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ACTA (03/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

SET DE MARÇ 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. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

 

 

Secretari    Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 27 de març 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 27 de febrer 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 13 de febrer de 2017 i fins el 2 de març de 2017, números en 

ordre correlatiu creixent del 45 al 67. 

 

 

3.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES.- CONEIXEMENT 

 

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

 

Sentència 33/17 de 16 de febrer dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, 

i en la que s’ESTIMA el recurs interposat per la representació de Paul Rowlerson i de Paul 

James Schleicher, en el que s’anul.la l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro de 6 de febrer de 2014, pel qual no s’admet la petició de revisió d’actes nuls 

de ple dret i contra la inadmissió de la petició de responsabilitat patrimonial formulada en data 5 

d’agost de 2013.  

 

Es condemna a la part recurrent al pagament de les costes. 

 

Es fa saber que contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel.lació en el termini de 15 

dies des de la seva notificació. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Aquesta sentència és el resultat d’una ampliació del PEIN equivocada per part de l’Ajuntament i 

va afectar entre altres la urbanització Romanyà i actualment les parcel·les no edificades han 

quedat com a sol rústec. 

 

 

 

4.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Donar Compte 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat de l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 27 

de febrer de 2017 i que es transcriu literalment: 

 

“2.3.- Aprovació aportació 15% IBI a entitats urbanístiques, exercici 2016. 

 

Vist el contingut dels convenis signats amb les entitats urbanístiques de Bell-lloc II, Can Reixac 

de Solius, Golf Costa Brava, Rosamar, Sant Miquel d'Aro, Les Teules i Vall Repòs pel qual 

s'aporta el 15% de l'import de l'IBI ingressat en període voluntari per a despeses de la 

urbanització i/o neteja de perimetrals. 

Vista la necessitat de continuar col·laborant amb els ens gestors de les urbanitzacions així com la 

de procedir a atorgar un tracte equitatiu entre les mateixes. 
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Vist el resultat de la recaptació en voluntària corresponent a l'exercici de 2016, per unanimitat 

dels presents, s'acorda: 

PRIMER.- APROVAR la despesa de 237.888,19 euros a favor de les EUCs de Santa Cristina 

d’Aro, exercici 2016, i a repartir de la següent manera: 

Urbanitzacions Recaptat 
Aportació 

% 

Conveni i 

obres 

justificats 

Despeses 

generals 

Saldo favor 

ajuntament 

Bell-lloc II 
151.629,99  

€ 

22.744,50 

€  
22.744,50 € 

 

Can Reixac  15.126,77 € 2.269,02 € 
 

2.269,02 €  

Golf Costa Brava 725.939,49 € 
108.890,92 

€  
108.890,92 € 

 

Rosamar 258.412,84 € 
38.761,93 

€  
38.761,93 € 

 

Sant Miquel 

d’Aro 
91.813,56 € 

13.772,03 

€ 

-14.875,01 € 

(*) 
 

1.102,98 € 

Les Teules 226.862,09 € 
34.029,31 

€  
34.029,31 € 

 

Vall Repòs 
116.136,55  

€ 

17.420,48 

€  
17.420,48 € 

 

Totals  
237.888,19 

€  
 

 

(*) Aportació 50% destinada a les obres de reforma i millora de la fosa sèptica. 

SEGON.- Disposar la despesa derivada d’aquest acord amb càrrec a la partida pressupostària 

número 17.16.9430.48401 de l’exercici 2017. 

TERCER.- Abans de lliurar la quantitat corresponent, les EUC presentaran els comptes de 

l’exercici 2016 i els justificants de les despeses realitzades d’acord amb el que estableix el Text 

refós de llei d'hisendes locals i els convenis signats. 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord als interessats. 

CINQUÈ.- DONAR compte d’aquest acord a la primera sessió del Ple que es realitzi.” 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Correspon a la despesa de 237.888,19 euros a favor de les EUC’s exercici 2016. 

