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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2018/11
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 28 DE NOVEMBRE DE 2018
Horari: de 21:00 fins a 22:00 
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT
Sr.  Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sra. Sílvia Fa Cateura, regidora d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior 
1.1. PLE2018/10 ordinària 31/10/2018

2. Propostes
2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
2.1.1. PRP2018/1796   Moció d'ERC-AM, en favor de les persones amb discapacitats, perquè 
puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.- Exp. núm. 
2018/1950.

3. Acords d’urgència  
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3.1.1. PRP2018/1821   Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de contractació i 
adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles 
Puig de les Cadiretes i Lacustària. Exp. núm. 2018/1203. 

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. PLE2018/10 ordinària 31/10/2018

S’aprova per unanimitat amb les esmenes presentades pel Sr. David Parron que ja s’han 
incorporat a l’acta.

2. Propostes

2.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

2.1.1. PRP2018/1796   Moció d'ERC-AM, en favor de les persones amb discapacitats, 
perquè puguin accedir a les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l'entorn.- 
Exp. núm. 2018/1950    

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

“Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran 
transformació.
A mitjans del segle XX una persona amb discapacitat es considerava invàlida i dependent i 
l'Estat es basava en un model assistencialista per proporcionar-li una vida com més digna 
possible.
No obstant això, al llarg de les darreres dècades i a mesura que es va començar a prendre 
consciència del fet que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que la resta, es 
va produir un canvi de mentalitat. Com a conseqüència, l'enfocament paternalista de l'atenció 
ha evolucionat cap a un model basat en el desenvolupament dels drets humans i en la 
integració social d'aquest col·lectiu.
A l'any 1992, les Nacions Unides van instaurar la celebració anual, el 3 de desembre, del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Atès que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, manifesta al seu article 1, que el propòsit de la Convenció és «promoure, protegir i 
assegurar el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat 
inherent».
Atès que en l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies
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decisions, i la independència de les persones; b) La no-discriminació; c) La participació i la 
inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les 
persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; e) La igualtat 
d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.
Atès que el col·lectiu de familiars de persones amb discapacitats no veuen reconeguts els drets
d’aquestes persones, en concret, en el gaudi, l’oci i el lleure, especialment en dates tan 
assenyalades com les fires de les nostres ciutats i pobles.”
S’acorda:
Primer.- Solidaritzar-se i fer costat en les actuacions que portin a terme les famílies de les  
persones amb discapacitat perquè les fires i atraccions de les ciutats i pobles estiguin al màxim 
d’adaptades per a les persones amb discapacitats.
Segon.- Adequar l’accés des de la via pública fins a les atraccions adaptades per a les  
persones amb discapacitat.
Tercer.- Fer efectiu el dret de gaudi de les persones amb discapacitats, a nivell de Llagostera, 
a l’hora d’accedir a les activitats proposades per a la població en general.
Quart.- Difondre a la població en general, per tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament, les 
reivindicacions i demandes de les persones amb discapacitats i de les seves famílies.
Cinquè.- Difondre i fer efectiva la celebració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, el 3 de desembre, a la població de Llagostera”.

La Sra. Sílvia Fà, després d’haver llegit els cinc punts de la part dispositiva de la Moció, 
manifesta que coincidint que el mes de desembre se celebra el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, en altres municipis s’han presentat mocions a favor de les 
persones amb discapacitat motriu, de les barreres arquitectòniques, de la dificultat d’accés que 
tenen per la limitació de moviments i que tenen vetades les entrades a algunes atraccions de 
fira o a altres activitats. 
Val a dir que Llagostera és un clar exemple de municipi inclusiu i integrador i és cert que a 
moltes atraccions i parcs infantils ja es té en compte, atès que ja hi ha un gronxador adaptat 
per a cadira de rodes, però hi ha molta més feina a fer i la sensibilització de la població és una 
cosa important perquè a vegades no se n’és conscient fins que un s’hi troba.
Tota aquesta Moció va per a aquestes persones que encara necessiten tenir un altaveu i està 
bé que ho sigui l’Ajuntament. 

