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ACTA (06/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

SIS DE JUNY DE DOS MIL DISSET 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT Sr. Xavier Sala i Congost 

 

MEMBRES Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

Sra. Sílvia Fonoll Ribas 

Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig 

 Sr. Xavier Figueras Esteve  

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

Absent Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sra. Sònia Pujol Valls 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 

Secretari    Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 26 de juny 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 29 de maig de 2017 

 

 

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

regidors. 

 

 

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement 
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Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, durant el 

següent període: 

 

 

- Període comprès entre els dies 8 de maig de 2017 i fins el 6 de juny de 2017, números en 

ordre correlatiu creixent del 157 al 199. 

 

 

3.- SENTENCIES I INTERLOCUTORIES.- CONEIXEMENT 

 

 

Es dóna compte, a l'efecte de coneixement, de la següent sentència:  

 

Sentència 255/17 de 4 de maig dictada pel Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa 

Administrativa, secció tercera, i en la que s’ESTIMA en part el recurs d’apel·lació interposat per 

la representació de l’Hotel Golf Costa Brava, contra la sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 3 de Girona de data 4 de juliol de 2014, declarant ADMISSIBLE EL 

RECURS, i DESESTIMANT ALHORA el recurs interposat contra els acords de l’Assemblea de 

l’Entitat Urbanística de conservació Golf Costa Brava de 25 d’agost de 2007, de subscripció del 

conveni entre l’entitat i l’Ajuntament pel qual, i a través del retorn del 15% de l’IBI recaptat es 

sufragaven les despeses de redacció del projecte d’urbanització de la mateixa urbanització en que 

no efectua cap pronunciament al respecte. Sense pagament de costes..  

 

 

Es fa saber que no es ferma, podent interposar davant aquesta recurs de cassació  

 

 

 

4.-PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER AL 2018.- Establiment 

 

D’acord amb l’ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari de Festes 

Oficials a Catalunya per a l’any 2018. 

 

Vist el que estableix la legislació vigent que indica que ha de ser el Ple de l’ajuntament qui 

determini les dues festes locals anuals. 

 

 

Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- PROPOSAR com a festes locals de Santa Cristina d’Aro, per a l’any 2018, els dies 

23 i 24 de juliol de 2018. 

 

SEGON.- COMUNICAR al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 

així com la deguda publicitat pels efectes que produeix el present acord a l'hora de determinar els 

còmputs de dies hàbils en les comunicacions entre administració i administrats. 
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Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Estem conformes amb la proposta. 

 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE DECLARAR LA CASA MÀGICA, IMMOBLE D’ESPECIAL 

INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL. 

 

Vista l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles per l’exercici 

2017, aprovada inicialment en ple municipal de data 31 d’octubre de 2016 i la seva publicació 

definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 10 de data 16 de gener de 2017. 

 

Vist que en el seu article número 5.- Bonificacions, en l’apartat 7, literalment estableix: 

 

“Article 5. BONIFICACIONS 

7. De conformitat amb el que disposa l’article 74.2 quàter del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les activitats 

econòmiques desenvolupades en els immobles continguts en aquest precepte podran ser 

declarats d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de l’Ajuntament, per majoria simple, i 

gaudir d’una bonificació del 70% els immobles on es desenvolupin activitats museístiques que 

reuneixin les següents característiques: 

- Superfície mínima de 100 m2, dedicada a museu o centre d’exposicions i/o estudi i difusió de 

patrimoni. 

- L’activitat ha de ser plenament reconeguda, amb horaris regulars d’obertura al públic. 

- La promoció i difusió sempre haurà de fer referència a Santa Cristina d’Aro i haurà de ser 

editada de forma que en puguin ser beneficiaris tots els sectors econòmics i socials de la vila. 

- L’activitat haurà d’estar a disposició dels centres d’estudi lligats a Santa Cristina, amb la 

finalitat que ho puguin visitar i fer-hi recerca. 

Per a la seva justificació, caldrà presentar memòria de l’activitat, amb expressió del nombre de 

visitants i la seva repercussió al municipi, i declaració jurada conforme es tracta d’una activitat 

econòmica.” 

 

Vist l’escrit presentat pel senyor Xavier Sala i Costa en data 1 de juny de 2017 i amb número de 

registre d’entrada 3414 on sol·licita que el museu de la casa màgica sigui declarat d’especial 

interès o utilitat municipal, a fi d’obtenir la bonificació del 70% en l’Impost de Bens Immobles 

que es preveu en l’article 5 apartat 7 de l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre 

Bens Immobles. 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- DECLARAR el museu de la Casa Màgica, immoble d’especial interès o utilitat 

municipal. 
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SEGON.- BONIFICAR amb un 70% la quota del rebut de l’Impost de Bens Immobles del 

present exercici a l’immoble situat a l’Avinguda Església núm. 1 del municipi de Santa Cristina 

d’Aro, amb referència cadastral 0193501EG0209S0001UI i vinculat al museu de la Casa 

Màgica. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’interessat i a l’àrea de serveis econòmics. 

 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

 

Sr. SALA 

Queda argumentat amb la proposta; a part del que es recull a l’article 5è, també s’estan fent 

altres coses, com a activitats pròpies de l’Ajuntament. Donem compliment a l’escrit. 

