritzar.
Coincideixen amb el fons i amb la necessitat de planificar, però és obvi que si es demana fer 
això amb la ferma promesa que ajudarà a finançar les infraestructures esportives necessàries 
perquè no es repeteixi el que es va fer amb els pavellons. 

El Sr. David Parron diu que la tasca de l’oposició és fiscalitzar la feina de l’equip de govern i 
queixar-se quan toca i les prioritats de l’equip de govern i les seves són molt diferents, ja ho 
han dit moltes vegades que en això es basa el Pressupost.
Per fer l’actualització que es demana i per executar-ho, hi ha coses que no cal. 
Ja pot estar d’acord i entendre-ho en què no hi ha diners per arranjar la pista de tenis de la 
urbanització Llagostera Residencial, però hi ha coses que estan fetes com la pista d’skate, les 
de pàdel i ell creu que sí seria necessària l’actualització que es demana a la Moció i reiteren el 
seu vot favorable.

El Sr. Antoni Navarro afegeix que en moments determinats els temes es veuen d’una 
determinada manera i el que s’ha dit que si fins ara no s’havia reclamat és que no era 

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

Codi Segur de Validació a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001


31

important, el que val és que s’actualitzi perquè per exemple hi consta que a l’any 2020 hi hauria 
d’haver una piscina coberta,  que és una animalada i per tant, s’hauria de treure. 
I els petits problemes que hi ha, amb una actualització es detectarien i es resoldrien, com 
l’exemple que ha posat de la porteria de Mont-Rei.

El Sr. alcalde diu que ja anirà a Mont-Rei a mirar-ho perquè des de fa dies hi ha ordres de 
reparar-la i pintar-la i no cal que estigui reflectit en el MIEM.           

Per tant, no s’aprova l’anterior punt (vot favorable dels regidors d’ERC i del regidor 
d’ALL i vot contrari dels regidors del PDeCAT). 

2.1.18. PRP2018/290   Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de 
control i tinença d'animals en el terme municipal de Llagostera. Exp. núm. 2018/331    

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

“Vist que les administracions locals, en l’exercici de les seves competències disposen de la 
potestat reglamentària i d’autoorganització d’acord amb l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.
Vist que es fa necessari modificar l’article 25 de l’ordenança municipal de control i tinença 
d’animals en el terme municipal de Llagostera, atès que amb l’actual redactat no es pot 
alimentar animals des de la via pública per tal de facilitar el control de les colònies d’animals 
que viuen a la via pública sense propietari.
Vist l’informe de Secretaria de data 16 de febrer de 2018 sobre el procediment aplicable.
Vist que el procediment de modificació de les ordenances i reglaments es regula en els articles 
58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals.
Atès que es tracte d’una modificació que no imposa obligacions rellevants a la població de 
Llagostera, en quant a la prohibició establerta en l’article 25 de la citada ordenança, motiu pel 
qual es pot prescindir del tràmit de consulta prèvia establert en l’article 133 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist que en data 16 de febrer de 2018, la comissió tècnica encarregada de redactar 
l’avantprojecte de reforma de la ordenança va acordar per unanimitat elevar a la Comissió 
Informativa el text proposat.
I fent ús del règim competencial previst als articles 22.2.d) se la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local 52.2.d) i 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, 
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 25 de l’ordenança municipal de control i 
tinença d’animals en el terme municipal de Llagostera amb el següent redactat:
“Article 25. Alimentació d’animals en via pública:
Es prohibeix donar aliments en les vies i/o els espais públics, també als portals, les finestres, 
les terrasses i els balcons i en els rius. Està especialment prohibit facilitar aliments als gats, els 
coloms i les gavines, excepte les persones d’entitats degudament autoritzades sempre i quant 
estiguin en els espais controlats i indicats per part de l’Ajuntament.”
Segon.-  Exposar l’expedient  al públic per termini de 30 dies mitjançant la inserció del 
corresponent edicte en el BOP de Girona, en l’etauler, en el DOGC i en un diari de difusió 
escrita, durant el qual els interessats podran examinar-lo i,  si s’escau, formular-hi reclamacions 
i al·legacions. En cas de no formular-se-n’hi, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament 
sense necessitat d’adoptar un nou acord”.
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Es produeixen les següents intervencions:

La Sra. Pilar Aliu pren la paraula i diu que es porta a aprovació inicial la modificació d’aquesta 
ordenança perquè es volia signar un conveni amb una associació de gats de Llagostera.
A l’ordenança posava que no es podia donar menjar als animals a cap lloc públic i per crear les 
colònies de gats és necessari fer-ho, motiu pel qual s’ha introduït que només els hi podran 
donar menjar les persones autoritzades.