El Sr. Josep Aliu manifesta que està completament d’acord amb el que estan dient i s’ha de 
fer tot el possible perquè aquestes criatures puguin accedir a tot arreu, no només a les 
atraccions.
Com a regidor que porta el tema de la Festa Major, diu que quan faci reunió amb els firaires en 
parlaran i de mica en mica s’ha d’anar fent pressió perquè s’arribi a portar a terme, que no és 
cosa d’un any perquè les atraccions són com són i la gent que les porta també, però s’ha 
d’intentar perquè si és així mai es farà res. 
Per part de l’equip de govern, cap problema i a fer el que faci falta. 

El Sr. David Parron diu que el seu grup també hi votarà a favor, atès que tot el que siguin 
polítiques inclusives i en favor que la gent sigui el més igual possible ja hi estan a favor. 
Hi ha coses que malauradament dependrà que sigui la legislació la que obligui a adaptar-ho, 
però tot el que puguin fer des de l’Ajuntament, benvingut sigui.   

S’aprova per unanimitat.  

3. Acords d’urgència. 

S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió: 
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3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

3.1.1 PRP2018/1821   Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de 
contractació i adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis 
municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària. Exp. núm. 2018/1203    

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

“Atès  que el Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en  sessió de data 26 de setembre de 2018,  
va aprovar l’expedient de contractació, juntament amb els Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques del contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis 
municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària, mitjançant procediment obert, 
tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.
Vist que en data 27 de setembre de 2018, es va trametre l’anunci de licitació al DOUE, que va 
ser publicat el 29 de setembre de 2018 amb la referència 2018/S 188-424943.
Atès que en data 29 de setembre de 2018 es va publicar al perfil del contractant l’anunci de 
licitació amb la corresponent documentació preceptiva d’acord amb l’article 135 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes del sector públic per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara en endavant LCSP).
Atès que en data 5 d’octubre de 2018, es va detectar un error material en el Plec de 
prescripcions tècniques aprovat, el qual va ser esmenat mitjançant el decret d’Alcaldia 
2018/1131, ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 d’octubre de 2018; es va ampliar el 
termini de presentació d’ofertes, finalitzant el 5 de novembre de 2018.
Vist que  l’evidencia digital de l’aplicació sobre digital ha constatat que es van presentar les 
següents ofertes:

1. Relació d’empreses presentades i ADMESES:

MANTENIMENT I

NETEGES ALSI S.L

Denominació social NIF
Data 

d'entrada
Registre 
d'entrada

CLANSER, S.A. A25040759 02/11/2018 ENTRA-2018-5080

TEMPO FACILITY SERVICES, 
S.L.U.

B66226234 05/11/2018 ENTRA-2018-5105

B63024731 05/11/2018 ENTRA-2018-5106

 2. Ofertes presentades fora de termini: CAP

Vist que en data 7 de novembre es va constituir la Mesa de contractació del present contracte 
de serveis, i a continuació va procedir a la qualificació documentació del sobre 1, documentació 
administrativa, declarant per unanimitat la documentació presentada per les tres empreses com 
a adequada i suficient.
Vist que en data 14 de novembre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per procedir a 
l’obertura dels sobres digitals número 2, documentació de la qual en depengui criteris de judici 
de valor, deixant constància de la respectiva documentació presentada per cada empresa i 
ordenant la realització del corresponent informe de valoració, emès en data 16 de novembre de 
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2018.
Vist que en data 21 de novembre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal 
d’aprovar per unanimitat  l’informe de valoració del sobre 2 i la relació classificada, per ordre 
decreixent de les empreses que han participat en el procediment de licitació segons es detalla 
a continuació i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de la mercantil 
Manteniment i Neteges Alsi, SL per ser la oferta amb la millor relació qualitat-preu d’acord amb 
els criteris econòmics i qualitatius establerts en l’annex 3 del Plec de clàusules administratives 
particulars:

