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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2018/3
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 DE MARÇ DE 2018
Horari: de 12:00 fins a 14:40 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT
Sr. Josep Aliu i Mundet, 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
Sra. Núria Comas Ventura, secretària accidental. 

Ha excusat la seva absència el Sr.  Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/2 ordinària 28/02/2018

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/304   Aprovar les festes locals per a l'any 2019. Exp. núm. 2018/421.-

2.1.2. PRP2018/408   Ratificar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona. Exp. núm. 2018/526.-
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2.1.3. PRP2018/426   Ratificar el decret d'aprovació del pla pressupostaria a mig termini 2019-
2021.-  Exp. núm. 2018/510 

2.1.4. PRP2018/439   Aprovar l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2019 del Consorci de 
Benestar Gironès-Salt. Exp. núm. 2018/564.-

2.1.5. PRP2018/435   Aprovar inicialment l'expedient de la modificació de crèdit 1/2018 de la 
residència Josep Baulida. Exp. núm. 2018/505 

2.1.6. PRP2018/446   Aprovar inicialment la creació del Consell Participatiu d'Esports i el seu 
Reglament. Exp. núm. 2018/314 

2.1.7. PRP2018/452   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'enginyer tècnic, en 
règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/580 

2.1.8. PRP2018/453   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'administratiu, de 
l'escala d'administració especial, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/581 

2.1.9. PRP2018/454   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'auxiliar administratiu, 
de l'escala d'administració especia, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/582 

2.1.10. PRP2018/422    Aprovar l'Informe de seguiment del PAES (Exp. núm. 2017/2108)

2.1.11. PRP2018/451   Moció d'ERC-AM, en relació a la millora dels processos participatius en 
la Residència i Centre de dia Josep Baulida.Exp. núm. 2018/596 

3. Acords d’urgència.

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. Informes d’Alcaldia.
4.3. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1. Aprovació acta sessió anterior 

1.1. PLE2018/2 ordinària 28/02/2018
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/304   Aprovar les festes locals per a l'any 2019. Exp. núm. 2018/421.-   
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Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:

“Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (RE núm. 731, de 12 de febrer de 2018), demanant que l’Ajuntament, abans d’acabar 
el proper mes d’abril proposi les dues festes locals d’aquest municipi per a l’any 2019,
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues
tindran caràcter local,
Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius,
Atès que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat per Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades 
especials i descansos.
Atès que els Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
informa quins són els dies que no poden ser escollits com a festes locals, malgrat que encara 
no han estat aprovats ni publicats,
Vist que tradicionalment els dies de festa local són els dos dies següents al diumenge de 
Pasqua Granada,
S’acorda:
Primer.- Proposar com a festes locals del municipi de Llagostera per a l’any 2019 els dies 10 i 
11 de juny de 2019, dilluns i dimarts següents al diumenge de Pasqua Granada.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies”.

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

2.1.2. PRP2018/408   Ratificar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci de les 
Vies Verdes de Girona. Exp. núm. 2018/526.-   

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

“El Consorci de les Vies Verdes de Girona sol·licita a l’Ajuntament de Llagostera la ratificació 
de la modificació dels seus estatuts, aprovada per l’Assemblea General del Consorci en sessió 
de 8 de març de 2016.
Vistos els articles 313.2 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 52.2.b) 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,
Vist l’informe de Secretaria de data 8 de març de 2018,
S’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, aprovat per l’Assemblea General del Consorci en sessió de 8 de març de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. alcalde pren la paraula i explica que es tracta de ratificar l’acord pres pel Consorci per 
adaptar-ho a L’LRSAL i a la llei 15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa;  modificar el nombre de locals, article 8 dels Estatuts; modificar les 
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autoritzacions i permisos, art. 27 i modificar la responsabilitat dels trams urbans, article 28 dels 
Estatuts. 

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

2.1.3. PRP2018/426   Ratificar el decret d'aprovació del pla pressupostaria a mig termini 
2019-2021.-  Exp. núm. 2018/510.

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

“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
imposa l’obligació per a totes les  Administracions Públicas d’elaborar un pla pressupostari a 
mig termini. L’article 1.10 de  la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, modifica la redacció de l’article 29 de la Llei 2/2012, substituint” 
marc pressupostari a mig termini” per “pla pressupostari a mig termini”.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, estableix l’obligació de 
trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte.
L'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals informa que l'aplicació per a 
la tramesa dels plans pressupostaris a mig termini 2019-2021estarà oberta fins al dia 15 de 
març de 2018.
Correspon al Ple l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, de conformitat amb l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del règim local, però per 
complir amb el termini del 15 de març es va aprovar per decret d’Alcaldia. 
S’acorda:
Primer.-  Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 272/2018 de data 12/03/2018 que, copiat 
literalment, diu:
“Vist que amb data 6 de març es va iniciar expedient per aprovar el pla pressupostari a mig 
termini.
Vist l’informe emès per Secretaria en relació amb el procediment a seguir i la legislació 
aplicable.
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un 
marc pressupostari a mig termini en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els plans pressupostaris a mig termini 
tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives 
administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 
seva evolució tendencial.

c)  Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i 
despeses.

Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els plans pressupostaris. 
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La llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
estableix que els marcs pressupostaris passin a anomenar-se “Plans pressupostaris a mig 
termini”
Atès el que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el pla pressupostari prenent com a 
base el pressupost liquidat de l’exercici 2017  i el pressupost aprovat de l’exercici 2018, 
elaborant una previsió per als exercicis 2019, 2020 i 2021  juntament amb l’informe 
d’Intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per a la seva realització.
Les taxes de creixement establertes per aquests exercicis són les següents:

2018 2019 2020 2021
2,4 2,7 2,8 2,8

Examinada la documentació que s’uneix a l’expedient.
Atès que es considera aquest pla pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest 
mandat. 
RESOLC
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini, per als exercicis 2019, 2020 i 2021, a partir 
del pressupost en vigor, per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
INGRESSOS: 

Eco. Descripció
AJUNTAMENT 

2019
HOSPITAL 

2019 consolidació
TOTAL 

ingressos 2019
IBI 2.390.000,00 2.390.000,00

11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 565.000,00 565.000,00
11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA 160.000,00 160.000,00
13000 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS 100.000,00 100.000,00

CAP. 1 3.215.000,00 3.215.000,00
29000 IMPOST ONSTRUC, INSTAL I OBRA 100.000,00 100.000,00

CAP. 2 100.000,00 100.000,00
CAP. 3 1.500.000,00 648.055,00 2.148.055,00

42000 FONS NACIONAL COOPERACIO 1.547.000,00 1.547.000,00
ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS 653.000,00 653.000,00
CAP. 4 2.200.000,00 625.000,00 15.000,00 2.810.000,00
CAP. 5 200.000,00 1.745,00 201.745,00
total ingressos corrents 7.215.000,00 1.274.800,00 15.000,00 8.474.800,00
CAP. 7 475.000,00 475.000,00
CAP. 9 495.000,00 495.000,00
totals 8.185.000,00 1.274.800,00 15.000,00 9.444.800,00
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Eco. Descripció
AJUNTAMENT 

2020
HOSPITAL 

2020 consolidació
TOTAL 

ingressos 2020
IBI 2.390.000,00 2.390.000,00

11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 570.000,00 570.000,00
11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA 160.000,00 160.000,00
13000 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS 96.000,00 96.000,00

CAP. 1 3.216.000,00 3.216.000,00
29000 IMPOST ONSTRUC, INSTAL I OBRA 140.000,00 140.000,00

CAP. 2 140.000,00 140.000,00
CAP. 3 1.650.000,00 647.550,00 2.297.550,00

42000 FONS NACIONAL COOPERACIO 1.547.000,00 1.547.000,00
ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS 653.000,00 653.000,00
CAP. 4 2.200.000,00 635.000,00 15.000,00 2.820.000,00
CAP. 5 200.000,00 1.745,00 201.745,00
total ingressos corrents 7.406.000,00 1.284.295,00 15.000,00 8.675.295,00
CAP. 7 200.000,00 200.000,00
CAP. 9 425.000,00 425.000,00
totals 8.031.000,00 1.284.295,00 15.000,00 9.300.295,00

Eco. Descripció
AJUNTAMENT 

2021
HOSPITAL 

2021 consolidació
TOTAL 

ingressos 2021
IBI 2.390.000,00 2.390.000,00

11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 580.000,00 580.000,00
11600 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA 160.000,00 160.000,00
13000 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS 96.000,00 96.000,00

CAP. 1 3.226.000,00 3.226.000,00
29000 IMPOST ONSTRUC, INSTAL I OBRA 160.000,00 160.000,00

CAP. 2 160.000,00 160.000,00
CAP. 3 1.650.000,00 647.000,00 2.297.000,00

42000 FONS NACIONAL COOPERACIO 1.547.000,00 1.547.000,00
ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS 653.000,00 653.000,00
CAP. 4 2.200.000,00 645.000,00 15.000,00 2.830.000,00
CAP. 5 200.000,00 2.000,00 202.000,00
total ingressos corrents 7.436.000,00 1.294.000,00 15.000,00 8.715.000,00
CAP. 7 200.000,00 200.000,00
CAP. 9 245.000,00 245.000,00
totals 7.881.000,00 1.294.000,00 15.000,00 9.160.000,00

DESPESES: 

CAP.
AJUNTAMENT 

2019
RESIDÈNCIA 

2019 consolidació
TOTAL despeses 

2019
1 Despeses de personal 3.150.000,00 1.018.000,00 4.168.000,00
2 Despeses béns corrents 3.152.000,00 245.800,00 3.397.800,00
3 Despeses financeres 31.000,00 1.000,00 32.000,00 despeses corrents
4 Transferències corrents 537.000,00 15.000,00 522.000,00 8.169.800,00
5 Fons de contingència 40.000,00 10.000,00 50.000,00
6 Inversions reals 780.000,00 780.000,00
7 Transferències capital 0,00 0,00
9 Passius financers 495.000,00 495.000,00

totals 8.185.000,00 1.274.800,00 15.000,00 9.444.800,00
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CAP.
AJUNTAMENT  

2020
RESIDÈNCIA 

2020 consolidació
TOTAL despeses 

2020
1 Despeses de personal 3.185.000,00 1.023.000,00 4.208.000,00
2 Despeses béns corrents 3.200.000,00 250.000,00 3.450.000,00
3 Despeses financeres 26.000,00 1.295,00 27.295,00 despeses corrents
4 Transferències corrents 540.000,00 15.000,00 525.000,00 8.260.295,00
5 Fons de contingència 40.000,00 10.000,00 50.000,00
6 Inversions reals 615.000,00 0,00 615.000,00
7 Transferències capital 0,00 0,00
9 Passius financers 425.000,00 425.000,00

totals 8.031.000,00 1.284.295,00 15.000,00 9.300.295,00

CAP
AJUNTAMENT 

2021
RESIDÈNCIA 

2021 consolidació
TOTAL despeses 

2021
1 Despeses de personal 3.220.000,00 1.025.000,00 4.245.000,00
2 Despeses béns corrents 3.200.000,00 260.000,00 3.460.000,00
3 Despeses financeres 23.500,00 1.500,00 25.000,00 despeses corrents
4 Transferències corrents 540.000,00 15.000,00 525.000,00 8.302.500,00
5 Fons de contingència 40.000,00 7.500,00 47.500,00
6 Inversions reals 612.500,00 0,00 612.500,00
7 Transferències capital 0,00 0,00
9 Passius financers 245.000,00 245.000,00

total 7.881.000,00 1.294.000,00 15.000,00 9.160.000,00

Segon.- Ratificar aquest acord  al Ple en la primera sessió que celebri.
Tercer.- Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte, segons el que estableix l’article 6 de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.”