El Sr. David Parron manifesta que el seu grup hi votarà a favor.  

El Sr. Antoni Navarro diu que si s’aprova aquesta modificació de l’ordenança, caldria 
desplegar-ho una mica i demana quines són les entitats degudament autoritzades, perquè si 
ERC com a entitat vol donar menjar als coloms tindran autorització? 
Per tant, vol saber què és una entitat degudament autoritzada i aquesta autorització fins a on 
pot arribar, quins són els límits?   

La Sra. Pilar Aliu respon que només se’ls podrà donar menjar on l’Ajuntament creï les 
colònies, que segurament seran dues.  

El Sr. Antoni Navarro diu que no els ha quedat clar, perquè a l’ordenança parla de gats, 
coloms i gavines i no només de gats i torna a demanar què s’ha de fer per estar degudament 
autoritzat i quines són les condicions per donar aquesta autorització i quines no. 

La Sra. Pilar Aliu respon que ara per ara només es farà amb aquesta associació de gats 
perquè és l’única que ho ha demanat. 

El Sr. alcalde afegeix que se signarà un conveni amb l’Ajuntament i seran ells els autoritzats.

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

3. Acords d’urgència

S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:   

2.1.19. PRP2018/322   Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2018 per crèdits 
extraordinaris.-  Exp. núm. 2018/416.    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Atès que s’han obtingut uns ingressos provinents de vendes de dues parcel·les de l’avinguda 
del Gironès (una venuda l’any 2015 i l’altra venuda l’any 2016),  integrants del patrimoni 
municipal del sòl, per un import total de 120.125,45 €.i que amb la liquidació de l’exercici 2017 
han quedat com a romanent de tresoreria afectat per un projecte de finançament afectat.
Atès que els susdits ingressos s’han de reinvertir en el PMS en virtut de l’article 164.2 del 
TRLUC del 2010.
Atesa la necessitat urgent d’habilitar crèdits al pressupost de despeses, aplicables al capítol 6, 
per a la compra d’habitatges per destinar-los a habitatges socials.
Atès que l’habitatge social és una finalitat del PMS en virtut de l’article 160.5 b) del TRLUC del 
2010.
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Atès que l’Ajuntament ha manifestat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’interès en 
l’adquisició d’habitatges procedents d’execucions hipotecàries.
Atès que en el pressupost de depeses vigent no existeixen crèdits destinats a la finalitat 
d’adquisició d’habitatge social.
Vist que la Secretaria va emetre informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que la Intervenció va emetre Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
Atès que queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que 
són els següents:

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

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació 
jurídica.
Atès que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable.
S’acorda: 
Primer.-  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 del pressupost 
vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria afectat 
resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el següent detall: 

  Crèdits extraordinaris
08.1521.62
200

Habitatge social   120.125,45 €

Total altes en aplicacions de despeses 120.125,45 €

Finançament

87010 Romanent de tresoreria afectat 120.125,45 €

Total modificacions en aplicacions 
d’ingressos

120.125,00 €

Resum per capítols d’aquesta modificació:

INGRESSOS

Capítol Concepte import (€) modificacó 2/2018 totals
1 Impostos directes 3.222.500,00 3.222.500,00
2 Imposots indirectes 70.000,00 70.000,00
3 Taxes i altres impostos 2.171.388,00 2.171.388,00
4 Transferències corrents 2.345.375,00 2.345.375,00
5 Ingressos patrimonials 203.700,00 203.700,00
6 Alienació inversions 0,00 0,00
7 Transferències capital 1.763.332,30 1.763.332,30
8 Actius financers 1.731.968,66 120.125,45 1.852.094,11
9 Passius financers 797.500,00 797.500,00

Total ingressos 12.305.763,96 120.125,45 12.425.889,41
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DESPESES

Capítol Concepte import (€) modificacó 2/2018 totals
1 Despeses de personal 3.179.350,00 3.179.350,00
2 Despeses béns corrents i serveis 3.329.544,07 3.329.544,07
3 Despeses financeres 23.100,00 23.100,00
4 Transferències corrents 537.810,00 537.810,00
5 Fons de contingència 40.000,00 40.000,00
6 Inversions reals 3.222.313,44 120.125,45 3.342.438,89
7 Transferències capital 1.151.146,45 1.151.146,45
9 Passius financers 822.500,00 822.500,00

Total despeses 12.305.763,96 120.125,45 12.425.889,41

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que a l’aprovació inicial del Pressupost va dir 
que una de les mancances que hi havia era la creació del parc d’habitatge municipal a través 
dels recursos obtinguts de vendes del patrimoni municipal del sòl.
També va dir que quan hi hagués la liquidació això s’incorporaria, bàsicament perquè sinó no 
s’hauria complert el criteri d’estabilitat del Pressupost.
Hi havia romanents per poder-ho fer efectiu i creu que ja s’ha complert amb la promesa feta, 
primer, accelerant la liquidació per poder-ho tenir en el Ple de febrer.
El que es porta a aprovació és una modificació de crèdit incorporant a la partida per adquisició 
d’habitatge social l’import de 120.125,45 euros i no es tenen en compte els ingressos 
provinents de sancions urbanístiques perquè liquidats i cobrats només hi ha 500 euros. 
Hi ha d’altres partides que sobrepassen de llarg aquest partida i la interventora va dir que no 
calia fixar-hi aquests 500 euros.