Vist que la legislació aplicable es la següent:
D’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, un cop acceptada per l’òrgan de contractació  els 
serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè de 
conformitat amb l’article 145, dintre del termini de 10 dies hàbils presenti la documentació 
justificativa de les circumstàncies de les lletres a) fins a c) de l’article 140 (capacitat i 
representació de la mercantil  d’acord amb la clàusula 6 del PCAP, es a dir, escriptures 
públiques degudament inscrites, i solvència econòmica, financera i tècnica sense perjudici de la 
seva acreditació mitjançant les corresponents classificacions de serveis esmentades en la 
clàusula 6) i d’haver constituït la garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació 
del contracte. en cas de no complimentar-se el present requeriment dintre del termini indicat, 
s’entendrà que el licitador retira la seva proposició, sense perjudici que l’òrgan de contractació li 
pugui exigir en concepte de penalitat el 3% del pressupost base de licitació del contracte. En 
aquest cas, l’òrgan de contractació sol·licitarà la mateixa documentació al licitador següent. 
L’òrgan de contractació adjudicarà dintre dels cinc dies hàbil següents a comptar des de la 
recepció de la documentació.
D’acord amb l’article 151 de la LCSP la resolució d’adjudicació  serà motivada i es notificarà als 
candidats i licitadors, publicant-se al perfil del contractant en el termini de 15 dies, la qual haurà 
de contenir la documentació necessària per tal que els interessats en el procediment puguin 
interposar el corresponent recurs de forma fonamentada.
D’acord amb l’article 153.1 de la LCSP els contractes que celebrin les administracions 
públiques, s’hauran de formalitzar en document administratiu, que s’ajustarà amb exactitud a 
les condicions de la licitació, el qual serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
En els casos que el contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb l’article 44 de la LCSP, la formalització no es podrà efectuar fins que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de l’enviament de la notificació als licitadors i candidats. En 
aquest cas s’haurà de requerir a l’adjudicatari per  la formalització del contracte en el termini no 
superior a cinc dies a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, un cop 
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transcorregut el termini per la presentació del recurs especial en matèria de contractació.
D’acord amb la DA 2a. de la LCSP, que estableix les competències en matèria de contractació 
per les entitats locals, el Ple de la Corporació serà competent per adoptar el present acord com 
a òrgan de contractació atès que en els contractes de serveis entre altres, quan el seu valor 
estimat superi la quantitat del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas els sis 
milions d’euros, inclosos els de durada plurianual superior a 4 anys, eventuals pròrrogues 
incloses, n’atribueix la competència al Ple.
S’acorda: 
Primer.- Aprovar la relació classificada efectuada per la Mesa de contractació, per ordre 
decreixent tal i com es detalla:

Segon.- Requerir a la mercantil Manteniment i Neteges ALSI, SL per haver presentat la oferta 
amb la millor relació qualitat-preu, que el termini de 10 dies presenti al documentació 
acreditativa de la seva capacitat i solvència d’acord amb el que estableix la clàusula 6 del Plec 
de clàusules administratives particulars i dipositi als serveis de tresoreria municipal la garantia 
definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació sense IVA, d’acord amb alguna de les 
modalitats admeses en l’article 108 de la LCSP. La documentació es podrà presentar 
mitjançant el servei e-tram accessible des del link: http://tramits.llagostera.cat/, apartat  tots els 
tràmits on line, sol•licitud genèrica.
Tercer.- Delegar a l’Alcaldia les competències relatives a  la gestió del procediment de 
contractació un cop s’hagi declarat l’oferta amb la millor relació qualitat preu, i les facultats 
relatives a la gestió, execució i modificació del contracte a la Junta de Govern Local.
Quart.- Notificar la present resolució a la mercantil Neteges i Manteniment Alsi SL, amb 
l’advertiment que tractant-se d’un acte de tràmit  i de simple impuls de la tramitació no és 
susceptible de recurs”. 

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. secretari pren la paraula i explica que en relació a la contractació de la neteja es varen 
presentar tres empreses. 
La primera en puntuació va ser ALSI, SL., la segona Tempo Facility services, SLU i la tercera 
Clanser, SA. 
El contracte s’adjudica a ALSI, SL., que és l’empresa que hi havia abans d’ILUNION, o sigui, 
que ja es coneix. 
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El Sr. David Parron diu que igual que varen fer en el  plec de condicions i a la modificació que 
hi va haver al Ple passat,  hi votaran en contra per un tema de model que no comparteixen i no 
per l’adjudicació en sí.  

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el seu grup hi votarà a favor, tal com varen fer l’altra 
vegada i ratifiquen el què ha dit el secretari,  que l’empresa ALSI funcionava i espera que sigui 
una millora per a tothom. 