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i diu que és l’aprovació del pla quinquennal.
Bàsicament es fer una previsió dels pressupostos dels propers anys, que no deixa de tenir la 
seva conya perquè preveure els pressupostos a cinc anys vista si es té en compte que 
entremig hi ha unes eleccions, no se sap qui els elaborarà. 
Però no deixa de ser un tràmit administratiu de la projecció dels pressupostos en base a les 
últimes liquidacions i qualsevol semblança amb la realitat pot acabar sent pura coincidència. 

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

El Sr. Antoni Navarro diu que és un pur tràmit però com que està vinculat amb pressupostos, 
que hi varen votar en contra, ara s’abstindran.  

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

2.1.4. PRP2018/439   Aprovar l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2019 del Consorci 
de Benestar Gironès-Salt. Exp. núm. 2018/564.-   

Es posa en consideració del Ple el següent dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General:
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“Atès el que estableix l’article 25.2m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL), en relació a les competències dels ens locals en salut, serveis socials i 
reinserció social,
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament de continuar avançant en la implantació de polítiques 
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
Considerant que el Pla d’Igualtat de Gènere 2018-2019 del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt s’adapta a les característiques i a la realitat del nostre municipi,
S’acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llagostera al Pla d’Igualtat de Gènere 2018-2019 
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Segon.- Facultar l’alcalde per formalitzar els documents necessaris per a l’execució d’aquest 
acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”.

Es produeixen les següents intervencions:

La Sra. Pilar Aliu pren la paraula i diu que és l’adhesió al Pla d’Igualtat  pels anys 2018 i 2019, 
que com ja fa anys l’Ajuntament s’hi adhereix. 

El Sr. David Parron diu que ja hi estan d’acord en adherir-s’hi.
Quan l’any passat es va aprovar la pròrroga varen votar-hi a favor,  amb un sí crític i ara 
continuaran votant a favor, però amb crítiques envers les polítiques d’igualtat que no s’acaben 
de fer a Llagostera. 
La majoria d’aquestes polítiques es deixen en mans del Consell Comarcal i aquí pràcticament 
només s’organitzen els actes del 8 de març i del 25 de novembre.
Prova d’això és que les accions destinades a igualtat, que estaven dintre del Pla de Barris han 
desaparegut i s’han inclòs dins d’accions socials en el Pressupost i juntament amb les accions 
d’acollida i d’accions socials que fins ara cadascuna tenien 12.500 euros, que feien un total de 
37.500 euros, ara passen a tenir totes tres una partida de 16.000 euros i per tant, s’han reduït 
menys de la meitat les aportacions que es fan.
Ja deien l’any passat,  que en el web municipal no hi havia cap apartat específic que parlés de 
polítiques de dones o d’igualtat de gènere i creuen que ara que s’acaba d’inaugurar la nova 
pàgina web hagués estat positiu afegir un nou apartat dedicat a la igualtat home-dona. 
L’any passat varen reclamar una taula de dones, com han fet altres municipis i en la Moció 
aprovada el Ple passat sobre la vaga feminista, també ho reclamaven, atès que encara no ha 
estat creada. 
Pel que fa el Pla específicament, hi ha un parell de punts que afecten directament a 
l’Ajuntament i que és la realització d’un Pla d’Igualtat Intern i un protocol contra l’assetjament 
sexual. Demana que tots els documents que surtin de l’Ajuntament es redactin en un llenguatge 
no sexista i convindria que es formés  els tècnics de la casa en aquest sentit perquè els 
documents que surtin ja ho facin des del punt zero.  
Una cosa que representa un anacronisme d’aquest Ajuntament i que algun dia s’haurà de 
treballar, és suprimir la figura de l’hereu i la pubilla i pensen que aquesta elecció és fomentar o 
esteriotipar el què és l’hereu com hereu dels béns de la família i la pubilla com un mer objecte. 
Deixa molt en entredit la política d’igualtat i fa una mena de perpetuació de la societat patriarcal 
i creuen que algun dia s’hauran de plantejar suprimir-ho de la Festa Major. 
Per últim, només dir que seria bo que a les escoles, que ja sap que es fa, però  també a fóra, 
educar a infants i adults en polítiques d’igualtat de gènere i fer més campanyes de 
sensibilització en igualtat de gènere i també en la diversitat efectivo-sexual de totes les 
persones. 
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El Sr. Antoni Navarro diu que ha trobat a faltar el mateix que quan fa un any es va parlar del 
mateix tema.
En aquell moment, apart d’aprovar-ho, que és lògic i que també hi votaran a favor, varen 
demanar que es concretés una mica quines actuacions es farien en aplicació d’aquest Pla.
En David ha parlat del Pla d’Igualtat Intern i això vol dir que s’hauran de fer alguns passos i 
demana com es pot fer i què es pensa fer, si es farà de manera participativa i en quin calendari. 
Si els documents s’han d’adequar al llenguatge no sexista, seria bo fer algunes sessions 
formatives, que ho planteja el present Pla i l’anterior i passa a llegir l’apartat on hi consta aquest 
extrem. 
Li agradaria que es fes un balanç, que també ho diu aquest Pla,  no només són les previsions 
de futur sinó el diagnòstic i les accions realitzades.
També diu que es disposa de material en diferents idiomes per entregar a les diverses dones. 
Potser es desconeixement seu i si és així es disculpa,  però diu que això no hi és.         
I fer un seguiment i valoració del protocol d’actuacions de la comarca en situacions de violència 
de gènere, s’ha fet? 
Promoure mesures laborals que faciliti la conciliació de la vida personal i familiar al personal del 
Consorci. Recorda que fa un any i mig  varen presentar una Moció, en el sentit de plantejar un 
horari per la conciliació familiar. Es va aprovar i s’ha quedat en un calaix.
Com que tot està vinculat amb això,  li agradaria que no només s’aprovés el tema d’avui, sinó 
que es concretés què s’ha fet i què es pensa fer amb el Pla d’Igualtat Intern. 

La Sra. Pilar Aliu respon que en relació al Pla d’Igualtat Intern, l’última vegada que es va 
aprovar l’adhesió, ja es volia fer, però com que l’Ajuntament s’ha quedat sense la tècnica no 
s’ha tirat endavant, cosa que es farà quan la plaça es torni a ocupar. 
Aquest Pla del Consorci, que ara ens hi adherim, sí que han treballat sobre Llagostera, atès 
que han estat en contacte amb Serveis Socials, o sigui que la problemàtica ja hi queda recollida 
i varen creure que seria millor fer l’adhesió.
L’àrea d’Igualtat no vol pas dir que només es treballi sobre això perquè és molt transversal i es 
treballa dins d’esports, de cultura, d’ensenyament, etc. 
S’estan fent xerrades a les escoles i a l’Institut, cada vegada que ho demanen o que 
l’Ajuntament els hi ofereixi. Es fan el març i el novembre quan hi ha més sensibilització, atès 
que són els dies de la violència de gènere i de la dona treballadora, però si a l’IES hi ha hagut 
algun problema amb els alumnes més grans,  amb temes d’assetjament i avisen també s’hi fa 
una xerrada, fins i tot venen els Mossos d’Esquadra, o sigui, que sempre que es demana es fa.
En relació a la violència de gènere, diu que es va treballar des de l’àrea d’Igualtat i de Serveis 
Socials i s’ha aprovat un protocol amb diferents associacions del poble, portat directament des 
de Serveis Socials. 
Sobre concretar les accions d’igualtat, espera que tant bon punt es tingui el nou tècnic hi 
puguin treballar. 
I espera que l’any que ve ja es tingui el propi Pla i no sigui necessari adherir-se al del Consorci. 
Pel que fa els documents en diferents idiomes, diu que ja ho preguntarà, però que quan hi ha 
hagut algun problema, des de Serveis Socials se’ls ofereix una traductora. 
Sobre l’hereu i la pubilla, ja ho parlaran quan arribi el moment, però considera que és una 
tradició.

El Sr. David Parron diu que els toros també es consideren una tradició, però forma part de la 
tortura i l’assassinat.
En qualsevol cas, l’elecció de l’hereu i la pubilla no és així, però el fet que sigui una tradició no 
vol dir que no sigui reconsiderable.        
Sobre el què s’ha dit que l’Ajuntament s’ha quedat sense tècnic i que no s’ha pogut avançar en 
el Pla d’Igualtat Intern, creu que hi ha coses que no són feina dels tècnics i que els regidors 
amb tasques de govern podrien haver esbossat alguna cosa.
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És obvi que la igualtat és un tema transversal i a més ho comparteixen, però, per exemple, el 
vestidor del camp de futbol és únic i no n’hi ha un per homes i l’altre per dones. 
Pel que fa a les xerrades a les escoles, ja ha dit que és veritat que se’n fan, però no s’ha 
d’esperar que ho demanin i a dins i a fóra de les escoles ja hauria de ser una cosa d’ofici, feta 
des de la Regidoria d’Igualtat.    

El Sr. Antoni Navarro diu que moltes de les coses que s’han dit ja es varen dir l’any passat i 
es varen expressar en el sentit que no quedaven satisfets amb la resposta i ara continuen igual 
perquè no s’han contestat moltes coses. 
El protocol, que en David en feia referència, és evident que es va aprovar, però ha preguntat 
sobre el seguiment i la valoració.
No s’ha contestat res sobre sessions formatives, perquè no s’han fet i si es pensen fer.
No se sap si el tríptic hi és o no i perquè no hi ha el tècnic. 
Està amb el que diu en David,  que els tècnics poden ajudar, però els regidors hi tenen algun 
paper perquè,  si resulta que no hi ha tècnic i no es poden fer polítiques, es pregunta què estan 
fent els regidors ocupant uns càrrecs i cobrant de l’erari públic.         
Considera que alguna cosa poden fer, independentment si hi ha tècnics o no. 
Tampoc s’ha dit res sobre si es pensa fer alguna cosa en relació a  la moció de la conciliació de 
la vida personal i laboral.