El Sr. David Parron manifesta que s’alegren que per fi es posi la primera pedra del parc 
municipal d’habitatges i que es pugui disposar dels 120.000 euros, de la venda de les tres 
parcel·les, que segurament donarà per comprar més d’un i més de dos habitatges, fruit del 
tanteig i retracte.
Aprofita per recordar la importància que té la moció aprovada del tanteig i retracte i que s’iniciïn 
els tràmits.
Els pisos que arriben venen de l’agència de l’Habitatge i si es pogués tenir de primera ma de 
totes les compravendes que es fan a Llagostera, creu que seria més fàcil i més àgil.
Pel que fa les sancions urbanístiques, desconeixia quina era la quantitat total i ara 500 euros és 
poc però s’haurà de tenir en compte que aquestes quantitats s’hauran d’anar afegint a aquest 
patrimoni. 
La importància de crear un parc d’habitatges municipal,  pel seu grup és cabdal i no només per 
donar cobertura al que diu el Pla Local d’Habitatge, que el 2016 es necessitarien 103 nous 
habitatges habitacionals, que no tots són per emergències, també són per facilitar 
l’emancipació de persones joves o per poder-hi estar persones grans.
El Parc Municipal d’Habitatge també ha d’ajudar a això i no només s’ha de focalitzar en els 
casos d’emergència, que també ho ha de fer.
Ara s’està davant d’un cas força dramàtic perquè la persona no accepta les condicions que li 
ofereix l’administració i és un problema real. 
Com han dit en reiterades ocasions, es va tard i s’havia d’haver començat abans, però ara per 
aprovar aquest punt el seu vot serà favorable. 
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El Sr. Antoni Navarro manifesta que vol començar per agrair que hi hagi aquest punt, atès que 
varen presentar una moció per fer el parc d’habitatges i es va adoptar el compromís que 
proposaven d’aplicar els diners de la venda de patrimoni.
En aquest cas, la moció aprovada s’ha aplicat amb una certa celeritat i per tant s’alegren. 
En relació als 500 euros de les sancions, hi falten, però apart d’això s’ha de plantejar què es fa 
amb Xaloc, atès que en aquests moments s’haurien d’haver cobrat 9.000 euros de sancions 
urbanístiques i només se n’han cobrat 500. 
Demana que l’Ajuntament es plantegi seriosament si ha de mantenir la relació amb Xaloc, atès 
que s’han hagut d’anul·lar determinades sancions per la seva mala gestió i ara hi ha 8.500 
euros pendents de cobrar i voldria que en el proper Ple es digui que ja se n’ha parlat. 
El dia que hi hagués la liquidació es va dir que hi hauria hi havia dos temes: el parc 
d’habitatges i el camp de futbol i només vol saber si aquest últim va endavant o no. 

El Sr. Ramon Soler respon que aquesta modificació de crèdit és la número 2 i la número 1 que 
és la incorporació de romanents que també hi ha la suplementació de partides, entre les quals, 
hi ha la possibilitat de fer front a l’adquisició de terrenys que podrien anar pel camp de futbol.
Més enllà que hi ha marge per fer més modificacions, la número 1/2018 incorpora romanents 
per valor de 4.203.488 euros i entre els quals hi ha inversions en esports por valor de 20.000 
euros o arranjaments d’espais públics. 
La modificació que es fa ara juntament amb la incorporació de romanents dota el pressupost de 
gairebé 4.300.000 euros.
L’habitatge social és una necessitat per a tothom, perquè darrera hi ha necessitats de persones 
i pensin el que pensin i votin el que votin estan aquí per oferir-los solucions. 
La capacitat de l’Ajuntament és la que és i el problema de l’habitatge no el resoldrà per molta 
voluntat que hi posi. 
És evident que hi ha molts altres elements que intervenen, des d’elements econòmics, socials o 
administracions que tenen molta més capacitat.
L’Ajuntament intervé fent esforços molt importants, que evidentment no són suficients.
Aquesta Moció se la pren com a punt de partida, com a gra de sorra per solucionar un 
problema molt més gran i agrairia que en aquest tema no es fes política que la més 
estrictament necessària.
S’ha de tenir la consciència i la sensibilitat per poder-ho afrontar i ajudar a la gent que ho passa 
malament, però es queda amb la part positiva del que s’aprova avui que és posar la primera 
pedra per la creació d’un parc d’habitatge social municipal per atendre necessitats objectives,  i 
a partir d’aquí que més voldria que no hi hagués d’haver-hi ni parc d’habitatge, ni borsa de 
treball, ni serveis socials, atès que voldria dir que es viu molt bé, però com que malauradament 
no és el cas continuaran treballant-hi tot el que puguin. 