 

 

 

5.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2016.- Donar Compte 

 

El Ple resta assabentat del contingut de la resolució d’alcaldia de 27 de febrer de 2017 mitjançant 

la qual i en virtut de les atribucions conferides per l’art. 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 

89 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 

corresponent a l’exercici de 2016. 
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Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Assabentats de l’informe favorable emès per la intervenció municipal segons el decret d’alcaldia 

núm. 63 de data 27/02/2017. 

 

 

 

6.- PROPOSTA DE MANIFEST “DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE 

MARÇ”.- Donar Compte 

 

El ple resta assabentat del contingut del Manifest del Dia Internacional de les Dones el passat 8 

de març i que literalment diu: 

 

“Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l’inici de la 

Revolució Industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van 

incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de continuar sent 

responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques. 

Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar, des de mitjans del segle 

XIX, l’aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals.  

En l’origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les Dones, podem 

destacar diversos esdeveniments importants com la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes 

de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o la de Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el 

dia 25 de març de 1911, –indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, en la seva gran 

majoria dones immigrants joves-.  

Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un 

únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit 

dels símbols i significats també, però la reivindicació de millors condicions de treball i de vida, 

de drets socials i polítics, són alguns dels temes que per desgràcia en aquest segle XXI 

continuem reivindicant.  

La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés de 

transformació. L’evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix un procés 

complex on els avenços es contraposen a la persistència d’algunes desigualtats. Si bé, en els 

últims anys s’ha avançat en la consecució de la igualtat d’oportunitats, no menys cert és que, 

encara avui, cal seguir treballant des dels diversos àmbits públics i privats per tal de reduir 

progressivament les desigualtats de gènere.  

Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d’accés al mercat de 

treball que els homes, i es confirma l’existència de diferències rellevants tant en les condicions 

de treball com en la retribució econòmica. De fet, i a tall d’exemple, la bretxa salarial – és a dir, 

la diferència salarial entre la remuneració laboral dels homes i de les dones – ha augmentat.  

Són molts els avenços que s’han aconseguit però és molt encara el camp que cal recórrer en 

favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem recordar que, per acabar 

definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les dones siguin presents a tots els espais 

de decisió. Sense aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La 

plena participació de les dones en condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa 

la participació en els processos d’adopció de decisions i l’accés al poder. Les dones són les que 

ocupen un treball invisibilitzat domèstic i un paper devaluat en el mercat laboral i això s’ha 

d’acabar. No es pot progressar en la nostra societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de 
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tothom, d’homes i de dones, de la societat. És feina d’educar o reeducar en valors d’igualtat de 

gènere als nostres infants. És establir com un objectiu fonamental de la nostra societat 

l’assoliment ple i real de la divisió del treball, en totes les seves vessants, equitativa. És 

fonamental per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes.  

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la 

complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i 

ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.” 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Cada any portem a ple, i a Santa Cristina hi estem molt implicats. 

 

Sr. LLENSA: 

Assabentats del contingut del manifest. 

 

Sr. MATEO 

Nosotros nos adherimos. Un largo camino a recorrer. Se ha mejorado bastante pero hay que 

seguir y es voluntad de todos. 

 

Sra. FUENTES 

Enguany es va celebrar a l’Espai Ridaura. El dia 11 de març va venir la delegada del governa 

Girona. I us emplaço a l’any vinent a que tots pugueu venir. 

 

 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 37 DEL 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D’ARO, A 

L’ÀMBIT DE L’AVINGUDA DEL CANIGÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ GOLF 

COSTA BRAVA.- Aprovació provisional. 

 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal assenyalada 

amb el núm. 37, aprovada inicialment per acord de Ple en la sessió ordinària de data 26 de febrer 

de 2015, que té per objecte adequar la qualificació de les finques assenyalades de Sistema de 

Comunicacions Viari a la realitat i condicions físiques dels terrenys, considerant-los com a Zona 

Ciutat Jardí, subzona 6g, Àrea Vp (verd privat) al Golf Costa Brava i, alhora, corregir un error 

material de grafiat del POUM tal i com estableix aquest Ajuntament en l’acord d’atorgament de 

la llicència de primera ocupació de la parcel·la núm. 245 de la urbanització Golf Costa Brava, 

propietat del senyor Francisco Tarrida Millet i la senyora Esther Miralles Prunera  