La Sra. Pilar Aliu respon que el protocol sobre la violència de gènere no es porta des 
d’Igualtat, motiu pel qual no pot explicar com funciona i el seguiment es fa des de Serveis 
Socials.
En relació a les sessions formatives, sí que es pensen fer i deixa clar que ella només és 
Regidora i no pot fer ni un Pla d’Igualtat, ni aquestes sessions perquè això es feina d’un tècnic.
Ja s’hi està treballant i s’ha parlat amb el Consorci.
Els preus que oferia el Consorci no s’hi podia fer front perquè no hi havia partida al pressupost, 
però aquest any s’intentarà anar fent. 
La Taula de Dones està en marxa, però fins que no tingui un tècnic tampoc es pot acabar de 
fer. 
Sobre la moció de la conciliació, diu que qualsevol dia es miren tots els punts i en parlen per 
veure que s’ha fet. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).  

2.1.5. PRP2018/435   Aprovar inicialment l'expedient de la modificació de crèdit 1/2018 de 
la Residència Josep Baulida. Exp. núm. 2018/505.     

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

“Atès que existeixen despeses ordinàries, que no es poden demorar fins a l’exercici següent, 
per a les quals no hi ha crèdit en el Pressupost vigent de l’Organisme Autònom Patronat 
municipal Residència J. Baulida de Llagostera, es fa necessària la modificació de crèdits del 
Pressupost de l’Organisme Autònom sota la modalitat de suplements de crèdit.
L’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva 
aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 
22.2.e) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
12.d) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Residència Josep Baulida aprovats definitivament 
en sessió del Ple de data 27 de desembre de 2017.
Atès l’informe favorable de la Intervenció Local de data 8/3/2018.
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Vist l’acord adoptat per la Junta del Patronat Municipal Residència Josep Baulida en data 14 de 
març de 2018, realitzada la tramitació legalment establerta, 
S’acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018, de l’Organisme 
Autònom Patronat Municipal Residència Josep Baulida, en la modalitat de suplements de crèdit 
finançats a majors ingressos, segons el següent detall:

Crèdits extraordinaris
08.312.62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge    5.000,00 €
08.312.62500 Mobiliari    15.000,00 €
08.312.62600 Equips informàtics 1.000,00 €

Altes en aplicacions de despeses     21.000,00 €
Finançament
 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals  21.000,00 €

Altes en aplicacions d’ingressos  21.000,00 €

Segon. Exposar al públic la present modificació de crèdit mitjançant la inserció del 
corresponent edicte en el BOP Girona i en l’etauler, per un termini de 15 dies hàbils, durant els 
quals els interessats el podran examinar i presentar les reclamacions que considerin adients. Si 
durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, l’expedient esdevindrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler diu que senzillament és donar trasllat de la modificació de crèdit aprovada 
en el seu dia en el Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida, que s’ha d’elevar al Ple 
per a la seva aprovació. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents).   

2.1.6. PRP2018/446   Aprovar inicialment la creació del Consell Participatiu d'Esports i el 
seu Reglament. Exp. núm. 2018/314    

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

“Vist que en data 31 de desembre de 2017, es va dissoldre l’Organisme Autònom “Patronat 
Municipal d’Esports”.
Vist que el Patronat Municipal d’Esports, entre altres tasques, promocionava i coordinava 
l’activitat fisicoesportiva de Llagostera.
Vist que el Patronat Municipal d’Esports, ha estat assumit per l’Ajuntament, i per tant, les 
tasques administratives en relació al Patronat es continuen portant a terme.
Vist que el Patronat Municipal d’Esports disposava d’un òrgan col·legiat, el Consell de Govern, 
per tal que els clubs es poguessin reunir amb el regidor d’Esports i President del Patronat per 
poder participar en els assumptes esportius de Llagostera.
Vist que per tal de mantenir la participació dels clubs, es fa necessari crear i regular un consell 
participatiu.
Vist l’informe de Secretaria de data 12 de febrer de 2018 sobre el procediment legalment 
aplicable.
Vist que en data 13 de febrer de 2018, mitjançant provisió d’alcaldia es va designar la comissió 
d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de la norma.
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Vist el certificat del Secretari de l’Ajuntament de data 14 de febrer de 2018 que durant el termini 
comprès entre el 17 i el 31 de gener de 2018, en el tràmit de participació prèvia d’acord amb 
l’article 133 de la Llei 39/2015 no es va rebre cap proposta dels clubs esportius del municipi que 
integraven el Consell de Govern del Patronat Municipal d’Esports en el moment de la seva 
dissolució.
Vist que en data 14 de febrer de 2018, es va constituir la comissió de redacció de 
l’avantprojecte de la norma.
Vist que en data 26 de febrer de 2018 es va presentar l’avantprojecte de text davant dels antics 
membres del Consell de Govern del Patronat Municipal d’Esports.
Vist que en data 14 de març de 2018, es va reunir la comissió encarregada de redactar 
l’avantprojecte de la norma per tal de deliberar sobre les aportacions fetes pels antics membres 
del Consell de Govern del Patronat Municipal d’Esports.
Vist l’article 8.1a) 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 i l’article 4.1a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local que estableixen la potestat reglamentària i 
d’autoorganització dels ens locals.
Vist que es competència del Ple la creació i regulació d’òrgans complementaris l’aprovació del 
reglament orgànic i ordenances segons els articles  52.2 d) i e) 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, i 
22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
S’acorda:
Primer.-  Aprovar la Creació del Consell Municipal d’Esports.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de 
Llagostera amb el contingut que figura en l’annex del present acord.
Tercer.- Sotmetre al tràmit d’informació pública i audiència dels interessats, per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en l’etauler, per poder examinar el text del Reglament i formular les reclamacions 
i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Jesús Malagon manifesta que és aprovar inicialment la creació del Consell Participatiu 
d’Esports.
Es va tenir una reunió amb els clubs esportius i els regidors de l’oposició.
És una aprovació inicial amb període per fer al·legacions. 

El Sr. David Parron diu que varen tenir una reunió els que havien estat membres del Patronat 
per discutir sobre una primera versió del Reglament. 
Va fer una sèrie de propostes, algunes de les quals s’han recollit i d’altres no. 
Farà esment d’aquestes últimes o de les que sí s’han recollit, però que hi ha algun descuit, com 
per exemple que es redacti en un llenguatge no sexista i en aquest Reglament sempre es feia 
servir el genèric masculí i ara ja es fan servir els dos o un de genèric, excepte a la primera 
frase. 
El tema de si la representació en aquest Consell ha de ser del regidor o de la regidora o d’una 
persona que no ho sigui, quan va exposar els seus motius en la reunió prèvia, l’argument era el 
mateix que al principi d’aquest mandant, que no era que el regidor/a de torn es volés estalviar 
feina sinó perquè la gent que no ostenta un càrrec públic pugui accedir a la participació en els 
òrgans consultius que formen part del municipi, en aquest cas, del Consell d’Esports, però 
també de tots els altres, atès què és una manera de fomentar la participació ciutadana, que ha 
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d’estar per sobre de qualsevol reglament i si el reglament no és d’acord amb el pensament 
polític d’aquest Ple, aleshores s’ha de canviar. 
Això ja ho va expressar el mes de juny de 2015, en el primer Ple, quan varen estar discutint del 
cartipàs, fins i tot el portaveu de l’equip de govern va agafar el compromís “que la modificació 
dels estatuts ha de donar peu a la incorporació dels representants en representació dels 
regidors, que és una forma d’incentivar la participació de la ciutadania”, segons consta a l’acta. 
Quan es va fer la proposta varen estar-hi d’acord i no s’ha modificat cap reglament. 
I ara en un reglament nou ja es diu que no es farà perquè n’hi ha un que diu que no es pot fer i 
per això es reclama que es canviï.
En relació a si el vot ha de ser ponderat o no, quan convingui, simplement es tirarà del ROM i 
es dirà que ara sí que és ponderat o quan convingui es tirarà del Reglament. 
Els clubs esportius, diu que haurien d’adreçar un escrit i demanar formar part del Consell i 
considera que hauria de ser a l’inrevés, que un club que es creï nou ja hauria de formar part 
d’ofici, en tot cas ha d’adreçar un escrit per nomenar el seu representant.
Tampoc entén que els càrrecs vocals dels clubs esportius hagin de tenir un màxim de quatre 
anys i es pregunta perquè no en poden tenir sis, vuit o el que cregui convenient el club esportiu. 
Avui, el vot del seu grup serà l’abstenció i ja presentaran al·legacions. 

El Sr. Antoni Navarro manifesta que es varen reunir, tal com ha dit en Jesús, per fer algunes 
modificacions i seria bo que de cara als clubs es diguessin els canvis que s’han executat.
Estan d’acord i així ho varen demanar que no fos un regidor,  el representant de cada grup 
polític perquè el ROM diu el que diu i demanen poder canviar això.
Els canvis fonamentals que plantejaven perquè és un dels objectius d’aquest Consell, és 
proposar les previsions pressupostàries de la Regidoria d’Esports i debatre les subvencions a 
repartir entre les entitats esportives municipals, no lligava amb la temporització.
Això s’ha canviat i espera que es facin aquestes reunions per parlar de pressupostos, 
subvencions i taxes a pagar.
En el seu moment ja va dir que li estranyava que hi hagués un Reglament de Participació en 
tema d’esports i que el mateix no es faci en tema de cultura.
Ja saben que han d’esperar un any, però tornaran a presentar la moció perquè són molt tossuts 
i consideren que en temes de cultura s’hauria de fer una cosa semblant. No poden entendre la 
diferència que es fa entre esports i cultura a l’hora de plantejar la participació ciutadana. 

El Sr. Jesús Malagon diu que agraeix que més o menys estiguin tots d’acord amb aquest 
Consell de Participació.
Per formar-ne part, en el cas que es generi un nou club, el primer que farà serà parlar amb el 
regidor i el mandat sempre ha estat de quatre anys, com les legislatures. 
Avui se’n fa l’aprovació inicial i després hi haurà tres setmanes per poder fer al·legacions, però 
com ha dit abans hi estan força d’acord.
Si s’ha de canviar el ROM o el Reglament de Participació, es farà. 

El Sr. David Parron manifesta que no s’ha fet cap comentari del què ha dit, però ja farà 
al·legacions.
En relació als quatre anys, és cert que els càrrecs dels clubs esportius es renovaven cada 
quatre anys, però no és el que es diu aquí que és “els càrrecs dels vocals dels clubs esportius 
seran com a màxim de quatre anys en la seva totalitat” i això vol dir que un càrrec d’un vocal 
d’un club esportiu només pot estar-hi quatre anys com a màxim. Si el què vol dir és que es 
renovaran cada quatre anys, llavors s’ha de canviar el redactat.

El Sr. Víctor Gallart, Tècnic d’Administració General, present a la sessió per assessorar a la 
secretària accidental, pren la paraula i manifesta que com que avui es fa l’aprovació inicial, això 
dels quatre anys es pot canviar, ja sigui via esmena o via al·legacions.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web
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S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors del PDeCAT i dels d’ERC i 
l’abstenció del regidor d’ALL).  

