
1 

 

ACTA (01/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA TRENTA 

DE GENER DE DOS MIL DISSET 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT Sr. Xavier Sala i Congost 

 

MEMBRES Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

Sra. Sílvia Fonoll Ribas:  

 Sra. Sònia Pujol Valls 

 Sr. Xavier Figueras Esteve  

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

 

Absent                            Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig  

 

 

 

Secretari    Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 30 de gener de 2017, els membres que 

s’esmenten es reuneixen a la Sala de Sessions de l’ajuntament, a l’objecte de dur a terme la 

sessió ordinària. 

 

 

A continuació fa conèixer els afers inclosos en  

 

 

L’ORDRE DEL DIA: 
 

 

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Lectura i Aprovació  

 

-Ple Ordinari de data 21 de desembre de 2016 

 

 

Sense que es produeixin aclariments o esmenes, s’aproven les actes per assentiment de tots els 

regidors. 
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2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement 

 

Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, durant el 

següent període: 

 

- Període comprès entre els dies 29 de novembre de 2016 i fins el 23 de desembre de 2016, 

números en ordre correlatiu creixent del 323 al 338. 

 

- Període comprès entre els dies 2 de gener de 2017 i fins l’11 de gener de 2017, números en 

ordre correlatiu creixent de l’1 al 3. 

 

 

 

3.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES.- CONEIXEMENT 

 

 

Es dóna compte, a l'efecte de coneixement, de la següent sentència: la tercera, respecte els danys 

ocorreguts en data 25 d’agost de 2003 quan es van esllavissar roques damunt el xiringuito de la 

“Cala del senyor Ramon”, en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

Sentència 262/2016 de 7 de desembre dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de 

Barcelona,, i en la que S’ESTIMA el recurs interposat per la representació dels senyors Maria 

Esther Martínez Rivera, Carolina, Andrea i Miguel Alberto Moreno Martínez, contra 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, revocant l’actuació administrativa impugnada constituïda 

per la resolució desestimatoria per silenci administratiu de la reclamació patrimonial formulada 

en data 15 de juny de, i reconeixent la situació jurídica individualitzada consistent en el dret del 

actors a ser indemnitzats amb càrrec a la demandada en la quantitat de  120.000€,  30.000€ la 

filla gran i 50.000€ cadascun dels fills menors, més els interessos des de la formulació de la 

reclamació administrativa, amb imposició de costes a la demandada. 

 

Aquesta sentència és definitiva fent saber que contra la mateixa no cap interposar cap més 

recurs. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

El recurs fa referència a l’ajuntament, i en canvi les altres sentències sobre el mateix assumpte es 

condemnaven a les 3 administracions. Interposarem el recurs als efectes que s’apliqui el mateix 

criteri que a les altres sentències. I també es parlarà amb l’asseguradora igual que a les altres 

dues. 

 

Sr. LLENSA: 

Indica la quantitat que han de cobrar  els fills de l’afectat. 
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Sr. RICO: 

Pregunta com és que es recorre si la sentencia diu que no és apel-lable. 

 

Sr. Secretari 

Li contesta que arran de les consultes amb els advocats de la Diputació, es creu que és oportú 

apel·lar als efectes, no que la sentencia ens doni la raó, sinó als efectes que es fonamenti que som 

les tres administracions competents les que han de respondre del dany amb els mateixos 

arguments que les sentències precedents. 

 

 

4.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TRAMESA DE NOTIFICACIONS PER VIA 

TELEMÀTICA ALS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT. 

 

Vist l’acord pres en ple de data 29 de juny de 2015 d’aprovació del cartipàs municipal pels anys 

2015-2019. 

 

Vista la conveniència i la necessitat als efectes de reduir la càrrega que implica la tramesa en 

paper de la documentació als Regidors d’aquest Ajuntament. 

 

Vist que tots els Regidors d’aquest Ajuntament disposen d’una adreça corporativa de correu 

electrònic. 

 

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR que la tramesa de documentació als Regidors d’aquest Ajuntament, es 

faci per via de correu electrònic corporatiu, sens perjudici que es prenguin mesures d’avis 

complementari per via telefònica, presencial o per altres mitjans. 

 

SEGON.- TRAMETRE aquest acord a tots els interessats. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Amb aquesta proposta es pretén usar el menys possible el paper, però si ho demanen també els hi 

donarem. 

 

Sr. LLENSA: 

Estem conformes i demanem se’ns entregui una còpia en paper.  