El Sr. alcalde puntualitza que aquesta vegada han tingut la sort de poder tenir una altre cop 
una empresa que fa bé la feina, però quan un plec de clàusules es treu a concurs el pot 
guanyar algú que fins i tot millori el servei, però no va ser així malauradament en el contracte 
anterior que ha comportat molts problemes. 

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

3.1.2. PRP2018/1851   Aprovar la modificació de crèdit 2/2018 del Pressupost del Patronat 
Municipal Residencia Josep Baulida. Exp. núm. 2018/1963    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Davant la necessitat d’executar despeses no previstes en el pressupost municipal de l’exercici 
2018 que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per a les quals no existeix suficient 
crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits del 
Pressupost de la Corporació sota la modalitat de suplements de crèdits.
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 22/11/2018.
Vist l’acord adoptat per la Junta del Patronat Municipal Residència Josep Baulida en data 27 de 
novembre de 2018, realitzada la tramitació legalment establerta, 
S’acorda: 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018, de l’Organisme 
Autònom Patronat Municipal Residència Josep Baulida, en la modalitat de suplements de crèdit 
finançats amb la baixa del crèdit del fons de contingència del capítol 5 de despeses, segons el 
següent detall:
Suplements de crèdit
08.312.21300 Reparació i manteniment maquinària 5.000,00 €
08.312.22710 Serveis professionals 5.000,00 €

Total altes en aplicacions de despeses 10.000,00 €

Baixes en aplicacions de despeses
08.929.50000 Fons contingència 10.000,00 €

Total baixes en aplicacions de despeses 10.000,00 €

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 
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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. secretari pren la paraula i diu que és una proposta aprovada ahir per la Junta del 
Patronat Municipal Residència Josep Baulida.
És una modificació de crèdit molt senzilla i és passar 10.000 euros del fons de contingència a 
reparació d’una màquina i a serveis professionals.

El Sr. alcalde diu que això ja es va tractar i aprovar a la Junta del Patronat.

El Sr. David Parron diu que hi votaran a favor perquè son actuacions necessàries. 

El Sr. Àlex Puig manifesta que a la Junta ja hi varen votar a favor i aquí també. 

S’aprova per unanimitat.

3.1.3. PRP2018/1859   Moció de PdeCat, ERC-AM i ALL-E, a proposta de la CUP 
LLAGOSTERA, per al dret a vot de totes les persones residents. Exp. núm. 2018/2026.-   

El Sr. David Parron llegeix la següent Moció: 