 

Sr. LLENSA: 

Reuneix les condicions d’especial interès i utilitat municipal i per tant el nostre vot serà 

favorable. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, tal com vàrem dir al ple del dia 30 d’octubre, érem més partidaris del 90%. Varem 

votar en contra l’altra vegada, ara votarem a favor, i si fos el 90%, millor. 

 

Sr. SALA 

Quan es negociïn les properes ordenances fiscals, es podrà renegociar a l’alça si és creu. El que 

hem fet és un pas important, és considerable. 

 

Sr. MATEO 

Nosotros vemos con satisfacción que lo hayáis recogito. También pediremos que las proximas 

ordenanzas fiscales, pasemos al máximo que es el 90%, lo que la ley permite. 

 

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

unanimitat. 

 

 

6.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. LLENSA: 

Estem pendents de les respostes per escrit dins el període de dos anys de mandat. 
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La modificació horària de la Junta de Govern Local aprovada en Ple el 29/05/2015, ha seguit el 

tràmit correcte per la seva modificació i a les comissions informatives es tindria que fixar un 

horari? 

Demanem que consti íntegrament la nostra intervenció. 

 

Sr. SALA 

Les juntes de govern, els acords que s’hi refereixen, es fan per decret. Es feia a les 13.00 hores, i 

ara a dos quarts de dues. I les comissions informatives estan establertes pel penúltim dilluns de 

mes, en principi, després de la junta de govern; i intentarem ser més curosos. 

I passarà pel ple i per la publicació al BOP. 

 

Sr. ALIU 

Des de Junts volíem fer arribar la petició d’una colla de gent del municipi, de la coral Santa 

Cecilia i preguntem al regidor de cultura a veure si podien usar la sala d’exposicions de “La 

Caixa” quan no hi hagi exposicions. O aquest lloc o un altre. 

Un segon punt, és si es poden posar banderoles a les entrades del municipi i que es visualitzin 

millor les activitats que fan i en general. 

I el tercer punt seria si és possible fer més difusió per buscar més cantaires, més formats, doncs 

per si sols no troben ningú. 

 

Sr. XIFRA 

El primer espai per assajar a la sala de “La Caixa”. És per exposicions i per cessions. En 

parlarem; elles assagen els divendres i si aquests dies està lliure. Les exposicions duren tres o 

quatre mesos cada any. 

Les activitats del municipi, pel que fa a la coral, com la missa de Santa Cristina d’Aro, la gent 

gran, això hi surt. 

 

Pel que fa a les banderoles, a partir d’aquest estiu, hem comprat suports, no només pels espais 

musicals, també per altres activitats que es fan. 

La difusió, m’ho havien comentat, també la Montserrat Mont per l’escola municipal de música. 

S’ha creta la coral de gent jove, una mica com a cantera. Com que suposo que necessiten gent 

més gran, ho podríem exposar a joventut. 

 

Sr. SALA 

Pel tema de la sala, sinó és a “La Caixa”, buscarem una que estigui més bé. 

Els suports, seran per activitats importants, però també pel pla d’inversions de l’any que vé, com 

es fan moltes activitats, es col·locaran 3 panells electrònics a les tres entrades i que surti tot de 

manera rotatòria. I estalviar amb paperassa.  

 

Sr. MATEO 

Bona tarda. Tinc 4 preguntes. 

Una urbanització ha mostrat la preocupació perquè els perimetrals no estan acabats. 

En segon lloc, en alguna urbanització, s’han detectat problemes de gossos que s’han escapat i 

van darrera les motocicletes. 

En tercer lloc, en els parcs infantils, hi haurà terra de cautxú. 

I per últim, com estan els ocupes, doncs ens han preguntat sobre aquest tema. 

 

Sr. SALA 
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Les urbanitzacions estan informades i s’estan executant. Alguna està acabada. Certament és 

tracta d’un any complicat, la calor ha vingut abans. 

Respecte els gossos, he iniciat una campanya exhaustiva per la policia local. Cartes als 

propietaris, sancions. Tot això és novedós. 

En tercer lloc, el cautxú, només serà per la plaça Bella-Pedra. A les altres no hi va cautxú. 

I pel que fa als ocupes, afortunadament, igual que als últims mesos, hem baixat d’11 a 10. Diria 

que estem per aquí. No tenim pas queixes dels veïns. 

 

Sr. MATEO 

He fet unes trucades i voltes en alguna urbanització, i els que s’havien queixat encara no s’havia 

executat com per exemple Roca de Malvet, com els perimetrals i les parcel-les municipals de 

propietat. 

Els gossos, és un fet aïllat, no denunciat, on viu la Maria de Les Teules, i es va perseguir. 

 

Sr. SALA 

Lo important es que es deixi constància, ja no dic denúncia, que també, a la policia local. 

 

Sr. MATEO 

Respecte el cautxú, va sortir una normativa que obligava a posar-lo. Li farem arribar. 

 

Sr. SALA 

Es una recomanació, no una obligació. 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 20 hores i 55 minuts del dia vint i sis de juny 

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

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari  

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 


