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ACTA (09/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

CINC DE SETEMBRE 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 

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. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

Absent  Sr. Julio Rico i Badosa 

 

 

Secretari,   Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 25 de setembre 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. 

 

El Sr. ALCALDE excusa l’assistència del Sr. Rico, que per temes personals no podrà assistir al 

ple. 

 

El Sr. MATEO intervé per fer un petit aclariment i és que la convocatòria de la junta de 

portaveus no li va arribar per correu electrònic; si la de ple 

 

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 28 d’agost de 2017 
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Sense que es produeixin aclariments o esmenes, s’aproven les actes per assentiment de tots els 

regidors. 

 

 

 

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement 

 

 

2.1.- Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, 

durant el següent període: 

 

- Període comprès entre els dies 14 d’agost de 2017 i fins el 8 de setembre de  2017, números en 

ordre correlatiu creixent del 290 al 321. 

 

2.2.- Es posa en coneixement del Ple les resolucions dictades els dies 7 i 14 de setembre de 2017 

i que es transcriuen a continuació: 

 

"2.2.1. Suport al referèndum 

 

“”DECRET D’ALCALDIA.- Santa Cristina d’Aro, 7 de setembre de 2017 

 

Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per 

l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat 

per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017, 

 

L’alcalde de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en exercici de les atribucions de 

representació, 

 

MANIFESTA: 

 

PRIMER.- El Ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i 

complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 

 

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

ordinària que es celebri. 

 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI).”” 

 

 

“”2.2.2. Nomenament tercer tinent d’alcalde 

 

DECRET.- Santa Cristina d’Aro, 14 de setembre de 2017  

 

Atès que en data 16 de juny de 2015 es va aprovar per decret d’alcaldia, el nomenament 

dels tinents d’alcalde d’aquesta Corporació. 
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Atès que el senyor Narcís Palahí Garrido exercia com a tercer tinent d’alcalde i que a partir 

d’aquest moment deixarà d’exercir com a tal. 

 

Atesa la necessitat de nomenar un nou tercer tinent d’alcalde, aquest serà el senyor Joan 

Alcalde Alonso. 

 

Atès que els Tinents d'Alcalde són membres nats de la Junta de Govern Local. 

 

Atès que és competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que disposen els articles 21.2 i 

23.3 de la Llei de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 57/2003 de mesures 

per a la modernització del govern local i els articles 46 i següents del ROF. 

 

DISPOSO: 

 

PRIMER.- Nomenar al regidor de la Corporació el senyor Joan Alcalde Alonso, com a 

TERCER TINENT D'ALCALDE. 

 

SEGON.- El designat que accepta el càrrec de tercer tinent d'alcalde formarà també part de la 

Junta de Govern Local i substituirà a l’alcalde per ordre estricte de prelació en casos de vacant, 

absència, malaltia, per causes abstenció o recusació o qualssevol altre impossibilitat, quedant el 

tinent d'alcalde com a alcalde accidental. 

 

TERCER.- No serà necessari el decret de nomenament de substitut, produint-se aquesta de 

forma automàtica en favor del tinent d'alcalde d'acord amb la prelació aquí decretada, sempre 

que la substitució sigui inferior a un període de 15 dies naturals. 

 

QUART.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que es realitzi i publicar-

la en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de l'efectivitat d'aquesta modificació des 

del dia següent a la signatura d'aquesta resolució.”” 

 

Sr. LLENSA: 

Es tracta de normalitzar la situació del senyor Joan Alcalde a conseqüència de la seva jubilació a 

través de passar a ocupar el càrrec de tinent d’alcalde substituint al senyor Palahí mitjançant 

decret d’alcaldia i passa de disposar d’una retribució per assistència a cada Junta de Govern com 

a membre nat i assistència al Ple en substitució de la retribució que cobrava per la seva dedicació 

setmanal. 

 

Sr. ALIU 

En quant al primer decret de suport al referèndum, que des de Junts per Santa Cristina d’Aro 

donem total suport a la celebració del referèndum. Contents que l’hagis fet. Som defensors de la 

democràcia. El tema del tercer tinent d’alcalde és tràmit que toca fer. I ens sembla bé. 

 

Sr. MATEO 

Dos aclaraciones. El primer decreto de apoyo al referéndum, entendemos también que ceden los 

espacios. Me parece que no se ha nombrado. 