“El dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i quelcom 
necessari per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. Malgrat això, 
aquest dret és negat a bona part de la ciutadania de Llagostera  per raó de la seva nacionalitat. 
La plena ciutadania és un exigència democràtica però també de justícia social i reconeixement 
de la contribució de tota la ciutadania al bon funcionament de la societat tant pel que fa a drets 
com a deures. Reconèixer el dret a la participació política a totes les persones que formen part 
de la comunitat implica assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho contribuïm a la 
cohesió social dels nostres barris.
La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones estrangeres, 
que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni autonòmiques i redueix el dret a 
vot a les eleccions municipals a alguns supòsits. Així, l’article 13.2 de la Constitució espanyola 
permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions municipals només 
quan existeix un tractat internacional sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica només les 
persones amb nacionalitat comunitària i d’una dotzena de països no europeus poden exercir el 
seu dret a vot a les eleccions municipals. En aquests casos, però, el dret a vot requereix a més 
d’uns requisits, processos i tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral que a la 
pràctica dificulten considerablement que s’acabi exercint aquest dret a vot.  Al mateix temps, 
l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones residents estrangeres 
als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars a nivell estatal. En canvi sí que 
existeix la possibilitat de participació a consultes i a altres processos no referendaris, com va 
ser el cas del 9 de Novembre del 2014 a Catalunya.
Per tot això, a les properes eleccions municipals més de 900 residents al nostre municipi no 
podran votar els i les seves representants al Ple Municipal, tot i portar en la majoria dels casos 
molts anys residint i treballant al nostre poble i haver establert les seves vides aquí. Així mateix, 
bona part d’aquells residents estrangers que sí que poden votar (més de 300 persones) és 
possible que acabin per no fer-ho per desconeixement o dificultats en la tramitació.
A tot això, cal afegir-hi l’ús partidista de la immigració per part d’algunes forces polítiques. Així, 
des de les institucions i especialment en els processos electorals, hem de lamentar discursos 
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xenòfobs que utilitzen el fenomen migratori per confrontar la ciutadania generant tensions i 
posant en perill la cohesió social amb un objectiu electoralista i partidista.
En aquest sentit la limitació al vot de les persones sense nacionalitat espanyola afavoreix una 
sobrerepresentació d’aquestes forces polítiques i per tant reforça el racisme institucional i 
social.
Al mateix temps, en un moment en què Catalunya ha iniciat el camí cap a un estat propi, queda 
pendent el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de la nacionalitat 
catalana. En aquest sentit, considerem imprescindible vincular els drets de ciutadania a la 
residència de les persones i no només a la nacionalitat.
S’acorda: 
Primer.- Instar l’estat espanyol a una reforma de l’ordenament jurídic a fi de permetre el dret a 
sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents, 
amb el criteri màxim de 6 mesos  de residència legal continuada com a requisit. En el mateix 
sentit, incorporar el seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o 
qualsevol altra forma de participació política.
Segon.- Instar l’estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits burocràtics 
addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers 
garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. Així com a ampliar el 
reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per 
donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres residents.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, 
tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat tal com plantejava l'art. 8 de la llei de 
transitorietat jurídica i fundacional de la república.
Quart.- Instar els diferents grups municipals d’aquest Ple Municipal a la no instrumentalització 
de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en benefici d’interessos partidistes 
que afecten negativament la convivència i la cohesió social, i a promoure la incorporació de 
persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de 
la nostra societat diversa.
Cinquè.- Comprometre’s a realitzar una campanya informativa per a donar a conèixer els 
processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Llagostera i 
que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les 
properes eleccions municipals. 
Sisè.- Comprometre’s a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets 
polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació política de totes les 
persones residents.
Setè.- Treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en matèria de 
participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per garantir la plena 
participació política de la ciutadania resident a Llagostera, al marge de la seva nacionalitat, al 
mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu dels residents al municipi.
Vuitè.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya, 
a la campanya Dret a Vot (SOS Racisme: Rambla de Santa Mònica, 10, 1a planta 08002 
Barcelona) i a la Coordinadora Obrim Fronteres (coordinadora.obrim.fronteres@gmail.com)”.

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

4. Control i gestió municipal.

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

El Sr. secretari dona compte de les actes aprovades de Junta de Govern Local, que van des 
de la número 35 del dia 24 d’octubre a la número 38 del dia 14 de novembre de 2018.
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També dona compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des de la número 1198 del dia 26 
d’octubre a la número 1282 del dia 23 de novembre de 2018. 

4.2 Informes d’Alcaldia. 

El Sr. alcalde informa que el passat dissabte dia 17 hi va haver una crisi de pluges.
Va caure molta aigua. En principi tenien por que la riera Gotarra es desbordés i a 2/4 de 4 de la 
matinada va estar a punt de fer-ho.
El divendres abans, la Brigada Municipal va treure totes les fulles, atès que ja hi havia previsió 
de fortes pluges.
Ja hi havia la previsió de podar els arbres pel dilluns.
Les fulles que varen caure dels arbres són les que varen tapar els embornals, concretament els 
del passeig Romeu que hi baixava molta aigua. 
Tan punt la Policia Local ho va veure i des d’aquí aprofita per agrair-los la feina feta, va 
procedir a aixecar les tapes i a retirar les fulles que tapaven els esmentats embornals.
El més greu i que ja han pres nota per solucionar-ho, és que al pàrking de can Cassoles hi ha 
un embornal enfonsat que queda tapat per tot el què arrossega l’aigua.
També l’illa interior que queda entre el passeig Romeu, passeig Tomàs Boada i carrer Pau 
Casals té un nivell freàtic molt alt i va provocar inundacions als veïns propers.
La inundació més potent va ser a la part de darrera de Tallers Puig, atès que hi ha una riera 
amb tubs de diferents dimensions i va fer un coll d’ampolla.
En el moment que la riera Gotarra anava pujant la Policia va avisar a tots els veïns que tenen 
pàrkings a tocar-hi,  com els blocs de pisos del carrer Carrilet, perquè triessin els cotxes abans 
que s’inundessin. 
Juntament amb el regidor Sr. Xavier Vilella, varen anar a fer una volta per pagès i a les rieres 
els hi manca conservació de l’ACA, la qual cosa va provocar que algunes es desbordessin.