2.1.7. PRP2018/452   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'enginyer tècnic, 
en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/580    

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

“Vist que, per renúncia voluntària, ha quedat vacant una plaça d’enginyer de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament, plaça equivalent a A1.
Atès que el procés de reestructuració dels serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme fa necessària 
la creació d’una plaça d’en enginyer tècnic, grup A2.
Atès que aquest lloc de treball ha de tenir una relació funcionarial d’acord amb l’article  9.2 del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local.
I atès que aquesta reorganització de l’àrea d’urbanisme fa necessari modificar la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament de Llagostera, que va ser aprovada inicialment pel Ple, juntament 
amb el Pressupost de 2018, en sessió del dia 20/12/2017 i aprovada definitivament en data 
19/01/2018 i publicada al BOP núm. 17 de 24/01/2018, per crear una plaça d’enginyer tècnic, 
en règim funcionarial, de l’escala d’administració especial, grup A2 i amortitzar una plaça 
d’enginyer superior vacant, en regim laboral, plaça equivalent A1.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 16 de març 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’enginyer tècnic en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Tècnic mitjà
Enginyer tècnic A2 18 1 1
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Segon.-  Amortitzar la plaça d’enginyer, plaça equivalent A1, nivell 22, de la plantilla de 
personal laboral.
Tercer.-  Exposar la modificació de la plantilla al públic mitjançant anunci en el BOP i al tauler 
d’anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual es podrà 
examinar l’expedient i presentar-hi reclamacions. 
Quart.-  Fer constar que l’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública. 
Cinquè.- Trametre còpia a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. alcalde diu que ara el tècnic era enginyer superior i per la categoria d’aquest Ajuntament 
un enginyer tècnic és el que li toca, però a l’hora de fer les bases del concurs s’ha de mirar que 
pugui tenir competències en temes elèctrics per supervisar i fer informes sobre l’enllumenat 
públic. 

El Sr. David Parron manifesta que el sentit del seu vot dependrà d’una pregunta que farà què 
és si l’Ajuntament necessita un enginyer superior o un enginyer tècnic.

El Sr. Antoni Navarro diu que ara hi ha un seguit de punts que tracten de temes de personal i 
ja han dit que aquest tema caldria treballar-ho a fons per la quantitat de despesa que suposa 
en el conjunt del pressupost i que algunes coses que estan externalitzades s’haurien de fer des 
de l’Ajuntament.
En el conjunt de la política de personal pensen que s’hauria de tenir una visió molt clara, però 
aquestes tres propostes que es presenten les troben lògiques i votaran a favor, però que quedi 
clar que no estan a favor de la política de personal. 
Varen preguntar a l’arquitecte sobre la figura de l’enginyer, que va respondre que no calia que 
fos superior. 

El Sr. alcalde respon que han fet consultes al Consell Comarcal i a altres ajuntaments i han dit 
que per la categoria de Llagostera,  amb un enginyer tècnic que pugui fer front a temes 
elèctrics,  n’hi ha prou.

El Sr. David Parron respon que així el seu vot serà favorable. 

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 

El Sr. alcalde exposa tractar conjuntament els punts 2.1.8 i 2.1.9, encara que es votarà 
individualment cada punt. 

A continuació la secretària accidental passa a  explicar  les propostes.    
      
2.1.8. PRP2018/453   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'administratiu, 
de l'escala d'administració especial, en règim funcionarial.  Exp. núm. 2018/581.    

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 
cultura, es fa necessari modificar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera, que va 
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ser aprovada inicialment pel Ple, juntament amb el Pressupost de 2018, en sessió del dia 
20/12/2017, aprovada definitivament en data 19/01/2018 i publicada al BOP núm. 17 de 
24/01/2018, per crear una plaça d’administratiu, en règim funcionarial, de l’escala 
d’administració especial, grup C1 i amortitzar una plaça administratiu vacant, en règim 
funcionarial, de l’escala d’administració general, grup C1.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, de data 16 de març 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’administrativa, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, 
grup C1, nivell 14, en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Administratiu cultura C1 14 1 1

Segon.-  Amortitzar la plaça d’administrativa, de l’escala d’administració general, subescala 
administrativa, grup C1, nivell 14, 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”.  

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

2.1.9. PRP2018/454   Modificar la plantilla de personal i crear una plaça d'auxiliar 
administratiu, de l'escala d'administració especia, en règim funcionarial.  Exp. núm. 
2018/582.    
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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 
promoció local, es fa necessari modificar la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Llagostera, 
que va ser aprovada inicialment pel Ple, juntament amb el Pressupost de 2018, en sessió del 
dia 20/12/2017, aprovada definitivament en data 19/01/2018 i publicada al BOP núm. 17 de 
24/01/2018, per crear una plaça d’auxiliar de promoció local, 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 16 de març 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’auxiliar de promoció local, de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, grup C2, nivell 12, en règim funcionarial.

Plantilla de personal

 PERSONAL FUNCIONARI
Denominació Grup Nivell Places Vacants
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Auxiliar promoció local C2 12 1 1

Segon.-  Amortitzar la plaça d’auxiliar administrativa, de l’escala d’administració general, 
subescala auxiliar, grup C2, nivell 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”.  

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per majoria absoluta (vot favorable de 
tots els regidors presents).   
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2.1.10. PRP2018/422    Aprovar l'Informe de seguiment del PAES (Exp. núm. 2017/2108)   

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

“Atès que l’Ajuntament de Llagostera es va adherir al denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic” per acord de Ple en data 
28 de març de 2012 i que entre altres establia que les administracions prenien el compromís de 
reduir les emissions de CO2 en un 20% abans de l’ant 2020.
Atès que el 22 de desembre de 2014 es va aprovar per Ple la versió definitiva del Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES) de Llagostera, redactat seguint la metodologia de la Diputació 
de Girona (Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines); document 
d’intencions per a dur a terme accions d’estalvi energètic i reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, amb una cronologia d’execució prevista.
Atès que la metodologia del PAES determina que cada dos anys els signataris del Pacte 
d’alcaldes es comprometen a presentar un informe d’implantació de les actuacions previstes 
(informe de seguiment).
Vista la subvenció concedida per a la redacció de l’informe de seguiment del PAES 
corresponent a la línia 1 de la campanya “del pla a l’acció 2017” de la Diputació de Girona 
convocada el dia 8 de febrer de 2017 (BOPGnúm.27), atorgada en data 20 de juliol de 2017 a 
l’ajuntament de Llagostera,
Vist l’informe de seguiment del PAES, redactat per la Consultora ambiental Xènia Illas seguint 
les directrius fixades per la Diputació de Girona i el CILMA, amb la supervisió de la tècnica de 
medi ambient de l’ajuntament.
Atesa la necessitat d’aprovar el primer informe de seguiment del Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible de Llagostera (PAES), 
S’acorda:
Primer.-  Aprovar l’informe de seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Llagostera 
(PAES).
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, coordinadora territorial del Pacte 
d’Alcaldes a les comarques gironines”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Xavier Vilella pren la paraula i diu que l’any 2012 l’Ajuntament es va adherir al “Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic”, que l’objectiu 
era reduir un 20% les emissions de CO2 en un 20% abans del 2020. 
El 2014 es va redactar el PAES pel Consell Comarcal, que és la guia on hi ha totes les 57 
accions totals i aquest Pla preveia que hi hauria un seguiment coordinat per la Diputació.
De les 57 accions previstes, 20 estan completades, 26 en curs, 3 desestimades i 8 de pendents 
d’execució, això vol dir que el grau d’implementació actual es d’un 80’70%.
Les tres actuacions estrella d’aquest PAES, en el cas de Llagostera, són les inversions fetes 
per reduir i adequar els nivells lumínics excessius de l’enllumenat públic, la instal·lació de dos 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, que estan a punt d’executar-se,  tant a nivell privat 
com el públic que serà a la plaça de Catalunya i establir el sistema de pagament per generació 
i bonificacions per participar en la recollida dels residus.
Les 3 accions desestimades són instal·lar energia solar tèrmica a la Residència Josep Baulida, 
instal·lar reactàncies electròniques punt a punt en el quadre de llum del carrer Ricard 
Casademont i aprofitar l’ús del transport urbà intramunicipal. 
Com a noves accions hi ha millores generals d’eficiència energètica a les escoles, realitzar 
visites d’avaluació energètica en llars vulnerables, la redacció del Pla Local de Prevenció de 
Residus i l’execució de les seves accions. 
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El Sr. David Parron diu que és un document complex perquè té moltes dades, però que li han 
fet una bona ullada. 
Demana corregir d’ofici un error tipogràfic perquè en un lloc es diu que no hi ha cap acció 
desestimada i en el gràfic següent surt que n’hi ha. 
Hi ha coses que no acaba d’entendre perquè diu que el Pla està executat en un 80% i quan es 
passa a analitzar el pressupost resulta que el que està executat, no arriba a un 12% i per tant, 
no acabo de lligar-ho. 
En aquestes accions que encara no s’hi ha invertit, pràcticament 285.000 euros a desenvolupar 
en edificis municipals i 1.400.000 en temes de transport o en millores d’eficiència energètica 
que serien uns 150.000 euros, encara hi ha coses per fer. 
Hi ha coses que són millorables, com per exemple el foment de l’ús de la bicicleta, que figura 
gairebé com a completada. És cert que s’han  instal·lat aparca-bicis.
Hi ha d’altres coses que figuren en el PAES i que no s’han fet com la pacificació del trànsit, 
passos per fomentar l’ús de la bicicleta i no només aparcaments sinó vies segures per fer-ne 
ús. 
Es va fer una reunió amb els veïns del carrer Joan Maragall per mirar quin seria el sentit del 
trànsit i des del seu grup creuen que s’hauria de fomentar també que la gent vagi a portar els 
alumnes de les escoles a peu i fomentar l’ús de la bicicleta, que això és pacificar el trànsit.
Es feia esment de la ruta que haurien de seguir les famílies del nucli antic fins arribar a les 
escoles i consideren que s’hauria de fer a peu, que seria una manera de reduir el trànsit i a la 
vegada fer salut. 
Ara que ja hi haurà les voreres més amples, igual que fan altres municipis, s’haurien d’establir 
itineraris segurs per anar cap a l’escola, etc.
Dels punts de vehicles elèctrics, que ho posa com una acció d’excel·lència, creu que només 
n’hi ha un que és al pàrking de la plaça Catalunya. 
Entre els anys 2014 i 2017 les acciones complertes, tants les que fan referència a les 
emissions, balanç econòmic, etc., sempre és clavat i no sap si la previsió del 2014 amb el 
realment gastat és igual o què, o si ho llegeixen malament. 