 

Vist el conveni subscrit amb data del 23 de gener de 2015 entre l’Ajuntament i els esmentats 

propietaris, que s’integra en la documentació de l’expedient 

 

Vist que l’expedient va ésser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 

publicació del corresponent edicte al DOGC núm. 6858 de 24/04/15, al BOP de Girona núm. 81 

de 28/04/15, al diari El Punt de 23/04/15, al Diari de Girona de 22/04/15, al tauler d'anuncis i a 

l’e-Tauler municipals, i garantint també l’accés telemàtic al seu contingut a través de la web 

municipal des del dia 20/04/15 
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Atès que durant el tràmit d’informació pública no es van rebre al·legacions 

 

Vist que es va concedir audiència als ajuntaments limítrofs de Cassà de la Selva, Llagostera, 

Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Cruïlles, Monells i Sant 

Sadurní de l’Heura, sense que cap d’aquests realitzés observacions a la proposta 

 

Vist l’informe desfavorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua amb data del 23 de juny de 

2015, en el que es considera que la qualificació de la llera del curs canalitzat com àrea de verd 

privat, no és adequada atès que els cursos fluvials s’han d’inscriure dins del Sistema Hidrogràfic 

 

I vist el nou informe favorable emès pel mateix ens amb data del 2 de gener de 2017, després de 

la reunió mantinguda el dia 9 de novembre de 2016 entre tècnics d’aquest organisme i 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que considera que la inexistència d’una llera en la part 

rural de la conca, la urbanització poc respectuosa amb l’escórrec natural, així com la manca de 

dades històriques que determinin amb exactitud la traça de l’eix de drenatge, fan difícil la 

delimitació d’un espai de domini públic destinat a la preservació de l’espai fluvial, pel que és 

raonable pensar que l’escorrentiu que drena aquesta conca s’hagi integrat en la xarxa de plujanes 

de la urbanització perdent la seva naturalesa 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació del Pla d’ordenació 

urbanística municipal assenyalada amb el número 37.  

 

SEGON.- TRAMETRE la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Girona, per tal que es procedeixi a la seva aprovació definitiva i a la corresponent publicació 

al DOGC. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

El nostre grup ja va votar favorablement a l’aprovació inicial, a més actualment, vist el nou 

informe favorable de l’ACA i l’Ajuntament el nostre grup continuarà votant a favor. 

 

 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

8.-PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PP EN RELACIÓ A 

L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO A L’AMI. 
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Vista la instància presentada en data 20 de febrer de 2017 per la representació del Grup del PP el 

senyor Sebastian Mateo Herrero, on sol·licita que es porti a ple una moció en relació a l’adhesió 

de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a l’AMI: 

 

Vist la moció presentada que es transcriu literalment: 

 

“”El 9 de septiembre de 2015, Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural y 5 vecinos 

del municipio de Reus, presentaron un recurso contencioso administrativo contra a adhesión a la 

AMI y el pago de la correspondiente cuota por parte del Ayuntamiento de Reus aprobado en 

pleno. 

 

En base a este recurso contencioso administrativo, la sentencia numero 16/2017 dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona expone: 

 

En primer lugar, el Tribunal considera “que las entidades municipales, como todo el Estado 

(del que son parte esencial), están sujetas en primer lugar a la Constitución y el artículo 2 de la 

misma, establece la indisolubilidad de la nación española”. 

 

Dicho Tribunal, considera “indudable el derecho de los políticos que forman las instituciones 

locales a sostener la conveniencia, e incluso la necesidad, de la independencia de Cataluña, pero 

no pueden instrumentalizar las instituciones que dirigen para lograr esta finalidad, porque ello las 

colocaría en el imposible lugar legal de incumplir la Constitución bajo el pretexto de una 

supuesta voluntad popular”. 

 

De la misma forma el Tribunal establece que “las instituciones, como tales, han de cumplir en 

todo momento con las leyes, la primera de ellas la constitución, y no pueden realizar acto alguno 

que la contravenga o conculque”. 