El Sr. David Parron diu que de fet la necessitat de l’habitatge social no depèn d’un sol color 
polític, però sí que té força relació amb els colors polítics.
Les classes benestants que voten a certs partits no tenen cap preocupació per l’habitatge 
social, no els importa perquè no els afecta i les classes populars que defensen uns altres 
col·lectius o partits, tenen més sensibilitat perquè afecta a la seva classe. 
Hi ha determinats grups i partits que ho veuen com una cosa de solidaritat de classe i d’altres 
com una cosa de caritat i com que el seu grup ho veu com una cosa d’extrema necessitat, 
pensen que es va tard, encara que celebrin el que estan tractant perquè des del 2007 que va 
començar la crisi considera que ja es podia haver posat fil a l’agulla. 

El Sr. Antoni Navarro afegeix que els diners són els que són, però que amb els pocs que hi ha 
es poden fer unes coses o les altres. 
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Quan es fa la campanya electoral es diu que s’ha fet això i allò, però el que no s’ha fet no es 
diu i la diferència amb els pocs diners és que uns farien unes coses i els altres unes altres i 
forma part del joc de prioritats que té cadascú.       
Pel que fa el tema del camp de futbol, té el decret de la primera modificació i en compra de 
finques només hi ha la que deu ser la d’en Lluís Cabarrocas. 
Demana en quin apartat dels 4.203.000 d’euros pot haver-hi aquest ingrés. No estan 
reivindicant res, senzillament demanant explicacions de coses que s’ha dit que es farien. 

El Sr. Ramon Soler pregunta si la reflexió que ha fet el Sr. Parron anava pel seu grup perquè 
el 64% de la població de Llagostera que els va votar sigui de classe benestant. 
Estant en el mateix sac que plantejava pel que fa a sensibilitat social en temes d’habitatge o de 
preocupació per les necessitats reals de la gent del carrer. 
Ara, senzillament es fa la modificació de crèdit per la creació del parc d’habitatge social,  atès  
que no hi havia la partida oberta, totes les altres partides es poden suplementar via decret.
Es va un mes tard perquè el Pressupost va ser efectiu el mes de gener, que ni de bon tros és 
un tema desaforat.

S’aprova per unanimitat. 