El Sr. Xavier Vilella per ampliar la informació donada per l’alcalde, diu que una vegada l’aigua 
va baixar i es varen poder veure els desperfectes, principalment als passallissos i als camins 
amb molt pendent es va fer una actuació d’urgència per poder passar la gent.
Avui, amb un inspector de zona de l’ACA, s’han anat a mirar diferents punts i a vegades la 
solució l’hi ha de posar l’ACA, d’altres el propietari i d’altres l’Ajuntament.    
A partir d’aquí, queda pendent arreglar els camins de pagès, que s’ha hagut d’esperar que 
l’aigua s’escorregués i si no hi ha res de nou es començarà dilluns. 

El Sr. alcalde puntualitza que en alguns punts hi va haver esllavissades, com és el cas del 
carrer Canalejas.
Fins que no es faci l’actuació definitiva amb gabions, com els de la Torre, s’hi ha posat uns new 
jersey.
També hi va haver una esllavissada a la travessera del carrer Sant Feliu i va caure un mur. 
Els serveis tècnics s’ho varen anar a mirar i no presentava perill. 
Al pàrking del carrer Sant Feliu també hi va haver una altra esllavissada.
A la part de la zona industrial,  on hi va haver desperfectes a l’asfalt amb motiu d’unes altres 
pluges, la reparació feta va superar la prova de foc.
En relació a l’enllumenat públic, que hi ha zones que falla, concretament tres quadres que 
estan malament,  diu que és provocat per la humitat.
En alguns punts es va canviar el cablejat i abans de final d’any es canviarà un quadre de la 
zona centre amb làmpades de led blanques, que segons un estudi fet per l’anterior enginyer 
industrial, a la zona més comercial, es va considerar que la llum fos més blanca.   
També està prevista una reparació del quadre de la zona del carrer Ricard Casademont i del 
carrer Fivaller que falla molt sovint.
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A la rotonda de can Bernis també es canviarà el fanal i se n’hi posarà un que faci la llum més 
neta.  
Vol comunicar que varen anar a Almedinilla per tancar el cercle de l’agermanament iniciat a 
l’època de’n Narcís Casas com alcalde de Llagostera i l’Antonio Pulido com alcalde 
d’Almedinilla, tots dos difunts i que en pau descansin, però varen creure oportú que s’havia 
d’acabar.
El primer tinent d’alcalde per motius familiars no el va poder acompanyar i sí ho va fer la 
segona tinent d’alcalde i a més va anar molt bé perquè varen poder dormir a la casa de la 
família del seu marit.
Afegeix que es va treure el barret amb la solidaritat de la gent d’Almedinilla, cosa que ja varen 
comprovar quan hi varen anar amb l’autocar i només ha de dir que va ser un plaer compartir 
aquells dies amb tots ells.
En relació al Pla de Barris,  s’ha reclamat el deute i sembla que tenen intencions de solucionar-
ho ràpid.
Aquest dia va tenir ocasió de parlar amb el conseller de Territori en relació a la rotonda de cal 
Portugués,  que ja hi ha el projecte fet. Ara només falta posar-hi els diners i tirar-ho endavant, 
cosa que s’hi va comprometre.

4.3 Precs i preguntes 

El Sr. David Parron formula els següents precs i preguntes:
- Ja ho varen parlar a la Comissió Informativa i és que han vist unes factures que pugen a 800 i 
pico d’euros del bar del camp de futbol. Varen comentar que estaven treballant per fer un 
conveni i considera que aquesta quantia és molt elevada pel funcionament d’un bar i demana 
que s’enllesteixi el conveni ràpid o la concessió, atès que creu que s’ha de posar una mica 
d’ordre en aquest tema.
- Arran de les pluges d’aquesta tardor, els camions que van a carregar aigua a la zona de can 
Prats, malmeten molt el camí i ha vist que hi fan alguna reparació.
Pregunta si les despeses de l’arranjament d’aquests camins se’n fa càrrec l’Ajuntament de 
Llagostera, l’Ajuntament de Vidreres o el què sigui o l’empresa? 