 

Por ello, el Tribunal considera que “no es legalmente posible que una institución pública adopte 

decisiones de puro posicionamiento político ajeno a sus propias competencias decisorias, en 

general, pues. Ello sería tanto como imponer dicho posicionamiento a todos los que están 

sometidos a su autoridad, pero menos aún es posible este posicionamiento si el mismo 

contraviene el tenor literal de la Constitución. Y es que, ciertamente, los representantes políticos 

pueden utilizar las instituciones de las que forman parte para expresar su propia posición política, 

como se observa cotidianamente, e incluso pueden realizar declaraciones institucionales como el 

ente del que forman parte y como elemento de su actividad política ordinaria.  

Sin embargo, excede y desborda claramente el ámbito de la libertad de expresión y de acción 

política el disponer recursos públicos para llevar a cabo finalidades contrarias al Ordenamiento 

jurídico, en los términos en los que hoy existe. 

 

En segundo lugar, el Tribunal considera “que considerar la independencia de Cataluña como 

una finalidad de interés común supone ignorar que se trata de un tema notoriamente polémico y 

sobre el que no existe, en absoluto, un consenso; se trataría en todo caso de una finalidad de 

interés común de los representantes políticos que deciden la adhesión a la asociación, pro en 

modo alguno es una finalidad de interés común de los vecinos del Ente que se asocia, al tomar 

claramente partido por una poción política en detrimento de la otra opción, sobre una materia 

que, se insiste, no pertenece al ámbito de la competencia local. 
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Por todo ello, el Tribunal considera la adhesión del municipio a la AMI (Asociación de 

Municipios por la Independencia) como una “vulneración de la legalidad en el que nos ocupa, 

por cuanto se ha instrumentalizado el propio Ente para una finalidad partidista, en los términos 

referidos por el Tribunal Supremo. Y que la Asociación tenga otras finalidades no impide 

considerar, como algo notorio a la vista de su propia denominación y actuación, que su finalidad 

esencial es coadyuvar al proceso independentista catalán, finalidad que es partidista y política, 

además de estar completamente fuera de las competencias municipales, por lo que no es posible 

que una Ayuntamiento o entidad local, como tal y con plena vulneración de la Constitución, 

participe del ejercicio de esta finalidad, sin perjuicio, se reitera, de las actuaciones de sus cargos 

electos. 

 

En definitiva el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona y su Tribunal, 

estiman la petición anulando todos los Acuerdos de Pleno y los Decretos firmados en el 

Ayuntamiento de Reus sobre la adhesión y pago de las cuotas del municipio a la AMI.”” 

 

Vist l’informe jurídic emès pel secretari-interventor d’aquest Ajuntament de data 14 de març de 

2017 en el que es conclou :  

La jurisprudència sobre aquest assumpte, pel que fa als jutjats contenciosos de la demarcació de 

Girona, majoritàriament, afirmen que el pagament de quotes a l’AMI entra dintre de la llibertat 

d’integració en associacions per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns dels 

ajuntaments i de la seva autonomia municipal; A més el pagament de les quotes deriva de la 

incorporació de l’Ajuntament a la pròpia AMI, incorporació no recorreguda per cap estament o 

grup polític. 

 

Vist que els òrgans jurisdiccionals que s’haurien de pronunciar contra les resolucions de 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro serien els de la demarcació de Girona, i no els de 

Tarragona.  

 

Atès que la sentència que aporta com argumentació la moció presentada pel grup del PP no és 

novedosa, dons el mateix jutjat Contenciós número 1 de Tarragona es va pronunciar en els 

mateixos termes a la sentència d’11 de març de 2015. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- DESESTIMAR la petició del grup del PP, i mantenir l’aportació de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro a l’AMI, aportació que es ve realitzant en aquest Ajuntament des del 

mandat anterior, en concret des de l’exercici 2013. 