 

Sr. SALA 

Tot el que comporti el dia 1 d’octubre, tot perquè els cristinencs puguin votar. Tot. 
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Sr. MATEO 

La següent pregunta es dirigeix a aquest canvi. Pregunto si aquests canvis no es tenien que fer 

via ROM 

 

 

El SECRETARI li contesta que tal com s’ha fet és correcte. 

 

 

 

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES A 

PERCEBRE PELS MEMBRES DEL CONSISTORI 

 

Atès el que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local, en la redacció donada per la Ley 27/2013, de 27 de desembre de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local i que suposa una modificació substancial del règim 

legal de les retribucions dels càrrecs electes. 

 

Atès el decret d’alcaldia de data 8 de setembre de 2017 que determina el cartipàs municipal i del 

que es dona coneixement pel Ple en aquesta mateixa sessió. 

 

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- MODIFICAR l’establiment de dedicacions parcials i retribucions mensuals brutes 

aprovades en Ple extraordinari de data 29 de juny de 2015 en el sentit d’excloure de les mateixes 

al Regidor de la Corporació el senyor Joan Alcalde Alonso. I amb efectes a partir de l’endemà de 

l’aprovació del present, ESTABLIR la dedicació parcial i les retribucions mensuals brutes 

corresponents als següents membres de la Corporació: 

 

REGIDOR DEDICACIÓ SETMANAL  RETRIBUCIÓ 

Xavier Sala i Congost 20 hores 1.800 euros 

Josep Xifra i Deulofeu  20 hores 875 euros 

Sílvia Fonoll Ribas 20 hores 875 euros 

Mª Lourdes Fuentes i Faig 20 hores 800 euros 

Sònia Pujol Vall 20 hores 875 euros 

Xavier Figueras Esteve 30 hores 1.200 euros 

Narcís Palahí Garrido 30 hores 1.300 euros 

 

La dedicació parcial suposa no percebre cap altre tipus de retribució per assistència a òrgans de 

govern i/o col·legiats. 

 

SEGON.- DISPOSAR una retribució per a cada membre nat de la Junta de Govern Local de 250 

€ per assistència efectiva a cada Junta de Govern Local ordinària. La retribució es percebrà 

sempre que el regidor no tingui ni dedicació ni delegació específica. 

 

TERCER.- DISPOSAR una retribució per a cada regidor de 206,25 € per mensualitat per 

assistència efectiva a cadascun dels plens ordinaris. La retribució es percebrà sempre que el 

regidor no tingui ni dedicació ni delegació específica. 

 



5 

 

QUART.- DISPOSAR una retribució mensual per a cada grup polític amb representació al Ple 

municipal de 350 €. Aquesta retribució es farà efectiva a partir del mes de juliol, un cop s’aprovi 

la modificació de crèdits que l’habiliti. 

 

CINQUÈ.- DISPOSAR que en els plens extraordinaris i a les comissions informatives no es 

concediran ni es tindrà dret a indemnitzacions ni assistències de forma independent, i s’estarà al 

que disposa el segon acord. 

 

SISÈ.- ESTABLIR en favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 

despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental 

d’aquests, que en el cas del quilometratge es contarà d’acord amb les regles que s’apliquen al 

personal de l’ajuntament. 

 

SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord als portaveus dels diferents grups i als regidors/es afectats, 

fent constar a aquells que han sigut designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de 

dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar 

res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 

 

VUITÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauló 

d’anuncis de la Corporació. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Exposa que per la situació de les persones jubilades, com ja es preveia també a l’anterior 

legislatura. No es modifica l’import. En comptes de nòmina, és per assistències. 

 

Sr. LLENSA 

El mateix que hem dit abans. Es tracta de normalitzar la situació del senyor Joan Alcalde a 

conseqüència de la seva jubilació a través de passar a ocupar el càrrec de tinent d’alcalde 

substituint al senyor Palahí mitjançant decret d’alcaldia i passa de disposar d’una retribució per 

assistència a cada Junta de Govern com a membre nat i assistència al Ple en substitució de la 

retribució que cobrava per la seva dedicació setmanal. 

 

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

següent resultat: 

 

 

Vots a favor: 11 dels senyors Sala i Xifra i de les senyores Fonoll i Fuentes 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, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU del senyor Aliu del Grup 

de Junts.  