La Sílvia Fà formula els següents precs i preguntes:  
- Referent a l’episodi de pluges, han estat pensant en fer una proposta de protocol·lització per 
saber què s’ha de fer quan torni a passar un fet d’aquestes característiques, que tornarà a 
passar i més amb el canvi climàtic que les pluges seran fortes.
No vol dir activar un pla com l’INUNCAT o un d’aquestes característiques, però quan hi hagi un 
avís s’hauria deixar constància perquè no quedi al lliure pensament de les persones que en 
aquell moment estan de guàrdia i saber que hi ha coses que passen com els tamponaments 
dels embornals amb fulles, etc..
Quan en Xavier Vilella i l’alcalde han dit que havien anat a mirar els camins i les rieres de 
pagès, que ja quedés registrat quins passalissos s’han de vigilar i facilitaria la feina de tothom.
- Hi ha un fanal de l’enllumenat públic a la zona de la bàscula i del Bon Preu que un camió la va 
tirar a terra i que encara no s’ha reparat, però hi tenia adossada una placa amb un senyal de 
prohibit passar.
Demana que s’arrangi. 

El Sr. Àlex Puig formula la següent pregunta: 
- A la part de Ridaura es varen fer uns passalisssos de formigó, que creu que ho va fer l’ADF. 
Va ser una solució molt bona en aquells moments però ara ha quedat molt malmenat, 
principalment al pas de can Gros que el camí ha quedat intransitable.
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Atès que s’ha dit que dilluns es començaran a fer arranjaments, demana quina planificació té 
l’Ajuntament per poder contrastar els camins i passallisos que en tenen coneixement totes dues 
parts.
Pregunta qui se n’ha de fer càrrec, si l’Ajuntament o l’ACA, atès que el camí està completament 
destrossat i costarà diners arranjar-lo.  

El Sr. Antoni Navarro formula la següent pregunta:
- Com anirà la subvenció dels clubs i dels esportistes? Tenia entès que era una subvenció per 
esportistes i si és així quina és la quantitat prevista?
- A l’últim Ple es va dir que a aquest ja hi entraria el tema de les plaques solars. Demana què 
ha passat que no hi sigui?
- Pel que fa a l’enllumenat,  potser sí hi ha humitat, però considera que s’hauria de demanar 
una mica de responsabilitat a l’empresa que fa el manteniment, atès que la humitat i les pluges 
han estat a tot arreu i aquí és una mica reiterat i prolongat en el temps aquest problema. 
- Ara que afortunadament s’ha fet el canvi d’empresa de neteja, demana com ha quedat la 
responsabilitat de l’altra, atès que no ha actuat de la millor manera. Se’ls ha posat alguna 
multa? Se’ls ha pagat menys,  degut als incompliments?
- Pel que fa a Almedinilla, creu que hagués estat bé que fos un tema d’Ajuntament i dels grups 
municipals. Els hagués agradat assistir-hi o bé que tothom hagués tingut la possibilitat d’anar-
hi, atès que era una cosa institucional.
Els agradaria que quan hi hagi un acte d’aquests tipus i que tots els grups hi estan 
completament d’acord i l’hi donen suport, que se’ls convidés.  

El Sr. alcalde sobre el bar del camp de futbol, es prepararà un plec de clàusules per treure’l a 
concurs.

El Sr. Jesús Malagon afegeix que cada any va agafant més volum i ja se n’havien adonat del 
cost dels rebuts de la llum.
Es farà un concurs públic i la millor oferta se l’emportarà. Es voldria adjudicar abans no acabi la 
temporada. 