El Sr. Antoni Navarro diu que realment és un document complex tal com ha dit en David i com 
que no varen tenir temps de comentar-ho a la Comissió Informativa perquè se’ls va donar el 
mateix dia, tenen molts dubtes i potser seria bo deixar-ho sobre la taula per fer-ho en 
condicions i possiblement per poder parlar de quines són les propostes de futur en el tema 
mediambiental.
No acaben d’entendre que en el resum hi ha un objectiu de reducció que l’any 2014 és del 0,44 
i el 2017 del 0,43 i el que interpreten és que s’ha anat enrere o bé que no ho sàpiguen 
interpretar. 
També els sobta l’empat entre la producció d’energia elèctrica en el 2014 i el 2017. No sap si 
és un error o és una casualitat i li agradaria saber-ho. 
La implementació de les accions el 2017 ha estat del 90,74%, demana si realment és així 
perquè llavors estaria tot fet.    
Dintre de les accions realitzades, curiosament hi consta substituir la caldera de l’escola 
Lacustària per una de biomassa. El seu grup va presentar una moció demanant-ho i se’ls va 
contestar que hi havia un estudi, que s’havia plantejat, però que no es podia fer i ara no només 
es diu que es farà sinó que ja s’ha fet i considera que hagués estat bé que se’ls hagués 
comunicat, atès que varen presentar la moció. 
També relacionat amb les calderes de biomassa, hi consta una reducció dràstica de noves 
instal·lacions, per tant, s’entén que es renuncia, però no del tot a treballar-hi i considera que 
estaria bé que es digués el perquè d’aquesta reducció.
Igualment es diu que està fet “instal·lar energia fotovoltaica en règim d’autoconsum en els 
equipaments municipals” i el que està fet és aprovar una moció presentada pels seu grup 
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demanant-ho,  però que encara no s’ha fet, en la línia que s’aproven mocions i llavors costa de 
tirar-les endavant. 
Dintre les accions realitzades, diu “que n’hi ha tres que es consideren model d’excel·lència”  i 
una és instal·lar dos punts de càrrega que no hi són.
Aquests són els diferents errors que han  trobat a faltar.
També troben a faltar la materialització del tema de les plaques solars, que ho preguntaran a 
cada ple fins que es resolgui.
En base a les raons exposades, demana que aquest tema quedi sobre la taula, per poder-lo 
estudiar bé. 

El Sr. Xavier Vilella manifesta que quan s’elabora un PAES que la gent no s’imagini que ve un 
autocar ple d’auditors a fer una auditoria a tot el municipi per veure tots els vehicles, els edificis 
o els residus que es generen.
El que es fa és agafar uns càlculs i multiplicar-los pels habitatges, pels cotxes, per la industria 
que hi ha, etc. i d’aquí en surt la valoració del PAES que deia que Llagostera s’havia de gastar 
tres milions i mig d’euros per executar-lo. 
Es força complex,  perquè dia a dia es treballa per reduir nivells de CO2, però a nivell de cost 
és molt complicat i n’hi es contempla, per exemple a Llagostera s’han fet moltes obres en 
carrers i voreres, això vol dir que no passen tants vehicles i això no es té en compte. 
Dir que l’import del percentatge de l’executat,  amb el percentatge d’execució del PAES no va 
relacionat.
Sobre el tema de l’error material que ha esmentat en David,  ja s’arreglarà.
Quan es va aprovar el PAES ja va dir que la seva execució dependria de la capacitat 
econòmica de l’Ajuntament per anar fent les accions i creia que amb el percentatge de l’informe 
que es presenta avui podria estar mig bé.
Això s’acaba l’any 2020 i d’informe de seguiment no n’hi haurà cap més.
Els municipis que no tinguin PAES en aquests moments, no cal que el facin atès que  el 2020 
comença un altre Pla que es dirà Pla d’Acció de l’Energia Sostenible del Clima, que serà fins el 
2030. 
L’execució d’un PAES no és una obligació i no vol dir que si no es fa tot s’hagin de tornar els 
diners de la subvenció, senzillament és una guia a seguir per tothom. 
En relació al punt de càrrega, hi ha el subterrani i llavors hi haurà el de dalt que serà públic 
perquè hi pugui carregar qualsevol vehicle elèctric.
Sobre la caldera de biomassa del Lacustària, s’està fent el projecte d’execució i ja hi ha hagut 
una auditoria.
També s’ha fet una miniauditoria a la Biblioteca per posar-hi plaques solars, amb Bioenergy, o 
sigui que la Diputació hi és pel mig i el projecte el redactaran ells. 
Hi ha una línia de subvencions que l’Ajuntament s’hi acollirà. 
Quan unes accions estan a punt de ser executades, és normal que s’incloguin al què 
segurament serà l’últim informe de seguiment del PAES.
El que no seria lògic és que unes accions que segurament s’executaran dintre d’aquest any no 
figuressin a l’informe. 

El Sr. David Parron respon que ja entén que el PAES és un pla a llarg termini i no per acabar-
lo el 2020. Són mesures que s’han d’anar implementant en el temps perquè reduir l’emissió de 
C02 no ha pas de ser fins el 2020.
El que no comparteix és que si s’han marcat uns objectius i es va aprovar el Pla és perquè 
siguin reals els objectius marcats.
No entén que la previsió del 2014 era un estalvi de 8.100 tones de CO2 i la dada que hi ha el 
2017 no sap si és un estalvi o una previsió, perquè si és la dada que s’estima que s’ha estalviat 
respecte a la del 2014, aleshores no s’ha avançat gens perquè l’estalvi ha estat de 2 kg. 
inferior.
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Sobre la discrepància amb el pressupost i les accions realitzades, seria bo explicar quina 
metodologia s’ha fet emprat per fer-ho. 
El vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Antoni Navarro diu que els agradaria que se’ls expliqués què vol dir el quadre resum 
perquè independentment de les actuacions a fer, marca una mica el grau de salut del PAES.
Sobre la caldera de biomassa no és una qüestió de qui ho va dir, sinó que és una qüestió 
d’elegància.
El seu grup va presentar la moció, se’ls va respondre que no i varen parlar d’una caldera de 
gas natural.
L’única cosa que demanen és que,  si presenten una moció i se’ls diu que no i després 
rectifiquen i fan el que varen demanar, que se n’’alegren, com a mínim que tinguin el detall de 
dir-ho, atès que cada mes expliquen el què fan.                              
S’està aprovant el què s’ha executat fins ara i si no s’ha fet la càrrega del vehicle elèctric, 
considera que no s’hi hauria de posar, atès que aquest document es penjarà pel públic i veuran 
que això no s’ha fet. 
Hi ha hagut una modificació important en el tema de les plaques solars i no ho saben veure en 
la planificació del PAES. 

El Sr. Xavier Vilella diu que es tracta de fer les coses que vagin millor pel poble, en relació a la 
caldera de biomassa. 
Pel que fa a la càrrega del vehicle elèctric, l’empresa ja el té i només falta muntar-lo i l’acció 
s’ha de justificar dins un termini. 
D’acord que el PAES és molt complex, però hi ha uns tècnics que n’han fet el seguiment i diuen 
que entre els anys 2014-2017 s’han aconseguit reduir 6.381,27 tones de CO2, que representa 
el 78,8% de l’objectiu,  que és del 20%. 
Aquesta és la informació que té i creu que deu ser correcte perquè s’ho han mirat dues 
persones.   
Sobre la petició del Sr. Navarro de deixar-ho sobre la taula, diu que no perquè ja es va tard i 
l’important es tirar-ho endavant i anar treballant.  

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

2.1.11. PRP2018/451   Moció d'ERC-AM, en relació a la millora dels processos 
participatius en la Residència i Centre de dia Josep Baulida.Exp. núm. 2018/596.    

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

“Atès que el Títol IV de la Llei 12/2007, contempla la participació cívica als serveis socials. Per 
aquest motiu, l’article 57 de l’esmentada llei determina que als centres públics on es prestin 
serveis socials o s’acompleixin activitats socials s’han d’establir processos de participació 
democràtica dels usuaris o de llurs familiars.
Atès que el Decret 202/2009, de 22 de desembre, disposa a l’article 27 la creació dels Consells 
de Participació per a tots els centres públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya 
on es prestin serveis socials o es realitzin activitats socials i els centres privats amb 
finançament de la Generalitat.
Atès que el mes de gener de 2013 s’aprovà el Reglament del Consell de Participació de la 
Residència i el Centre de Dia Josep Baulida amb l’objectiu de promoure la participació de les 
persones ateses al servei o els representants legals, els professionals que treballen al servei, 
els familiars de les persones usuàries i la titularitat del servei i/o l’administració local,
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Atès que tant el Reglament el Consell de Participació de la Residència i Centre de Dia Josep 
Baulida com els estatuts de l’Organisme autònom local Residència Josep Baulida determinen, 
en la composició del Consell de Participació, la participació, entre altres, de quatre persones 
usuàries del servei i d’una persona familiar dels usuaris,
Atès que tant el Reglament del Consell de participació de la Residència i Centre de Dia Josep 
Baulida com els estatuts de l’Oganisme autònom local Residència Josep Baulida determinen, 
en la composició del Consell de Participació, que el Consell es reunirà com a mínim dues 
vegades a l’any,
Atesa la importància del Consell de participació com a facilitador i promotor de la implicació 
ciutadana en el funcionament de l’equipament,
Atès que ni s’ha reunit en els darrers anys ni s’han renovat, com indica la normativa, els 
membres del Consell de participació,
Atesa, per altra banda, que la manca d’actualització del web de la Residència Josep Baulida no 
contempla l’actual composició dels membres de la Junta del Patronat,”
S’acorda:
Primer.- L’alcalde de Llagostera, com a president de l’Organisme autònom local Residència 
Josep Baulida iniciarà el procés per designar els nous membres del Consell de participació de 
la Residència i Centre de Dia Josep Baulida, segons el que estableix l’article 6 del Reglament 
de participació.
Segon.- Un cop constituïda la nova composició es convocarà el Consell de participació, en 
compliment del que determina l’article 8 del Reglament del Consell de participació de la 
Residència i Centre de Dia Josep Baulida.
Tercer.- L’Ajuntament de Llagostera actualitzarà al web de la Residència Josep Baulida la 
composició dels membres de la Junta del patronat”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Antoni Navarro diu aquesta moció va en la línia de la voluntat de fer el màxim de 
participativa la política local.
Demanen que un Consell que ja es va aprovar, que s’ha deixat una mica de banda i que s’hi ha 
d’estar sempre a sobre per fomentar al màxim la participació, tirar-lo endavant. 
Aquest Consell permetria que tant residents com els seus familiars poguessin tenir un espai on 
debatre sobre les seves inquietuds, possibles queixes o possibles mancances que hi hagi a la 
Residència i Centre de dia Josep Baulida.
Aprofiten per demanar una actualització del web de la Residència, atès que està endarrerit. 
Tots els membres, vocals i fins i tot el president o el secretari no estan actualitzats.            
El primer punt de la part dispositiva de la Moció demana que l’’alcalde de Llagostera, com a 
president de l’Organisme autònom local Residència Josep Baulida iniciarà el procés per 
designar els nous membres del Consell de participació de la Residència i Centre de Dia Josep 
Baulida, segons el que estableix l’article 6 del Reglament de participació.
S’ha oblidat que dir que no només és el Reglament de participació d’aquí sinó que la pròpia 
Generalitat en la llei 12/2007 contempla la participació cívica en els serveis socials i per aquest 
motiu l’article 57 determina que els centres públics on es prestin serveis socials s’han d’establir 
processos de participació democràtica dels usuaris i de llurs familiars. 
Per tant, és tenir en compte el què diu la llei de la Generalitat.
A continuació passa a llegir els punts dos i tres de la part dispositiva de la Moció. 