 

Sr. RICO: 

Es tracta d’una reivindicació que fa temps que hem fet. Tant pel tema de paper com del policia 

local que corria a buscar-nos. També demano còpia en paper per poder-ho arxivar. 

 

Sr. ALIU: 

També ens agradaria còpia en els mateixos armaris. Per no donar tanta feina. 
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Sr. MATEO 

Queremos preguntar cómo se certificará que se recibe. En el consell tenemos tarjeta para firmar. 

Como lo validamos 

 

Sr. Secretari 

Li explica que buscarem mitjans a través dels serveis informàtics: el correu corporatiu. També 

que es vàlida la notificació per correu electrònic, i que en qualssevol cas, els avisos els 

complementarem amb trucades i avisos personals. 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per 

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE 

SANTA CRISTINA D’ARO PELS ANYS 2017-2020. 

 

Vist que ja fa uns anys que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va acceptar el repte de treballar 

per garantir a la nostra societat un futur on la igualtat entre dones i homes sigui possible.  

 

Vist les diverses accions i projectes que s’han desenvolupat: creació del Punt d’Igualtat-SIAD de 

Santa Cristina d’Aro (2007) amb totes les accions de prevenció, sensibilització i formació envers 

la igualtat de gènere que s’han anat realitzant al llarg d’aquests anys així com l’elaboració del 

Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i 

l’assetjament psicològic de l’Ajuntament (2010), entre altres.  

 

Vist que a finals del 2015, l’equip de govern proposa continuar avançant en matèria d’igualtat i 

endega el procés per a la realització d’un Pla intern d’Igualtat.  

 

Vist que es va crear una Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat formada per: Xavi Sala i 

Congost (Alcalde i president de la Comissió), Lourdes Fuentes i Faig (Regidora d’Igualtat), 

Miquel Coma i Tarrés (Secretari), Maite Garcia i López (tècnica de l’Àrea d’Acció Social), 

Josep Bayé i Ametller (delegat del personal funcionari), Sònia Sanz i Lorenzo (delegada de 

personal laboral), Marc Vilar i Caritg (tècnic de l’Àrea d’Esports i Joventut) i Mònica Buscarons 

i Gelabertó, (tècnica de projectes i referent del Punt d’Igualtat). 

 

Vist que aquesta Comissió ha rebut l’assessorament extern d’una empresa especialitzada en 

temes d’igualtat de gènere (Projecte Ella) i conjuntament s’ha elaborat durant el 2016 el Pla 

d’Igualtat que es presenta a ple i que tindrà una vigència fins al 2020.  

 

Vist que el document actual presenta la diagnosi, que recull informació de l’organització, i un pla 

d’acció que marca els objectius i les accions a portar a terme durant la seva implementació.  

 

Vist que es complementa amb un segon document que contempla les accions que cal 

desenvolupar durant aquest any o sigui el Pla d’acció 2017. 

 

Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro pels anys 

2017-2020, redactat per  

 

SEGON.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura d’aquest document. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord als interessats. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Aquest pla ha suposat un cost de poc menys de 3.000euros. I es va fer, tot i no ser obligatori, 

perquè no superem els 250 treballadors. També hi havia una comissió, i encara hi és; i bé ara ja 

disposem del document amb una vigència fins al 2020. En el pressupost d’enguany ja hi ha una 

partida per tal d’implantar-lo. La comissió era paritària. Es tracta d’un pas més, en un tema molt 

important. 

 

Sr. LLENSA: 

Vist que el que es pretén és millorar la creació l’any 2017 del Punt d’Igualtat – SIAD i ampliar-

lo fins el 2020 el nostre vot serà favorable  

 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per 

unanimitat. 

 

 

6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE DATA 3 D’OCTUBRE DE 2016 EN RELACIÓ A LA CESSIÓ A FAVOR DE 

L’AJUNTAMENT D’UNA PART D’UNA FINCA PROPIETAT DE PROMOCIONS 

FIGUERAS 2004 SL. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2016 d’acceptació de la cessió per 

part del senyor Lluis Figueras Subirà en representació de Promocions Figueras 2004 SL de la 

part indivisa corresponent a un 20,6% de la finca emplaçada al carrer Dr. Trueta núm. 34 del 

municipi de Santa Cristina d’Aro i amb referència cadastral 9994111/9299S/0001/BQ. 

 

Vist que la donació no és totalment gratuïta, doncs inclou la càrrega per part de l’Ajuntament de 

satisfer l’Impost municipal de Béns Immobles meritats de la mateixa finca. 