2.1.20. PRP2018/319   Moció d'ALL-E, de suport i adhesió a la vaga feminista: La 
proposta del moviment feminista estatal per al 8 de març.- Exp. núm. 2018/436    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“En els últims anys des del moviment feminista intergeneracional, creixent en nombre i en 
energia, impulsem i desenvolupem propostes i idees per pensar en altres vides i un altre món. 
Al crit de "ni una menys, vives ens volem", que van llançar les feministes argentines, es va dur 
a terme la primera vaga global de dones de treball productiu i reproductiu el 8 de març de 2017.
El 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més àmplia que la de 2017 la nostra 
força, la nostra ràbia i dolor i alhora la nostra alegria compartida de saber-nos fortes. Volem 
que ningú pugui mirar a un altre costat davant de les nostres propostes i la nostra centralitat en 
el món.
Per això, la Comissió 8 Març del moviment feminista ens convoca a una vaga feminista. És una 
vaga que va més enllà del que s'identifica com aturada laboral perquè la participació de les 
dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i 
espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
Una vaga en què cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun dels homes 
per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per desigualtats 
i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del patriarcat, el treball assalariat, les 
cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la participació ciutadana, per les 
diferències que travessem alguna de nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, 
l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats. Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a 
totes i cadascuna de nosaltres en la nostra vaga feminista del 8M.
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l'economia, 
de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i 
la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i trans i preservar el planeta en 
què vivim.
I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i 
els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i sense nosaltres no es 
reprodueix.”
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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.
S’acorda: 
Primer.- Donar suport a la proposta de Vaga Feminista prevista pel 8 de Març tot facilitant la 
informació perquè les treballadores puguin adherir-se a la vaga, promovent les aturades a les 
treballadores que vulguin parar, així com fent una aturada davant del centre de treball on 
prenguin la veu les dones. 
Segon.- Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament per tal de fer difusió de la vaga i les 
seves reivindicacions.
Tercer.- Impulsar un una taula de dones amb la participació dels grups polítics i les entitats 
feministes del municipi per generar un entorn de discussió que permeti articular accions 
conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. David Parron pren la paraula i diu que aquesta Moció la presenta el seu grup, però és 
una Moció tipus que varen fer les agrupacions feministes que donen suport a la vaga del 8 de 
març, dia de la dona treballadora perquè es presentés als ajuntaments. 
Diverses organitzacions feministes i sindicats com Comissions Obreres  i UGT han convocat 
una vaga parcial, de dues hores per torn,  el dia 8 de març, que porten una sèrie de 
revindicacions i lluites moltes d’elles històriques i que des dels sectors més conservadors es 
volen negar.
Es vol posar de manifest que hi ha una diferència salarial entre l’home i la dona, contra la 
precarització laboral de les dones que moltes vegades tenen les feines més precàries, tant pel 
que fa pel contingut de la ferina com pel contingut dels seus contractes quan en tenen, contra 
l’assetjament sexual a la feina, contra les conductes masclistes a la feina o a qualsevol entorn, 
contra el feminicidi i les violències sexuals, contra els assassinats de dones....... i 
malauradament i,  en general la pobresa té més nom de dona que d’home.
Totes aquestes coses volen posar de manifest les aturades parcials. 
Les dones representen el 50% de la societat i a vegades no participen ni els àmbits polítics,  
laborals o molts altres de la societat i això és un tema també a reivindicar.
D’altres conceptes que també reivindiquen és que cal canviar la concepció patriarcal de la 
societat, exigir a les administracions que destinin més recursos a la violència de gènere, contra 
el tractament que es fa a les televisions, als telenotícies quan hi ha dones que víctimes fruit de 
la violència de gènere, que no moren i sí que són víctimes d’un feminicidi, que a vegades 
s’obvia.
Cal també educar a la mainada, invertint esforços i recursos econòmics en educació afectiva i 
sexual perquè eduquin contra el model patriarcal i en definitiva, perquè ja n’hi ha prou de 
prínceps, princeses, hereus i pubilles.
Per tot això,  amb aquest manifest es convoca a participar en la vaga feminista del 8 de març i 
passa a llegir els tres punts de la part dispositiva de la Moció acordats entre els tres grups 
municipals.  

La Sra. Pilar Aliu manifesta que l’equip de govern dona suport a la vaga.
Des de l’Ajuntament ja fa temps que es treballa per la igualtat de gènere.
Inicialment s’havia posat al punt tercer de la Moció “impulsar un grup de treball”, que s’ha 
canviat per “impulsar una taula de dones” perquè ja estant creant una taula de dones, que 
havien començat a fer-ho amb l’anterior tècnica d’igualtat i al marxar es fa amb el Consorci de 
Benestar Social. 
Serà una taula dedicada a la problemàtica, dubtes o suggeriments que puguin tenir les dones.
Jan han començat a parlar-ho amb l’entitat Dones d’Arreu.
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Els treballadors municipals cobren el mateix, tant si són homes com dones, o sigui que aquesta 
feina ja l’estan fent, motiu pel qual el vot del seu grup serà favorable.  

El Sr. Antoni Navarro diu que li sembla molt bé l’explicació que s’ha fet de la Moció i molt 
clarament hi votaran a favor.  

El Sr. David Parron fa un aclariment en el sentit que és una confusió força generalitzada en la 
societat quan es parla de la bretxa salarial home-dona.
Vol dir que el sou mitjà de les dones és un 24 o un 25% menor que el dels homes per la 
precarització de la feina o perquè les dones que arriben a un consell de direcció són 
absolutament menors que els homes.
La bretxa salarial es això, agafar el conjunt de la societat i el conjunt dels sous d’homes i 
dones.

S’aprova per unanimitat, amb l’esmena següent en el punt tercer: 
On diu “impulsar un grup de treball” ha de dir “impulsar una taula de dones”.    

4. Control i gestió municipal

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

El Sr. secretari pren la paraula i diu que des de l’últim Ple, s’han aprovat les actes de la Junta 
de Govern Local que van des de la número 3 del dia 24 de gener a la número 6 del dia 14 de 
febrer de 2018.
Pel que fa els Decrets, s’ha dictat els que van des del número 81 del dia 30 de gener al número 
209 del dia 23 de febrer de 2018.

4.2 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels 
seus Organismes Autònoms de l’exercici 2017.   