El Sr. alcalde diu que li sobta molt que s’hagi presentat aquesta Moció, atès que al Geriàtric hi 
ha un representant i era tan fàcil de solucionar com exposar-ho a la Junta, que és el lloc on es 
gestiona tot.
Aquesta llei de la Generalitat és de mal aplicar per aquests tipus de centre. 
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Aquest Consell de participació va deixar de ser efectiu per moltes raons, entre d’elles, per la 
situació en què es troben la majoria dels usuaris i per la dificultat per trobar algun membre 
familiar dels residents i per la dificultat que hi ha per l’hora de convocar-la, que ha de ser 
compatible amb l’horari del Geriàtric. 
Hi ha centres que funciona bé perquè la tipologia d’usuari que hi ha és diferent, però a 
Llagostera, fins fa uns dos anys hi havia algun resident que tenia una certa autonomia, però ara 
la veritat és que cada vegada la situació personal de la gent ho fa més difícil. 
A l’últim Consell es va trobar la persona representant de l’usuari i a l’endemà aquest va morir. 
Sobre la presentació d’aquesta Moció, consideren que era tan fàcil com parlar-ho a la Junta, 
com ha dit abans.
Ja s’ha parlat amb la Directora i s’intentarà tirar-ho endavant. 
Torna a repetir que l’hi va estranyar molt que es presentés aquesta Moció, atès que sembla 
que no hi hagi connexió entre ells a la Junta.
Pel que fa a la pàgina web, s’està treballant en la nova de l’Ajuntament i ja s’inclourà.
Per tot l’exposat, el vot de l’equip de govern serà contrari perquè consideren que és un tema a 
tractar dins la seu de la Junta de la Residència.

El Sr. David Parron diu que l’hi ha semblat entendre que sí es convocarà el Consell de 
Participació, però que rebutjarà aquesta Moció. 
Amb la Moció presentada ja hi estan d’acord, malgrat que també comparteixen amb la 
Directora la dificultat que hi ha per triar determinats membres, que no hauria de ser un 
impediment per convocar-lo amb els membres que es puguin designar.
Fins ara,  el seu grup tenia un representant que no era el regidor, demana si encara és vigent. 
A la present Moció hi votaran a favor, tot i que no sap si es convocarà el Consell o no. 

El Sr. Antoni Navarro respon que evidentment que es podia haver parlat amb el President o 
haver-ho parlat a la Junta, però si es presenten mocions és perquè només se’ls deixa cinc 
minuts per fer preguntes i davant d’una resposta,  li digui que no era aquesta i l’alcalde li 
respongui “és el que jo entenc i contesto”, varem decidir fer-ho en forma de moció i així tindrà 
maneres d’explicar-se. 
El tema de les mocions és això i no estan orgullosos d’haver-ne de presentar una cada mes, 
però és la manera mentre l’equip de govern apliqui el reglament com ho fa i es trobarà amb les 
mocions en comptes de les preguntes. 
La caldera de biomassa amb preguntes també es podia haver fet.
Per altra banda, l’aprovació dels Consells és potestat del Ple, per tant, és normal que es 
presenti aquí. 

El Sr. alcalde li demana al Sr. Navarro quantes vegades ha preguntat pel Consell,  a la Junta 
del Patronat, el representant del seu partit? 
A la última reunió del Geriàtric ja va dir a la  Directora que ja farien constar que era a petició del 
grup d’ERC, però que el camí a seguir era parlar-ho allà.
Davant les dificultats que plantejava la Directora, no és que s’hagi deixat de fer, sinó que no 
s’ha pogut tirar endavant pel que ha explicat abans, però no li costa res fer constar que a 
proposta del representant d’ERC,  a la seu de la Residència,  s’intenti tirar-ho endavant.  

El Sr. Navarro diu que responent a la pregunta, que ho ha fet zero vegades, per la raó del que 
acaba d’explicar.
Si en moments determinats no se’ls permet fer les preguntes adequades i no tenen la resposta 
adequada i el millor lloc de constar en acta i que es faci públic es aquí. 
Demana si és incorrecte la manera com ho han presentat?      
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El Sr. alcalde li respon que no creu que sigui incorrecte, però sí inoportú, per la senzilla raó 
que va entendre que el representant d’ERC no presenta propostes a la Junta perquè se li dirà 
que no.

El Sr. Navarro,  per tancar la intervenció,  diu que no saben què votaran i,  davant el 
desconeixement de quin serà el resultat, ho presenten en el lloc on constarà què fa o què no fa 
l’equip de govern i què permet o no. 
Mentre això sigui així,  faran les coses que legalment poden fer i que permeten defensar-se de 
situacions absolutament kafkianes. 

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

3. Acords d’urgència 

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

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1. PRP2018/534   Moció conjunta dels grups municipals (PDeCAT, ERC-AM i ALL-E), 
en relació a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.-Exp. núm. 2018/689    

El Sr. alcalde explica que aquesta moció,  aquest matí l’han enviada des de l’ACM i l’AMI per 
ser presentada en el proper Ple que fes l’Ajuntament.
Com que es feia avui, els tres portaveus han parlat i s’ha consensuat per fer-la conjunta.
A continuació passa a llegir-la: 

“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano 
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva 
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i 
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de 
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant 
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia 
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà 
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de 
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la 
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment 
incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada 
i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i 
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil•lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. 
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants 
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 
21 de desembre.
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I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 
feroç i salvatge, sense mesura. 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre 
mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. 
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple 
exercici de la democràcia. 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits.”
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.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s 
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel•lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de Llagostera a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, 
la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del 
Parlament de Catalunya.
Setè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació 
de la present moció”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. David Parron diu que és una Moció conjunta presentada pels tres grups municipals, 
però abans de saber que es presentaria l’anterior de l’ACM i l’AMI, havien preparat una 
declaració que serà llegida pels tres grups municipals.
L’únic comentari que vol fer, atès que tant la Moció com la declaració són prou explícites, és 
una cosa que tot just es va saber ahir i que no queda recollida ni en l’una ni en l’altra i és que 
pel dia 15 d’abril, els sindicats juntament amb les associacions civil i d’altres organitzacions i 
forces polítiques que no són del bloc del 155 organitzaran una manifestació i convida tothom a 
participar-hi. 
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A continuació passa a llegir-ne la primera part que diu: 

“ De nou, jutges i fiscals han complert les ordres del bloc que dóna suport a l’aplicació de 
l’article 155 (PP, PSOE i Cs) i han enviat a la presó a persones per haver defensat que el poble 
de Catalunya pogués exercir el dret de vot en el Referèndum d’autodeterminació per a 
Catalunya del passat 1 d’octubre.
Uns jutges i fiscals que formen part d’un Estat opressor, violent i venjatiu que no accepta que 
ningú gosi discutir la unitat d’Espanya i que són capaços d’empresonar titellaires, músics i 
polítics que no pensen com ells. Uns jutges i fiscals que formen part d’un règim més semblant a 
una dictadura que a una democràcia del segle XXI. 
El jutge Pablo Llarena, que no garanteix els drets polítics de Jordi Sànchez tal com ha 
evidenciat el Comitè de Drets Humans de l’ONU a l’Estat espanyol, prevarica clarament quan 
descriu en la seva interlocutòria falsedats inventades d’acord amb un posicionament polític 
massa proper a les idees sorgides des dels Palaus de la Zarzuela i la Moncloa. I basant-se en 
aquestes mentides, envia i manté a la presó representants d’organitzacions civils i persones 
elegides democràticament pel poble de Catalunya en unes eleccions imposades per Mariano 
Rajoy, que encara no ha paït la derrota i que no accepta uns resultats clars que van tornar a 
deixar palès que al Parlament de Catalunya hi ha una majoria favorable a la independència, i 
una majoria encara més àmplia a favor del dret a decidir. 
El govern espanyol pretén governar Catalunya amb només 4 diputats, i fins i tot ens vol dir qui 
pot o no presidir la Generalitat. Des de l’Ajuntament de Llagostera rebutgem aquesta conducta i 
afirmem, i actuarem en conseqüència, que al President o Presidenta de la Generalitat l’elegiran 
els i les legítimes representants del poble de Catalunya al Parlament.  

A continuació el Sr. Antoni Navarro passar a llegir la següent part: 
 
“ El poble de Catalunya ha demostrat en multitud d’ocasions la seva dignitat i que s’ha aixecat 
cada vegada que se l’ha intentat esclafar. És un poble que es mantindrà dempeus malgrat totes 
les violències de l’Estat. L’1 d’octubre, Catalunya va perdre la por i va iniciar el camí cap a la 
seva llibertat. Un camí segurament llarg i certament ple d’entrebancs, però que entre totes i tots 
farem amb plena sobirania, mostrant al món i als pobles ibèrics germans que som un poble que 
camina amb el cap ben alt i amb dignitat. 
Perquè el poble català ha demostrat al llarg dels segles que sap treballar colze a colze quan 
l’objectiu el té clar, units des d’una diversitat que ens enriqueix. i que només ens han derrotat 
quan s’ha esquerdat la nostra unitat. 
Per això, amb uns objectius compartits, que són la defensa de la República Catalana, de la 
nostra llibertat empresonada i de la nostra dignitat com poble, unitàriament exigim l’alliberament 
immediat dels presos i preses polítiques i que les persones exiliades puguin tornar a casa 
sense cap conseqüència legal. 
També demanem als nostres representants polítics la unitat d’acció necessària per aconseguir 
fer realitat, amb l’esperit de convivència i voluntat d’acollida que ens caracteritza, la República 
Catalana, lliure i solidària.
Visca la República Catalana!
Llagostera, 28 de març de 2018”.