Abstencions: 1 del senyor Mateo del Grup del PP. 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 5 DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2017. 

 

Atès que en el transcurs de l’exercici ha sorgit la necessitat de realitzar despeses que no poden 

demorar-se fins a l’exercici següent, i donat que, en el pressupost vigent, no existeix o és 

insuficient el crèdit per atendre les obligacions esmentades. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació núm. 5/2017 de crèdits del pressupost 

de l’exercici 2017, segons el següent detall: 

 

Partida Descripció Import 

Crèdit extraordinaris: 

17.41.1510.22690 Indemnització Proconsevall Platja i Costa SL 59.369,32 

Suplement de crèdit: 

17.38.3370.22609 Activitats pla local de joventut 3.335,00 

17.41.1510.22706 Assessorament tècnic i urbanístic 30.000,00 

17.75.1700.22706 Assessorament medi ambient 27.380,00 

17.55.3370.22706 Formació foment ocupació juvenil 3.000,00 

17.62.3410.48301 Subvencions activitats esportives 9.000,00 

 

TOTAL MODIFICACIONS 132.084,32 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ: 

 

Partida  Descripció Import 

Majors ingressos: 

17.60000 Alienació de solars 59.369,32 

Transferències entre partides: 

17.11.1510.12000 Sous grup A1 urbanisme 20.000,00 

17.11.1700.12001 Sous grup A2 medi ambient 22.560,00 

17.11.1510.12101 Complement específic urbanisme 10.000,00 

17.11.1700.16000 Seguretat social medi ambient 4.820,00 

17.13.1320.20400 Lloguer vehicles policia 12.000,00 

17.33.3230.48104 Aportació projecte recicla text 3.335,00 

   

TOTAL FINANÇAMENT 132.084,32 

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de 

no presentar-se reclamacions s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà 

del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-

les. 
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Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Es tracta d’un procediment bastant normalitzat. Aquesta és la cinquena i al ple del mes de 

desembre serà la última. Entenem que és positiu i que és un pressupost viu. 

Pel que fa a la indemnització és tracta de la reclamació d’una promotora i quan es va tramitar el 

POUM, l’empresa va fer una reclamació via judicial. Era de prop de 800.000 euros. 

L’ajuntament va fer una valoració, i el màxim foren 240, 250 mil euros, més costes e interessos 

de demora. Hem estat negociant i hem tancat per aquest import. 

La gestió feta pel personal de l’ajuntament, que hem passat de 300 mil i pico, la tanquem ara per 

menys de 60 mil euros. Felicito al secretari de l’ajuntament qui ha portat aquest tema. 

 

La resta de modificacions, són de pressupost ordinari. Els diferents assessoraments passen del 

capítol I, això s’ha demorat i hem d’intercanviar les partides. 

En quant als vehicles s’ha demorat el rènting. 

 

I una altra cosa, del tema de Proconsevall, reconèixer que la gestió feta ja vé del mandat anterior, 

dels que governàveu la passada legislatura. 

 

Sr. LLENSA: 

Aquesta modificació, la número 5 de crèdit te dos temes importants: 

1) La resolució positiva d’indemnització a Proconsevall. 

2) Normalitzar una situació del capítol de personal ja que es pretenia que el primer semestre 

continuessin cobrant el seu salari com autònoms i la resta de l’any 2017 cobrant el sou 

dins el grup A-1 i A-2 fet que legalment no és possible, per tant, hauran de cobrar la 

quantitat del 2n semestre de l’any 57.380€ com autònoms. 

 

Sra. PUJOL 

També hi ha dues modificacions de l’àrea de joventut. Hem modificat la partida de les ajudes i 

ara van encaminades a donar informació sobre diverses temàtiques com la sexualitat, les 

drogues, etc... 

Per altra banda, el foment de l’ocupació juvenil, vàrem eliminar el còmic, i ara hem muntat una 

aula de 10 nanus que han penjat els estudis poden venir i entre en Pol i jo els donem un cop de 

mà. I dos més que volen fer cicles formatius per cicles superiors. 

 

Sr. SALA 

I pel que fa als 9.000 euros, això és de l’acord verbal de la passada legislatura amb el Matxacuca 

per tres exercicis de 2014 a 2016, i que no s’havia tramitat. 