El Sr. Ramon Soler explica que la liquidació del Pressupost es va aprovar el dia 21 i com es 
preceptiu se’n dona compte en el Ple posterior a la seva aprovació.
Destaca com a grans dades que la liquidació és positiva, més enllà del Patronat d’Esports que 
té un resultat negatiu, però al final on no arriba el Patronat hi arriba l’Ajuntament. 
El Patronat de l’Hospital té un resultat pressupostari de 7.000 euros i l’Ajuntament de 
176.905,59 euros.
Pel que fa a romanents, n’hi ha un de disponible per part de l’Ajuntament d’1.822.683,23 euros.
Com a dada molt destacable, el deute viu continua sent molt baix. 
L’endeutament és del 26,75% dels ingressos corrents, molt per sota del límit legal del 110% 
màxim o del 76% per començar a demanar permís per fer segons quin tipus d’operacions. 
La capacitat financera de l’Ajuntament continua sent molt baixa.
Això no deixa de ser el reflexa de què no s’estira més el braç que la màniga i malgrat aquestes 
xifres si es fa l’ajustament SEC que és la normativa europea i que vol dir tant he ingressat, tant 
he pagat, també s’està anivellat i hi ha un saldo positiu de 7.000 euros. 
En el seu moment ja es convocarà la Comissió de Comptes.

4.3 Informes d’Alcaldia 

El Sr. Xavier Vilella informa del següent:  
- Vol fer una mica de balanç a nivell general del nou sistema de recollida d’escombraries, apart 
de la carta que s’enviarà casa per casa i que segurament en el proper Ple ja podrà informar.
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Però el que sí ja pot informar és que dels kg. que es recullen de residus que tenen un valor, a 
l’hora de calcular els impropis hi ha caracteritzacions sorpresa que determinen en quin tram es 
troba.
Es va tenir una caracterització d’orgànica d’un 4,8% d’impropis i perquè la gent se situï la que 
hi va haver el mes de gener de l’any passat va ser del 7% i una d’anterior del 10%, per tant, la 
millora evident hi és. 
També s’avalua la utilització de bosses compostables i fins ara s’estava en el nivell 0 perquè la 
gent no les feia servir i ara s’està en el nivell 3. 
O sigui, que la gent que té el porta a porta ho està fent bé i a partir d’aquí a veure si els 
números que aportaran sobre incidències s’ajusta una mica a aquesta caracterització.  

El Sr. Jesús Malagon informa del següent:
- El dia 18 es va celebrar la Marató de les Vies Verdes i com sempre Llagostera és seu de la 
mitja marató. 
Hi varen participar més de 500 persones i com a anècdota hi havia un senyor que aquest dia 
complia 77 anys que també la va fer, com altres anys, però aquest dia coincidia amb el seu 
aniversari.   
- L’equip Show de Patinatge va anar a Madrid i varen ser primeres en una competició 
anomenada La Latina. 
Tal com va dir a l’anterior Ple, és un disc que si algú té la oportunitat de veure’l, fa goig per la 
feina que té. 

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
- Fa quinze dies que torna a estar amb nosaltres la Fundació Ser.Gi, que complementa l’àrea 
d’habitatge juntament amb la Cristina. Hi són els divendres a l’oficina de La Farinera. 
- En breu es convocarà la Comissió d’Habitatge per parlar sobre la nova llei 6040, que és la 
mesa d’emergència, on els ajuntaments s’implicaran més en temes econòmics i d’habitatge. 