 

SEGON.- TRASLLADAR aquest acord als interessats. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. MATEO 

Como os estuve explicando, la intención es defender los derechos igualitarios para todos. No 

representan a todo el pueblo el 100%. He intentado recibir explicaciones en que repercute al 

ayuntamiento y no recibimos explicaciones. 
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Sr. SALA 

L’informe del secretari s’ha fet en base a la proposta del PP i es demana el vot negatiu. Els 

jutjats de Girona, majoritàriament , no són contraris a aquest tema. Sorprenent que el regidor del 

PP, que a la passada legislatura formava part de l’equip de govern quan ell mateix la va consentir 

tres vegades. Que passava, que a la passada legislatura les directrius eren diferents? 

Ara doncs, les directrius són diferents. A que es deu aquest posicionament. Per no allargar-me 

més, hi votarem en contra. 

 

Sr. LLENSA 

El nostre grup està d’acord a desestimar la proposta. S’ha de mantenir la quota. 

 

Sr. RICO 

Es tracta d’una polèmica innecessària aquest municipi. Des de l’administració, cal respectar la 

neutralitat. Jo no la pagaria perquè es tracta de la voluntat personal i privada per qui ho vulgui. 

La proposta està mal formulada. El plantejament no és correcte. Quan vostè, Sr. Mateo, tenia 

força era quan estava a l’equip de govern. Ara està fora de lloc. La formula seria presentar una 

esmena al pressupost. Per via al·legació. 

Nosaltres ens abstindrem. Si consideréssim, per nosaltres seria que no. Es sorprenent que no ho 

fes al seu moment. Al 2013 ja li vaig comentar i semblava que no hi havia problemes. 

 

Sr. SALA 

Jo no crec que hagués de ser personal. Representen una formació política i la majoria va aprovar 

l’adhesió a l’AMI. En el passat mandat, i en aquest també. 

L’informe és molt clar. El jutge, en una sentència de Girona,  es qüestiona com pot ser que es 

facin aquests recursos. Diu literalment: 

“...L’anterior porta a dretament cap a la desestimació de la demanda encara que també 

convé fer notar com resulta de sorprenent l’actuació de la Delegació del Govern quant a 

la desproporció entre mitjans i finalitats utilitzades en aquest procediment atès que 

segons es dedueix de la pàgina web de l’Ajuntament demandat el pressupost municipal 

per a l’any 2013 ascendeix a 1.525.845,32 euros, i en conseqüència el pagament de 262 

euros representa un miserable 0,017% del pressupost municipal. 

També resulta sorprenent que impugni precisament aquest pagament del pressupost 

municipal i no ho faci en relació amb la multitud d’activitats que organitza l’Ajuntament 

i que en conseqüència participa econòmicament en les mateixes i que manquen de 

connexió o relació amb les competències que estableix la Llei 7/1985 i que segons la 

pàgina web de l’ajuntament demandat són: Amigurumi, Cistelleria, Arts Plàstiques, Inici 

al Solfeig, Curs Musical fa-sol, patchwork i cosir a màquina, puntes de coixí, tapís, 

treballs manuals i restauració de mobles, pilates terapeutic gent gran, sevillanes i 

flamenc, pilates i manteniment, hip hop, gimnàs de tonificació, aerodances, multisports, 

cicle indoor, iniciació a la sardana, forjat, taller de fotografia digital, anglès, anglès per 

a pares i mares, informàtica i mecanografia, reforç escolar, taller de diorames, 

modelatge de figues i taller de pessebristes, activitats que sens dubte superen individual i 

conjuntament l’import de la quota aquí discutida. 

 

Sr. ALIU 

Com tots sabeu, no m’he pogut preparar res perquè es va morir la meva sogre. Això em toca 

molt. No puc parlar en nom del meu grup, i parlaré a títol personal. 

En Sebastián és una gran persona, però això no toca. Les directrius té les marquen els pollastres. 

No toca. Soms quatre pagesos i quatre arreplegats. Tot això no és necessari. Vosaltres us passeu 
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pel forro 24 resolucions del mateix Tribunal Constitucional. La doctrina i categories que vareu 

votar en contra del PP perquè veniu del que veniu. De la pistola a la nuca o te matamos. 

Com a amic que soc teu, i el que ens preocupa i sé que tu ho fas i hi treballes, hauríem de parlar 

de lo més assenyat. Per molt que tinguem idees diferents, no renyirem pas més . 