Continua dient que aquesta declaració incorpora un element que en aquest moments considera 
que tots els partits polítics s’haurien de comprometre i que és la unitat.
Hi ha gent que comença a ser crítica amb les seves estratègies, que no tothom comparteix, 
però que compateixen un objectiu que és la lluita,  no per la independència, sinó per la 
democràcia i la llibertat, motiu pel qual considera que s’ha de remarcar aquesta demanda 
d’unitat dintre d’una diversitat que enriqueix i demana treballar junts. Es compromet a 
pressionar el partit que representen perquè sigui així.
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El Sr. Ramon Soler diu que es suma al què fins ara s’ha comentat i voldria afegir algunes 
coses. 
S’estan vivint moments crítics en la democràcia del país.  
No es tracta d’un tema ideològic de dretes, d’esquerres o de centre, sinó que va de 
democràcia, de convivència, de diàleg i de respecte als drets humans.
El moviment popular que Catalunya ha viscut aquests darrers anys ha estat pacífic, repeteix 
pacífic.
En clima de pau, s’han fet les majors manifestacions mai vistes, tant a nivell nacional com 
europeu i per les seves formes i contingut s’ha conegut com la revolució dels somriures.
Això és un fet i no em de deixar que s’imposi  la idea que ens mou: la pau davant de tot; en cap 
cas la violència.
Aquest moviment ha esta pacífic i ho ha de continuar sent.
No ens deixem arrossegar per les actituds provocadores ni pel joc brut perquè si caiem en 
aquest parany ens hi guanyaran perquè tenen molta més experiència.
En ple any 2018 a Europa hi ha presos polítics. No ho diu ell , ho acaba de dir Suïssa quan s’ha 
negat a extraditar l’Anna Gabriel, les opinions públiques, els mitjans de comunicació d’abast 
mundial i nombrosos representants polítics europeus de màxim nivell es posen les mans al cap 
davant les actuacions de l’estat espanyol i les més altes instàncies judicials de la nació 
espanyola.
Davant d’aquest fet cal que reivindiquem els valors de la democràcia. El Parlament de 
Catalunya és el representant legítim de la sobirania popular i cap jutge ni cap govern espanyol 
tenen la potestat de decidir per sobre de la opinió expressada democràticament pel poble de 
Catalunya el passat 21 de desembre. 
Però si la revolució dels somriures és sorpresa al món, no ens podem deixar emportar per la 
ràbia i la impotència que genera l’actuació autoritària i repressiva dels aparells de l’estat. 
Davant l’argument de la força, la força de la raó.
Cal recuperar el lideratge i la unitat d’acció que ens ha permès arribar fins aquí. Si ens dividim,  
guanyaran.
Aquí no valen les improvisacions.
Cal fer l’anàlisi del què s’ha fet bé i esmenar les errades que s’hagin pogut cometre.  
Cal defensar la democràcia i no permetre que la convivència es vegi truncada per aquells que 
només persegueixen aconseguir una societat dividida. Catalunya és un sol poble i així ha de 
continuar essent. 
Sota l’empara de la senyera hi cabem tots.  No ens ho deixem arrabassar. 
Cal que els partits polítics recuperin el lideratge i escoltin el que la ciutadania ha expressat a les 
urnes. En hores greus cal que hi hagi alçada de mires; si ens enfanguem en el debat partidista 
no anirem més enllà, ens equivocarem i la ciutadania no ens ho perdonarà. 
La democràcia està en perill, defensem-la. 
Reclamen la llibertat dels presos i exiliats amb totes les forces i fem-nos dignes representants 
de la voluntat d’aquest poble.
Com diu la Moció ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 
llibertat i el ple exercici de la democràcia. 
Visca Catalunya!.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors presents). 

4. Control i gestió municipal

4.1 Donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.   
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La Sra. Secretària accidental pren la paraula i diu que des de l’últim Ple, s’han dictat els 
Decrets que van des del número 210 del dia 26 de febrer al número 314 del dia 23 de març de 
2018. 
Pel que fa a les actes de la Junta de Govern Local, s’han aprovat les que van des de la número 
7 del dia 21 de febrer a la número 10 del dia 14 de març de 2018.    

4.2 Informes d’Alcaldia.

El Sr. Xavier Vilella informa del següent: 
- En els passats Plens va informar que els veïns rebrien unes cartes sobre temes de residus. 
Tot el que s’ha generat fins ara,  fruit de la recollida porta a porta, era per saber en quina 
situació s’estava i poder solucionar temes i treballar-ho com més aviat millor.
S’han fet cinc tipus de cartes: de la gent que encara no ha anat a recollir el cubell, dels que han 
anat a recollir-lo però no participen, dels que tenen la participació baixa i dels que la tenen 
correcta.
També s’ha detectat gent que treia molt sovint l’orgànica, però llavors no treia ni envasos  ni 
cartró i és perquè en alguns casos posaven l’orgànica al cubell i el paper i el cartró el deixaven 
al costat sense posar-ho dins el corresponent cubell. Per tant, ja es recollia però no es podia fer 
la corresponent lectura i llavors no podrà accedir a la bonificació. 
Aquest sistema no és nou, però sí que ho és a Llagostera i pot ser millorable i errors n’hi poden 
haver.
Aquestes cartes ajuden a solucionar algun problema greu que pugui sorgir i a treballar fins a 
final d’any per acabar-ho de solucionar. 
Per molts sistemes que s’implantin, d’avui per demà els resultats no són bons.
Sempre diu que el millor resultat seria que tothom reciclés i si es fes com s’havia fet sempre no 
s’haurien d’inventar sistemes tant complexos. 
A continuació passa a donar dades: 
Sistema porta a porta, 3.341 habitatges. La gent que té el cubell i no participa representa un 
22%; la gent que ho fa correctament un 15%; la gent amb una participació baixa un 2%; gent 
sense cubell un 26% i discordant un 35%. 
Creu que en els discordants es podrà millorar molt.
Una cosa que s’ha detectat és que l’àrea d’emergència de la deixalleria que sempre estava 
desbordada, amb aquest nou sistema encara hi ha més residus, igual que a les àrees 
d’aportació dels veïnats.
Dins els mitjans que tenen, una de les coses a treballar és arribar a les persones que encara no 
tenen el cubell i a les que el tenen i que no l’utilitzen. 

El Sr. Jesús Malagon informa del següent: 
- Vol felicitar al grup xou gran del Club Patinatge Llagostera que aquest cap de setmana varen 
quedar classificades en segon lloc en el 3r. trofeu ciutat d’ Alcoi.  
- Avui ha començat el torneig de futbol MIC, que com cada any es fa per Setmana Santa. 
- El diumenge el futbol base farà una arrossada al Polivalent i també jugaran partits d’esbarjo. 
- El proper dia 6 es farà l’acte de posar el nom d’en Quim Carbó a la sala d juntes del Pavelló.
- Els dies 14 i 15 d’abril es farà una vegada més la Trailwalker. Hi ha tres torns de voluntaris i el 
pitjor és el de 4 a 10 del matí.
- Pel que fa les nenes que juguen a futbol, que ha manifestat en David que han d’anar a dutxar-
se i a canviar-se a casa seva, ha de dir que no és així i que sempre els hi donen la possibilitat 
de fer ús d’un altre vestidor i sinó també poden anar al Pavelló.

La Sra. Montserrat Vilà informa del següent: 
-  Té pendent convocar el Consell Social perquè fa temps que no es reuneix, però el secretari 
municipal està de baixa i la tècnica d’immigració ha plegat.
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La nova tècnica,  si tot va bé,  començarà el juny.
Avança que parlarà amb el Consorci de Benestar Social del Consell Comarcal per mirar de fer-
ho amb ells i poder-lo convocar passat Setmana Santa. 

El Sr. Ramon Soler informa del següent: 
- Començarà per les notes que l’hi ha deixat en Robert Montiel, que avui no ha pogut assistir a  
aquest Ple. 
La primera té a veure amb el procés participatiu, que es va tancar amb una participació de 668 
persones, 401 de forma telemàtica i 267 mitjançant butlleta, que representen  un 10% del cens.
En processos participatius, més d’un 8% ja representa un resultat bo.
Els resultats varen ser: 
Il·luminar el tram fosc del costat del tanatori: 277 vots; la xarxa wifi gratuïta a la zona esportiva i 
a l’skatepark, 260 vots; l’estació meteorològica, 222 vots; potenciar l’àrea comercial, 207 vots; 
construir un pump truck asfaltat. 188 vots; establir una àrea d’autocaravanes, 168 vots; ampliar 
el parc infantil entre el carrer Costa Brava i el Puig del General, 165 vots; millorar el cablejat 
elèctric del carrer Barcelona, 117 vots i instal·lar una taula de ping-pong exterior, 109 vots.                 
Tot i que la proposta del pump truck asfaltat va superar en vots a la proposta de l’àrea de 
caravanes, aquesta no es pot realitzar perquè el seu cost de 38.000 euros sumat al cost de les 
quatre propostes més votades superaria els 40.000 euros, motiu pel qual decau i en el seu lloc 
es realitzarà l’àrea de caravanes valorada en 14.000 euros. 
Aquest any les propostes han estat més variades i no hi ha hagut una definició tant clara com 
l’any passat.
- Es va obrir un procés participatiu de joves que fan l’ESO a l’Institut amb la voluntat 
d’involucrar-los en les dinàmiques de participació.
- Ahir es va posar en marxa la nova pàgina web municipal. Demana una mica de paciència 
perquè no és gens fàcil atès que té molta informació i és evident que hi haurà coses que no 
aniran prou bé. Si es troba alguna mancança agrairia que es comuniqués, per anar millorant.
- S’han tornat a treure el 100% dels indicadors de l’Infoparticipa. Creu que és un tema rellevant, 
que no deixa de ser la voluntat de la transparència que va més enllà del què diu la normativa.
Reconeix la tasca que fan els tècnics tant a la pàgina web com en el tema de l’infoparticipa 
perquè són temes enrevessats i que es requereix estar al dia i que per quart o tercer any 
consecutiu es tingui el segell, considera que és un tema a destacar.
- Pel que fa a la seva àrea, voldria parlar de les sessions d’orientació laboral de la borsa de 
treball que estan funcionant molt bé. 
Aquestes sessions tenen una mitjana de 30 persones a la setmana. Es fan els divendres i són 
gratuïtes per les persones inscrites a la borsa de treball. 
- Els cursos ocupacionals ja estan en marxa i pràcticament s’han ocupat tots el 100%, per tant, 
la valoració és molt positiva.
- Des de l’àrea de Promoció Econòmica estan actuacions per fomentar l’ocupació mitjançant 
treball cooperatiu que és una de les línies que marcava el Pla Estratègic.
En aquests moments estan donant suport a dos projectes en marxa, un és el de territoris 
singulars, promogut entre d’altres per la cooperativa Idària.
Dins les convocatòries de la Diputació per a Projectes Singulars, s’ha rebut una subvenció de 
10.189,95 euros, destinada a accions d’ocupació. 

El Sr. Josep Aliu informa del següent: 
- Dissabte passat es va inaugurar l’exposició “Objectes, especialitats, Productos. L’aglomerat a 
Llagostera, la segona vida del suro”, a l’espai La Temporal de can Caciques.   
Una part d’aquestes peces procedeixen del  museu del suro de Palafrugell i l’altra part forma 
part de la col·lecció de can Caciques.  
És una exposició que val la pena visitar-la perquè són peces que es feien a Llagostera i que 
malauradament totes les industries del suro de Llagostera han anat desapareixent.
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- El casal que es fa des de l’escola d’art Pere Mayol és tot un èxit perquè hi ha més de 
cinquanta criatures apuntades i està funcionant molt bé. 

La Sra. Pilar Aliu informa del següent:  
- Aquest any com els anteriors, s’ha signat un conveni amb l’escola Pia de Girona.  
Vindran dos nois durant dos mesos,  a las Brigada, que estan estudiant electricitat i fontaneria.
- Dissabte hi va haver la donació de sang, amb 55 donants.
- En relació a la sol·licitud d’ampliació de l’horari del pediatra, ja es va trametre la petició a 
l’Àrea Bàsica de Salut corresponent que és qui en té competència i des de l’Ajuntament també 
s’ha respost a la peticionària en aquest sentit. 