 

Vist el que disposa l’article 31 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que disposa que si l’adquisició comporta l’assumpció 

d’una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només es poden acceptar quan el seu valor és 

superior al d’aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de taxació pericial; i que 

l’acceptació ha de ser pel Ple de l’Ajuntament. 

 

Vista la valoració de tota la finca de pro- indivís de data setembre 2016 que importa la quantitat 

de 441.994,01€  
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Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- ACCEPTAR la donació de la part indivisa corresponent a un 20,6% de la finca 

emplaçada al carrer Dr. Trueta núm. 34 del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

SEGON.- RATIFICAR  l’acord de Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2016 en el 

sentit que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es farà càrrec del pagament de l’Impost 

municipal de Béns Immobles corresponent als exercicis 2016 i 2017 i per un import de 749,72€ 

cadascun dels anys de la part indivisa corresponent a un 20,6% de la finca  

 

TERCER.- MANIFESTAR que l’import de la càrrega, el sumatori dels dos IBI’s meritats, és 

inferior al valor del percentatge de donació de l’immoble en qüestió. 

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord als interessats. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Es tracta de la cessió del pro-indivís, de part d’aquest, de la finca emplaçada al sector Teulera. 

En aquest hi ha prop de 30 propietaris, algun d’ells amb un percentatge de participació que no 

arriba ni a l’1%. Amb aquesta cessió, l’ajuntament disposarà de més del 43% de la propietat. 

Varem encarregar una valoració, al setembre, als efectes de si volem anar adquirint la resta de la 

finca als restants co-propietaris. Ara farem aquesta, que ja ho tenim tot a punt a la notaria. 

 

Sr. LLENSA: 

La totalitat de la finca és propietat de quasi la totalitat dels propietaris corresponents al Pla 

Parcial del sector amb percentatges molt variats, és molt complicat poder vendre aquests terrenys 

amb aquestes condicions, malgrat que aquesta cessió és converteix en una venda, l’Ajuntament 

incrementarà la seva part com a propietari amb un 20.6% de la finca i facilitarà al convertir-se 

l’Ajuntament com a propietari majoritari la venda de la mateixa i futura edificació, per tant el 

nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO: 

Es la única forma de fer quelcom. 

 

Sr. ALIU: 

D’acord, i a més instem a que acabin de comprar el resto. 

 

Sr. MATEO: 

Jo m’abstindré. 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el 

següent resultat: 
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Vots a favor: 11 dels senyors Sala i Xifra i de la senyora Fonoll del Grup d’ERC, de la 

senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Palahí i Alcalde del 

Grup d’Independents, del senyor Llensa i senyor Aviño del Grup CiU, del senyor Aliu del 

Grup de Junts i del senyor Rico del Grup d’Emprenedors. 

Abstencions: 1 del senyor Mateo del Grup de PP. 

 

 

7.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

8.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. RICO: 

El paviment de la carretera de Romanyà, que ha costat prop de 120.000 euros, i ara l’estat de la 

carretera és dolent. I l’estan perxejant. Ens preguntem si hi havia garanties, i si hi heu anat. 

 

Sr. SALA: 

Se’ls ha requerit. Una vegada formalment. L’obra encara no ha estat recepcionada. I li fem el 

seguiment. Tenia 4 anys de garantia, i és clar, ho vetllarem. 

 

Sr. ALIU: 

Nosaltres, ja us ho vaig comentar, ens ha arribat una petició d’Esterna” sobre suposats 

abocaments incontrolats bastant greus. Per l’impacte que ocasiona. I si ens poden explicar com 

està el tema. 

 

Sr. PALAHÍ: 

Hi ha un expedient obert. S’està tramitant en paral·lel, amb un expedient per si volen ajustar a la 

legalitat. I en paral·lel, l’expedient sancionador seguirà el seu curs, i s’hi posaran varies multes. 

L’expedient està obert. 

 

Sr. ALIU: 

Allò que estan fent, ho poden fer i legalitzar? Donem per sentat que hi estareu a sobre no? 

 

Sr. PALAHÍ: 

Amb unes condicions que ara no compleixen. I tenen un termini per adequar-s’hi. I evidentment 

que hi estarem a sobre. 

 

Sr. MATEO: 

Preguntar y proponer hacer una comisión de cómo está la zona industrial. Nos querríamos 

incorporar a estas reuniones. 

 

Sr. SALA: 

Com ja saben els propietaris, estem encara pendents de l’estudi de viabilitat. I ja valorarem el 

tema de si hi ha d’estar presents. 
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I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 21 hores i 45 minuts del dia trenta de gener de 

dos mil disset, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari  

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