El Sr. Robert Montiel informa del següent: 
- Fins divendres estarà obert el termini de votació dels Pressupostos Participatius i anima a 
tothom que hi digui la seva, bé amb la butlleta física o bé per la pàgina web. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
-  Apart de modificacions de crèdit i liquidacions que ja s’ha parlat, ara s’està a la recta final del 
Pla de Barris, que en aquests moments està tenssionant les àrees de l’Ajuntament perquè la 
data límit és el 30 de juny.
- Les obres dels carrers van al ritme que van perquè no són obres senzilles de fer  i reitera de 
nou les disculpes a la gent per les molèsties que ocasionen.
-  En relació a la planificació i a l’execució de les partides del Pla de Barris, és probable que en 
el proper o en el següent  Ple es faci una altra modificació de crèdit.
De les obres dels carrers s’haurà de pressupostar una partida per adjudicar-les i ha de ser 
sempre al pressupost d’execució. 
Quan s’adjudiquen el pressupost sempre és menor i els sobrants no es poden repartir així com 
així i s’ha de demanar una nova re programació. No és una cosa senzilla i ni de bon tros ho 
dona per fet.
- En relació a un conveni amb Femarec, és per potenciar la formació ocupacional, per mantenir 
el mateix nivell que s’estava fent fins ara, però a cost zero.
Això anava condicionat a una subvenció que havia de rebre aquesta empresa de fons europeus 
i al final han estat beneficiaris.
Ara s’està en disposició de poder incrementar l’oferta o més ben dit, mantenir la que ja hi havia,  
sense necessitar els recursos del Pla de Barris.
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El Sr. Josep Aliu informa del següent:
- La Casa de les Viudes està funcionant a tota màquina i a l’escola d’art Pere Mayol s’hi fan 
molts cursos.
A continuació passa a citar els cursos que s’hi fan i els alumnes que hi assisteixen:
Tastart, de 4 a 7 anys, 24 alumnes.
Art i creativitat, de 8 a 11 anys, 7 alumnes.
Pintura i escultura,  a partir de 16 anys, 12 alumnes. 
Dibuix i pintura, a partir de 16 anys, 6 alumnes.
Model viu, a partir de 16 anys, 12 alumnes.
Aula d’artistes, a partir de 16 anys, només hi ha 3 alumnes, però fan servir les instal·lacions en 
horari de classe i amb el mateix professor d’altres cursos.   
Costura, a partir de 16 anys, 8 alumnes. 
Aula d’art per alumnes amb necessitats educatives especials, Fundació Ramon Noguera, a 
partir de 16 anys, és una iniciativa que els fa molta il·lusió i està funcionant molt bé. Hi 
assisteixen 8 alumnes, però no se’n poden assumir gaires més perquè s’hauria de posar un 
altre professor. 
Punta al coixí, a partir de 16 anys, 19 alumnes. 
Aparadorisme, a partir de 16 anys, 6 alumnes.
Disseny gràfic, mòdul 1, a partir de 16 anys, 5 alumnes.
PIN de Nadal de creativitat, de 3 a 12 anys, 34 alumnes. 
També hi ha cursos de català, d’ensenyament, de joventut, que també funcionen molt bé i la 
Casa de les Viudes té un funcionament molt important. 
- El dijous 22 de febrer, a l’auditori de Girona hi va haver els novens premis Carles Rahola de 
Comunicació Local i el primer premi per treball informatiu i divulgatiu en televisió va ser per  
“Eugeni Gurnés, sumari obert” de Joan Roura,  emès per TVGirona.
Des de l’àrea de Cultura es va recollir la iniciativa de Joan Roura i es va assumir el finançament 
del documental.
Properament està prevista una segona projecció al teatre del Casino Llagosterenc, amb la 
presència d’en Joan Roura i presentat per en Joan Ventura.  Serà el diumenge 8 d’abril a les 6 
de la tarda i convida tothom a anar-ho a veure. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent:
-Només comentar que s’han hagut de treure els desmais de la piscina municipal del poble, atès 
que hi havia un informe de jardineria que deia que estaven malalts.
A l’entrada de la urbanització Mont-Rei hi havia uns arbres que estaven molt apilonats i s’ha fet 
un aclariment, se n’han tret uns 20.

La Sra. Anna Hereu informa del següent: 
- La setmana passada hi va haver la jornada de portes oberta a l’escola Puig de les Cadiretes, 
amb una molt bona participació de les famílies.
- Aquest diumenge es fa a l’Institut, de les 11 a la 1. 
- L’escola Puig de les Cadiretes ha arribat a la final de l’edició d’enguany de la Mobile Learning 
Awwards, presentant el projecte digital del centre anomenat ampliem les nostres eines.
Ha resultat finalista juntament amb dos altres educatius de Catalunya. 
Demà,  la professora que ha liderat el projecte el va a defensar en els actes programats del 
Mobile.                
- Avui les escoles han estat tancades per les inclemències del temps. Ahir a la tarda ja es va 
avisar a totes les famílies.