El Sr. alcalde sobre els camins que porten a can Prats, diu que concretament ahir va estar 
parlant amb l’alcalde de Vidreres i ja ho mirarà,  però creu que és Vidreres que se’n cuida 
d’arranjar-los. 
De totes maneres, el tècnic municipal ha d’anar a revisar-ho per mirar en quina situació es 
troba, atès que quan es va fer el transvasament de l’aigua del Pasteral, concretament en el 
camí de can Borra hi varen haver desperfectes.
- Va tenir una reunió amb l’ACA pel tema de Rec Madral i els ajuntaments afectats que són 
Llagostera, Vidreres i Caldes ja compliran amb les mesures imposades, atès que a la 
urbanització la Canyera la concessió ja la fa la Junta de Copensació, Vidreres ja té feta una 
primera fase per transportar l’aigua del Pasteral i Caldes ja la va fer fa uns dos anys. 
Ara s’entrarà en el procés d’expropiació per fer la segona fase del transport de l’aigua i 
d’aquesta manera es compliran els requisits imposats per l’ACA.
Si no s’haguessin pres mesures, l’ACA hauria repercutit a cada Ajuntament el deute de Rec 
Madral, cosa dubtosa que s’hagués pogut aplicar.
- En relació a la protocol·lització en períodes de fortes pluges, diu que ja hi ha el Pla INUNCAT i 
ell com a màxim responsable es va desplaçar al cos de guàrdia, on hi va estar tota la nit el cap 
de la Policia Local i encara que fos en cap de setmana tenen els telèfons del cap de la Brigada 
i personal. .
Han pres una sèrie de determinacions i quan hi hagi previst un episodi de pluges s’activarà tota 
l’organització de contra-pleguda. 
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Des de l’any 2005 no havia caigut tanta aigua a Llagostera i en tots els dies es varen arribar a 
recollir 300 litres. 
Totes les precaucions són poques quan hi ha un problema d’aquest tipus.
Varen estar parlant amb la policia i els tècnics i en els llocs que ja tenen controlats que hi pot 
haver més afluència de gent, en comptes d’una cinta que la gent la trenca s’hi podria posar un 
cadenat de ferro amb una clau.

El Sr. Xavier Vilella puntualitza que ja tenia coneixement del camí malmès de Ridaura. Té 
pendent d’anar a mirar-ho amb l’inspector de zona de l’ACA.
Dilluns es començarà a arreglar els camins que portin a habitatges i com a segona prioritat 
s’anirà pels altres camins del terme.
Avui ha vingut un inspector de l’ACA i han estat tres hores i mitja voltant pel municipi. Se l’hi  
demanarà que torni per anar a mirar altres camins. 
La prioritat és que s’arregli tot i s’hi ha de pagar-ho algú que no sigui l’Ajuntament, millor. 

El Sr. alcalde en relació al fanal del Bon Preu, manifesta que segurament la Policia ja ho deu 
tenir controlat, però ja mirarà com està i com ho té Enllumenats. 

El Sr. Jesús Malagon en relació a les subvencions a esportistes, tal com diu el Reglament, 
faran una reunió abans dels Pressupostos.
S’informarà puntualment de la subvenció i de com queda tot, atès que encara hi estan 
treballant. 

El Sr. alcalde en relació a les plaques solars, diu que avui n’ha estat parlant amb l’arquitecte 
municipal i que d’alguna manera s’ha d’acabar d’una vegada, encara que sigui externalitzant-
ho. Recorda que s’està sense enginyer municipal i que descansarà el dia que no tingui el tema 
de les plaques pendent. 
- Sobre les responsabilitats a l’empresa de l’enllumenat, es va fer una licitació que va quedar 
deserta amb un plec de clàusules que preveien unes actuacions de millora. comptem que 
abans de finals de l’any que ve estigui resolt. Mentrestant, anirem donant les solucions 
possibles a punts concrets. 
- Sobre l’expedient obert a ILUNION, pels incompliments en els serveis de neteja, no sabria dir 
com està en aquests moments. Mirarà com està i ja li respondrà. 
- En relació a Almedinilla, demana disculpes perquè no pensava que hagués d’agafar aquesta 
volada. No fa les coses pensant en res mal fet, però a vegades es pot equivocar. 
Amb el seu alcalde es va pactar elaborar activitats per fer una sèrie de sinergies amb el 
productes típics, que en el cas d’ells és l’oli.
A l’alcaldia d’allà,  va adquirir el compromís de crear una comissió que es dirà amics 
d’Almedinilla i ara que ja hi ha l’agermanament es podran organitzar actes conjunts.  
La seva idea es poder-la crear abans no acabi la legislatura i així hi participarien tots plegats.

La Sra. Montserrat Vilà informa que aquest cap de setmana hi ha el Gran Recapte d’Aliments 
que es fa anualment i els supermercats que hi participen són el Bon Preu, el Consum i l’Spar.
Ja fa dos anys que hi col·laboren els nens de l’Institut i aquest any n’hi ha una vintena.   
Els aliments que es recolliran seran conserves, llet, sucre i farina, encara que tot el que es porti 
serà benvingut. 

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