Parla amb en Millo, que li agafarà un infart. 

Has dit que aquest tema, has dit que no ens portarà enlloc. ERRONI. El que diuen els del PP, 

PSOE i C´s és erroni perquè és una fal·làcia. Ho aconseguirem perquè és lo més digne. Per molt 

que ho vulguin tergiversar, no ens rendirem. Ens haureu de matar. 

 

Sr. MATEO 

Votada la constitución por Alianza Popular, se hizó en época de Adolfo Suárez. Es discutible 

también lo que dice, yo creo que la constitución se hizó después que ni ganava derechas ni 

izquierdas. Nací en el 1975 cuando murió el Sr. Dictador. 

La erramienta que nos llevó a la concordia y al estado del bienestar. Trató de evitar la situación 

del 1934. 

No es grato para nadie. Hubo muertos por ambos lados. Mi generación vive en un estado con una 

constitución, y en esta no se indica que cualquier autonomia se pueda separar. 

En cuanto al estatuto, el Sr. Aznar le propuso lo mismo al Sr. Pujol y no lo quiso. 

 

Sr. ALIU 

No votó contra las autonomias, votó Alianza Popular contra la constitución. Si que CiU va fer 

una guarrada de no acceptar lo mateix que el País Vasc. Lease la historia. 

 

 

 

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 i del senyor Aliu del Grup 

de Junts. 

Vots en contra: 1 del senyor Mateo del Grup de PP.  

Abstencions: 1 del senyor Rico del Grup d’Emprenedors.   

 

 

9.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

Intervencions: 

 

PRECS I PREGUNTES. 

 

Sr. LLENSA 

Pregunta si us eu pogut mirar lo de l’IBI rústica. 
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Sr. SALA 

Ho mirarem pel proper ple. 

 

Sr. LLENSA 

A una junta de govern del 12 de novembre de 2014, es va prendre un acord vist l’escrit de la 

Subdelegació del Govern a Girona de subvenció de projectes d’inversió Ecofin. La Unió europea 

vistes les condicions, ja que per fer la petició d’inversió s’havia de tenir en compte que el seu 

import de cada obra ha de ser superior a 1 milió d’euros, i per tant, es va demanar subvenció per 

la nova biblioteca i acabament de l’edifici de serveis. Consta al ple de data 28 de setembre de 

2015. Volem saber quina ha estat la resposat després de 2 anys. 

 

Sr. SALA 

Ho mirarem 

 

Sr. LLENSA 

Al 28 de setembre de 2015, a la proposta de modificació de crèdits nº 6 del pressupost 2015, hi 

havia el projecte d’acabament de l’edifici triangular de la Plaça de Catalunya, per 80.000 euros. 

Com està aquest tema? 

 

Sr. SALA 

Varem presentar un estudi de si aprofitar el quesito o enderrocar i fer un nou edifici que connecti 

els dos. A igual cost. Prepararem una sèrie de plecs, i també per enderrocar el quesito. 

 

Sr. LLENSA 

El PEMU El Vilar tenia uns terminis previstos d’execució urbanístics del seu àmbit que varen 

acabar a principis de l’any 2016. Ha passat un any, s’ha pres alguna resolució al respecte, i de no 

ser així, que es pensa fer? 

 

Sr. SALA 

Com bé saben, no s’ha fet res. I estem a les portes del POUM, tenim l’esborrany de plec per tal 

de licitar-lo. 

 

Sr. LLENSA 

Reclamem novament el canvi d’emplaçaments dels comptadors elèctrics de l’ajuntament, ja que 

fa molt temps que s’ha contractat amb Endesa i emplaçament i la línea de baixa tensió 

subterrània fins l’Ajuntament actual és un perill i és responsabilitat municipal. 

 

Sr. SALA 

Ja hauria d’estar solventat, però no ho està. 

 

Sr. RICO 

Volia fer una observació, a nivell de senyalització viària. S’ha senyalitzat de nou el carrer 

Ridaura. I al haver posat plaques de contra direcció, la gent s’ha de desplaçar pel carrer Llibertat. 