El Sr. alcalde informa del següent: 
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- Va tenir una reunió amb una veïna de la carretera, preocupada perquè després de les obres, 
hi ha un camp magnètic amb uns valors per a ella importants, però que està dintre dels 
paràmetres marcats per la Comunitat Europea.
Per suposat que l’Ajuntament li donarà el recolzament que calgui i està prevista una reunió amb 
els veïns, però fins la setmana passada no va poder contactar amb els responsables d’Endesa 
perquè designin un tècnic i saber quina explicació donen.  
- Les obres dels carrers van avançant, tal com ha dit en Ramon.
El carrer Joan Maragall diuen que van una mica endarrerits, però no han demanat ampliació del 
termini, però estan dintre les previsions que hi havia. 
- Hi ha un problema amb l’ACA, en un terreny del costat del camp de futbol, que està dintre del 
mapa d’inundabilitat, però com que la instal·lació prevista és fer un camp d’entrenament, sense 
grades, ni tancaments amb obra, potser es podrà salvar.
L’altre tema que també preocupava és el terreny del nou geriàtric que també serà fàcil de 
poder-lo salvar, encara que s’hagin d’introduir algunes mesures de seguretat.
- Amb les dues petites crisi de nevades que hi ha hagut, arran de la crisi patida l’any 2010,  hi 
ha una gran preocupació quan el temps amenaça neu i a vegades es prenen decisions que per 
a uns són molt precipitades i per altres que tenen la responsabilitat que no hi hagi problemes, 
no es troba un terme mig, o es tira endavant o endarrere.
Va fer una reunió prèvia amb el cap de la Policia Local, amb l’ADF, la Creu Roja, la regidora i el 
cap de la Brigada i en Marc Sureda pel tema de la informació. 
També parlarà amb la regidora d’Ensenyament per fer una reunió amb els responsables de les 
escoles perquè quan hi hagi un pla d’emergència d’aquests tipus hi hagi serveis mínims perquè 
les famílies que tenen dificultats per deixar els seus fills puguin tenir unes aules obertes. 
Aquesta vegada no hi ha hagut cap problema perquè la situació no va ser preocupant. 

4.4 Precs i preguntes. 

El Sr. David Parron formula la següent:  
- Va llegir una notícia on deia que a partir d’ara els ajuntaments podran reinvertir el superàvit en 
actuacions i no l’hauran de destinar a reduir deute. 
Demana si se sap alguna cosa al respecte. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
- Moció de plaques, com està? 
- El tema dels préstecs a d’Aufuce i Tàctica Pàdel, com estan ? 
- Quan es farà la reunió de Comunicació?
- El tema de l’abastament de l’aigua va avançant?

El Sr. Ramon Soler, en relació a la pregunta feta pel Sr. Parron, diu que és una discussió de fa 
temps, no sap exactament quins són els termes de la notícia, però sí que hi havia la discussió 
que ajuntaments que no estaven als límits d’endeutament havien de tenir necessariament 
l’obligació de reduir-lo, tenint en compte que part del deute està fet amb tipus d’interès molt 
baixos. 
Si es confirma la notícia, benvinguda sigui. 
Responen a en Toni, ha de dir que el romanent alliberat dona un cert marge i que amb 
independència del refinançament, probablement amb romanents una de les coses serà 
liquidats els deutes, tal com va comentar que ja s’ho plantejarien, amb independència que 
estan discutint amb ells el finançament i una de les opcions que es plantejaven era liquidar el 
que queda, sense negociar de bon tros la negociació. 
En relació a la Comissió de Comunicació, ja són conscients que s’ha de convocar i ja ho faran, 
però tenen previst fer el canvi de reglament i adaptar-lo, però el Pla de Barris els ha bloquejat 
molt, de totes maneres demana disculpes.

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

Codi Segur de Validació a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=a02bdb0d59424cd89553ed97413ef883001


42

El Sr. Navarro diu que si es vol liquidat el deute, que sigui com més aviat possible.

El Sr. Soler li respon que és una de les opcions que s’han plantejat, però una cosa és la 
renegociació del deute independentment de quan es torna. 

El Sr. alcalde en relació a les plaques, diu que s’hi està treballant i li diu que quan vingui a 
l’Ajuntament en parli amb l’arquitecte municipal que li dirà exactament en quina situació està. 
Sobre la companyia d’aigües Rec Madral, diu que és un viacrucis, però hi havia el compromís 
de municipalitzar aquest servei.
Abans de fer-ho, han de solucionar el problema de la urbanització La Canyera, que hi ha una 
proposta, segurament molt factible, que la pròpia Junta de Compensació ha demanat a l’ACA la 
possibilitat que pugui gestionar l’aigua, tot i que el contracte de subministrament es pugui fer 
amb l’Ajuntament.
Un altre front obert és Font Bona i Selva Brava. Aquesta última, amb les condicions que es 
troba i amb el què demana l’ACA, serà més difícil de complir.
Un altre problema afegit és que la conducció en alta a Font Bona i Selva Brava és molt 
deficient. 
Ja s’ha demanat una subvenció a l’ACA i el que vol l’Ajuntament és fer-la ell.
A la urbanització La Mata, que ja es va recepcionar,  hi havia un conveni amb Rec Madral 
perquè hi aportés l’aigua.
Amb tot aquest conjunt de casos hi estan treballant perquè volen acabar amb aquest mal de 
cap i quan hi hagi més concrecions ja explicaran com està la situació.
Aquesta problemàtica no només la té Llagostera, també la té Caldes, Vidreres i Lloret i 
Llagostera no pararà fins tenir la solució definitiva al problema de Rec Madral. 

I no havent-hi més temes per tractar, a un quart menys dos minuts de dotze 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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