La Sra. Anna Hereu informa del següent:
Ja es té l’informe sobre l’auditoria energètica a les escoles. Arran d’aquest informe es va tornar 
a engegar el projecte de la biomassa. 
En el seu moment,  només tenia un informe de gas natural perquè les empreses de biomassa 
no s’havien ni dignat a presentar-se per fer el projecte. 
- El mes d’abril ja començaran les pre-inscripcions  a les escoles.  

El Sr. alcalde informa del següent:
- El dilluns va ser convocat, com a membre de l’ACM a una reunió d’urgència amb l’AMI per 
parlar sobre la situació política del país i per mirar de fer polítiques unitàries.
Es volia que en aquesta reunió hi hagués representants de tots els partits independentistes.
- Aquest matí s’ha començat a asfaltar el carrer Sant Feliu i el carrer Joan Maragall és previst 
que es faci aquest tarda.
- Hi va haver una reunió amb els veïns del carrer Joan Maragall per estudiar les dues propostes 
plantejades amb el sentit de la circulació.
Provisionalment, se’n va aprovar una perquè es vol fer un procés participatiu, atès que aquest 
carrer connecta el nucli antic amb la zona del Mas Sec, de l’escola Lacustària, de la biblioteca o 
del cementiri.
Una opció era que del carrer Sant Feliu es pogués girar cap el carrer Joan Maragall i l’altra era 
que baixant del nucli antic es pogués tirar en direcció al cementiri, però es va votar la primera. 
Vol destacar la feina feta per la Policia Local, atès que no és fàcil perquè el municipi és molt 
complicat a nivell estructural i direccional.
Una de les coses que es persegueixen, si és possible, sigui quin sigui el sentit de la direcció, 
que davant de la guarderia el Niu sigui d’un sol sentit i recull la puntualització que ha fet en 
David Parron que és que si es va a peu no hi ha direccions prohibides, ni direccions 
obligatòries. 

4.3 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron formula les següents:                                     
- En un decret d’alcaldia ha vist que a un treballador de la casa se l’hi feia una indemnització 
d’unes ulleres perquè en ús de la feina se l’hi havien fet malbé.
El que l’hi ha sobtat és la causa per la qual se l’indemnitza que és “per danys per exposició 
continuada a productes químics a les ulleres”.
Quan els treballadores i treballadores d’aquesta casa manegen productes químics no tenen 
una màscara integral?
És un tema elemental en la prevenció dels riscos i s’hauria de tenir, perquè sinó s’estan fent les 
coses malament i en prevenció de riscos i seguretat laboral no es poden posar excuses ni mirar 
pressupostos. 
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-  Es continuen incomplint els requisits del capítol 11 del RD 1311/2012 de 14 de setembre pel 
qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenibles de productes fitosanitaris, 
en concret els articles 49 i 50. 
Ja va dir que quan és fes alguna actuació fitosanitària al municipi s’havia d’anunciar per posar 
les mesures necessàries per avisar els veïns i tot el què calgui.
No és una dèria seva sinó que la llei diu que s’ha de fer i com que no es compleix presentaran 
una moció el proper mes. 
- En relació a un acord de Junta de Govern Local de data 28 de febrer,  on s’aprovava el plec 
de condicions per la gestió de la piscina de la Canyera.
És un “copiar y pegar” del plec del 2017, amb dades del 2017,  amb el nom del Patronat 
d’Esports que surt per tot arreu, que ja no existeix i posa que s’hi ha de fer el pagament. 
També posa que els preus seran els del 2017. 
Creu que seria bo que el responsable es fixés una mica més amb els temes que van a Junta de 
Govern. 
- En relació als vestidors femenins del camp de futbol, el regidor, corrobora que no n’hi ha, que 
només n’hi ha uns.
D’acord que se’ls ofereix una alternativa, però no hi ha vestidors per homes i per dones.  
Prega que es tingui en compte en el pressupost de l’any vinent o en una modificació de crèdit 
del d’enguany. 
- Pel que fa a les dades que s’estan recollint de les escombraries, ha de dir que les lectures no 
són correctes.
Demana que es tingui en compte millorar el sistema de cara a les bonificacions i els que estan 
segurs que ho han fet tal com tocava generaran queixes justificades. 

El Sr. Antoni Navarro formula les següents: 
- En el tema de la recollida d’escombraries, amb les lectures incorrectes hi haurà gent que no 
tindrà la bonificació.
Creu que tots plegats haurien de parlar de com solucionar-ho, atès que s’ha incrementat molt 
l’import del rebut i que no es pugui tenir la bonificació per culpa de les lectures no està bé.
Ja varen manifestar que era precipitat fer-ho d’aquesta manera.
- En relació al tècnic d’Habitatge, que l’altre dia es va dir que no n’hi havia i que estava 
complicant les coses. 
Pregunta si seria possible nomenar algú fins que la plaça estigui coberta, atès que és 
summament important que es doni sortida als temes d’habitatge.
- Ja varen demanar que es reunís el Consell de Comunicació perquè fa temps que no s’ha fet 
cap reunió. 
- Tornen a demanar quan es resoldrà el tema Pàdel i el d’Aufuce.
Han vist un decret d’alcaldia on es reconeix el deute de Tàctica Pàdel que hi havia fins ara i tal 
com deia l’altre dia si no es va ràpid s’estaran pagant interessos per damunt del què tocaria i si 
a més es reconeix el deute, no sap si seran capaços de recular-ho això.
S’estan gastant uns diners i demana que s’avanci perquè són diners de tots.        
- Tema Solius: difinitivament està resolt? Els agradaria saber com està. 
- Agraeix la resposta en relació al pediatra, però estaria bé que encara que no sigui un tema de  
l’Ajuntament es comuniqués als veïns el què s’ha fet. 
- En relació a la piscina, s’està a prop de la inauguració i demana si s’ha mirat si manca canviar 
alguna màquina o buscar alguna altra solució. 
- Una altra reunió que troben a faltar i que se’ls va prometre que es faria ràpid era la del Pla 
estratègic.
Fa dos mesos que varen presentar la moció, que se’ls va dir que no, però que es reunirien i 
encara no s’ha fet. 

En aquest moment abandona la sessió la Sra. Anna Hereu. 

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

Codi Segur de Validació 5fe749c475df45d58c31298d82e832ad001

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

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=5fe749c475df45d58c31298d82e832ad001


32

La Sra. Pilar Aliu en relació a les ulleres, diu que ella té constància que un treballador de la 
Brigada va caure del camió i se l’hi varen trencar.

El Sr. alcalde diu que ja s’ho apunta i ho miraran perquè seria greu que d’utilitzar productes 
químics se li fessin malbé les ulleres, imagina’t si no en portés !.
Pel que fa referència a la utilització de productes fitosanitaris, que ja se n’ha parlat diverses 
vegades, suposa que els treballadors ja en tenen coneixement. 

La Sra. Pilar Aliu afegeix que l’empresa que treballa amb aquests productes ja avisa i en Marc 
ho publica a la pàgina web. 

El Sr. David Parron puntualitza que apart de publicar-ho, l’Ajuntament ha de posar cartells.

La Sra. Montserrat Vilà diu que ha vist aquests cartells a l’avinguda del Gironès i la Sra. Pilar 
Aliu diu que apart de sortir a la pàgina web la Policia posa aquests rètols i si no es fa així 
agrairia que se li digués.

El Sr. Jesús Malagon en relació al camp de futbol, diu que hi ha quatre vestidors amb dutxes 
compartides.
Quan hi ha jugadores, o bé s’habilita un vestidor dels àrbitres o bé poden anar al Pavelló que hi 
ha cinc vestidors, però que quedi clar que es voten dutxar i canviar, igual que qualsevol noi que 
vingui a jugar a futbol. 
- Posar el nom d’en Quim Carbó a una sala del Pavelló, torna a repetir que es farà el dia  6,  a 
2/4 de 9. Vol que sigui un acte molt familiar i que tothom vingui.        
- En relació a la piscina de la Canyera, diu que hi ha d’anar amb la Policia a mesurar el so i que 
la persona que va fer la petició tindrà resposta i que el problema es solucionarà. 

En aquest moment abandona la sessió el Sr. Malagon. 

El Sr. Xavier Vilella pel que fa a la recollida d’escombraries, diu que si s’ha fet la carta ara és 
per posar-se en situació, no només per controlar la gent sinó perquè l’Ajuntament també 
controli l’empresa.
L’Ajuntament té dos fronts, la gent que no vol reciclar i vigilar l’empresa perquè faci les coses 
ben fetes.
Les lectures es fan des del camió i hi ha certs llocs que sorgeixen problemes i s’ha d’introduir 
manualment. 
Però la solució ara ja hi és. És la polsera que porta el treballador que en fa la lectura.
Actualment aquestes polseres encara s’han de subministrar per part de l’empresa 
corresponent.
Es bo trobar aquests errors des del principi per poder-hi treballar i solucionar dubtes de la gent. 
No es cansa de dir que quan més complex és un sistema més errors hi poden haver, però creu 
que és el camí que s’ha de seguir. 

La Sra. Montserrat Vilà, en relació al tècnic, diu que ja es varen plantejar contractar algú 
provisionalment, però no és tan sols l’àrea d’habitatge,  sinó que engloba quatre àmbits: 
acollida, igualtat per la dona, la part de les comissions de garantia en educació i sobretot suport 
a l’àrea d’habitatge pels expedients.
S’ha intentat agilitzar la plaça, tot i que les actuacions en matèria d’habitatge no s’han aturat 
gràcies a l’ajut de l’àrea d’urbanisme, per tant, s’ha resolt d’aquesta manera.   

El Sr. Ramon Soler en relació al Consell de Comunicació, diu que ja buscaran dates i ho faran. 
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Sobre la reunió del Pla Estratègic no va acabar d’entendre que es faria, però no hi cap 
problema. 
El que sí es fa és actualitzar les dades de la pàgina web i si els sembla bé, en el moment que 
es tingui això es fa tot junt. 
Per la resta de temes, espera en el proper Ple donar una resposta. 

El Sr. Josep Aliu, en relació al tema de Solius, diu que va endavant.
El projecte de la planta de triatge ja està fet i s’està treballant amb les trinxeres.
Ja voldria que anés més ràpid, però les coses són com son, però s’està avançant i arribarà a 
bon port. 
- Aprofita per dir que l’exposició que ha explicat que es fa a can Caciques, és gràcies a les 
peces aportades pel Sr. Jaume Ventura i la Sra. Teresa Mont.
Una meitat varen anar a Palafrugell i l’altre meitat a l’arxiu municipal.
Palafrugell les ha cedides i s’ha pogut fer aquesta important exposició. 

I no havent-hi més temes per tractar, a tres quarts menys cinc minuts de tres de la tarda,  
s’aixeca la sessió, desitjant l’alcalde que tothom passi una bona Setmana Santa,  de la qual 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi la secretària accidental, que ho 
certifico.
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