 

Sr. ALIU 

Ja ens ho vàreu aclarir a la junta. Correcte, pensem el mateix. Discrepem amb altres coses. 

 

Sr. MATEO 

Nos abstendremos. Las modificaciones económicas son de su responsabilidad. 
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Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada amb el 

següent resultat: 

 

 

Vots a favor: 11 dels senyors Sala i Xifra i de les senyores Fonoll i Fuentes 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, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU del senyor Aliu del Grup 

de Junts.  

Abstencions: 1 del senyor Mateo del Grup del PP. 

 

 

 

5.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. LLENSA: 

En els precs i preguntes del Ple de 31/07/2017 el nostre grup li demana: 

- Sr. Sala, continuen pendents les respostes per escrit dins el període de dos anys de mandat. 

- Sr. Sala, vostè respon que demanarà al Secretari que li digui com està, han passat dos mesos i 

estem igual. 

Que consti íntegrament en acta les nostres intervencions. 

 

 

Sr. ALIU 

Les preguntes ja les sabeu. Estem al mes d’octubre, aviat Nadal, i res del que havíem dit estarà 

fet. 

En primer lloc volíem donar el pesem a la família d’emprenedors, per la pèrdua d’en Felix, veí 

del poble. 

 

També li volíem dir al Sr. Alcalde que té tot el nostre recolzament per diumenge que ve. 

Vindrem si el venen a detenir, ens tindrà al seu costat. Volem que se instal·li la democràcia. 

 

Sr. SALA 

Li agraeixo els dos punts. Tenia previst per obrir el torn de paraula, perquè era una persona que 

ens ha anat acompanyant. Agraïm la vostra assistència. En Felix no fallava mai. Fem extensiu el 

seu condol. 

Gràcies per lo altre, per lo del grup pel proper dia 1. Entenem i entenc, davant la creuada del Sr. 

Rajoy i la seva gen, que s’ho estan carregant tot. I vaig voler assumir jo la responsabilitat i no 

fer-lo extensiu a la resta de regidors. 

Creiem que tenim tot el dret a votar. Lluitarem i arribarem fins on toqui. Ni un pas enrere. 
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Sr. MATEO 

Una reflexión. Me quería dirigir a un compañero que se me acercó a mi después de ganar un 

concejal, y me felicito. Te hablo de ti Xavi. Yo no quería llegar al día 1 de octubre. Quisiera que 

te volvieras a presentar. Todo esto te implicará una serie de consecuencias. Te pido que deshagas 

esto. No continúes por este camino. Saben lo que el pueblo necesita. Has hecho un buen Trabajo. 

Que dejarás los colegios como están. Que recapacitemos. 

 

Sr. SALA 

Agraeixo el tema personal entre els companys. Per altre costat, no faré ni un pas enrere. El que 

estigui a les meves mans. La democràcia l’entenc com el dret principal de qualssevol persona. Si 

depèn de mi, si haig d’anar a la presó, no tinc cap por. 

Conec el Sr. Jové, el Sr. Salvador, i no em fa cap por. Si perdo diners, el patrimoni, se me´n fot. 

Per la llibertat d’expressió, per la llibertat del nostre poble, no renunciaré mai a que aquest poble 

pugui anar a votar. Prefereixo això, i aquesta és la nostra manera de fer. 

Ni un pas enrere. 

 

Sr. MATEO 

Nadie os lo negó. Ir al Parlamento, convencer a los otros. Ese camino solo lleva a la 

confrontación, a la separación entre los catalanes. Podéis ir, modificar la constitución. 

 

Sr. SALA 

Jo ho veig tot al revés que vostè. Està tot dit, i no entraré en aquest debat. 

 

Sr. MATEO 

Has publicitado una carta en la que firmabas una carta digital a la fiscalía, comunicando que aquí 

no habría policía judicial. La normativa vigente implica que la policía que se requiera ejecute 

una orden de retirada de las pancartas o publicidad para el 1 de octubre. 

¿Ya la has echado para atrás? 

 

Sr. SALA 

Vaig fer una carta dirigida al fiscal, entrada el mateix dimecres. Que la policia local no és policia 

judicial i que no correspon el que diu el fiscal. Ho vaig notificar al cap de la policia local i que 

ho fes arribar als agents 

 

 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 22 hores i trenta minuts del dia vint i cinc de 

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

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 
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Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