I és millor el primer que el segon, per l’STOP, per la visibilitat. També que les línees grogues 

provoquen una pèrdua de 708 places d’aparcament. 

 

Sr. SALA 

Al carrer Ridaura i doctor Casals s’han mantingut les mateixes. Ho traslladarem al responsable 

de circulació per si hi ha algun motiu. 
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Sr. XIFRA 

Com a regidor de via pública, lo del carrer Ridaura vé per un tema de seguretat; una o dos 

legislatures anteriors, a la terrassa del bar de Can Pep, quan gires la rotonda, tens un pas de 

vianants. I si el fas de sortida, et queda la terrassa a mà esquerra i no es veu el vianant. Per 

aquesta qüestió s’ha girat. 

 

Sr. SALA 

També venia motivat pel carrer Remences, que el seu sentit de circulació no tenia sentit. 

 

Sr. ALIU 

Volíem preguntar al regidor d’urbanisme com estava el tema del mas Bufaganyes, els 

abocaments de terra.  I l’altre tema, la pregunta és com està el tema de la Pineda, els lavabos, la 

passera.... 

 

Sr. PALAHÍ 

Lo de l’expedient, els de Mirfer, es va obrir expedient, varen fer al·legacions, que només era un 

moviment de terres i que ho traurien deien ells, però l’informe jurídic deia que era poc creïble. 

Se’ls ha denegat i se’ls ha concedit un termini de trenta dies per tal que restitueixin els terrenys 

 

Sr. SALA 

Respecte la Pineda, han fet la poda, després de les vacances que han fet membres de la brigada, 

suposo que la setmana vinent farem la neteja interior. Passeres i lavabos, primer cal aprovar el 

pla d’inversions. Tot té un procediment, la publicació, etc. Després demanarem els pressupostos i 

encarregarem la feina. 

 

Sr. ALIU 

Les comunions del mes de maig, es podran fer? 

 

Sr. SALA 

Depèn. Li puc dir que s’ha mirat, el tècnic, en Joan i jo perquè l’ubicació, és difícil posar-ho al 

lloc que s’havia pensat per la connexió. 

 

Sr. ALIU 

Un tema que ens preocupa, sense que pugui culpar a ningú; es tracta d’un grup de persones per 

dir alguna cosa, que seuen sobre la taula. Les deixen plenes de papers, el jovent que baixa del 

pavelló, fan la seva festa i ho deixen tot per terra. Caldria fer el seguiment i posar cartells. 

 

Sr. MATEO 

Buenas. Preguntar como está el tema de los ocupas. Se lo dijé el lunes, y nuevamente le reitero 

nuestra intención de darle la mano por el tema de Romanyà. Tal comó la llevó en el 2010, ha de 

dirigirse a Europa para resolver este tema. El Sr. Fisas está dispuesto y si quiere, se puede poner 

en contacto con su grupo de Eurodiputados. 

 

Sr. SALA 

Pel que fa als ocupes, la contenció segueix, apliquem el reglament. Dels 24 habitatges ocupats, 

estem a 11 i ho hem estabilitzat. Efectes positius per a diversos municipis veïns que els ha passat 

el fenomen, i estan interessats a usar el nostre model. A Calonge i Sant Antoni, en una reunió ens 

varen posar com a model. 



13 

 

Pel que fa al tema de Romanyà, ja li ho vaig dir. La Generalitat, i no al 2010 i 2011; uns mesos 

abans, varem anar a la Generalitat pel Golf d’Aro. Hi ha PEIN i Xarxa Natura 2000, i el director 

de Barcelona  va dir que no es pot moure. Amb tots els respectes, però si el subdirector diu que 

no es pot moure ni una coma, no tinc perquè trucar a un eurodiputat del PP; jo no ho faré. 

 

Sr. MATEO 

Aprovechamos para denunciar la agresión de nuestra sede en Barcelona, con pinturas y pegatinas 

 

Sr. SALA 

No en tenia constància. També demanem respecte i ho condemnem. 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 20 hores i 43 minuts del dia vint i set de març 

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

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari  

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 


