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ACTA (07/17) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA TRENTA 

UN DE JULIOL 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 

 

 

Absent Sr. Sebastian Mateo Herrero 

  

  

 

Secretari acctal, Sr. Xavier Ferrer i Vendrell 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 31 de juliol 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 26 de juny de 2017 

 

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 8 de juny de 2017 i fins l’11 de juliol de 2017, números en 

ordre correlatiu creixent del 200 al 250. 

 

 

 

3.- DECRET D’ALCALDIA DE DATA 11 DE JULIOL DE 2017.- Donar Compte 

 

Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, del Decret dictat per l'Alcalde President, en data 11 

de juliol de 2017, el qual es transcriu literalment: 

 

“”DECRET.- Santa Cristina d’Aro, 11 de juliol de 2017 

 

Atès que és competència d’aquesta Alcaldia nomenar els membres que han de composar la 

Junta de Govern Local, així com la resta d’especificats en quant a la seva celebració; 

 

Atès que en data 16 de juny de 2015 es van decretar els membres que en formaven part, les 

delegacions d’aquesta alcaldia així com el dia i hora de la seva celebració –publicat al BOP nº 

130 de 8 de juliol de 2015. 

Atès que es necessari modificar l’horari de celebració de la Junta de Govern. 

Vistos els articles 20.1 i 23 de la Llei de Bases de Règim Local i 35 i 52 del ROF; 

 

DISPOSO: 

 

PRIMER.- Modificar el decret de data 16 de juny de 2015 en el seu cinquè apartat el qual 

quedarà redactat de la següent manera: 

 

“””Fixar els dilluns a dos quarts de dues del migdia per a la realització de les sessions“”” 

SEGON.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que 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.” 

 

 

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MUNICIPALITZACIÓ DEL 

SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, DE MODIFICACIÓ DE 

PLANTILLA I DELS CAPÍTOLS I i II DEL PRESSUPOST. 

 

Vist que en data 29 de maig de 2017 l’Ajuntament en ple ordinari va acordar aprovar entre 

d’altres la modificació de la plantilla de personal a subrogar a conseqüència de la gestió directa 

del servei de neteja de dependències municipals. 
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Atès que la data d’efectivitat era la d’1 de juliol de 2017, essent necessari el reajust de partides 

pressupostàries per tal que l’operació sigui efectiva en data 1 d’agost. 

 

Vist que d’acord amb les dades contrastades amb els treballadors/es, sindicats i empresa sortint 

el número de places a subrogar són 10 en comptes de 9, sense que aquest fet faci modificar les 

previsions econòmiques de l’operació. 

 

Atès que les places a subrogar són a temps parcial.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient per la gestió directe del servei per a la 

neteja dels edificis municipals i altres dependències de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de plantilla, quedant de la següent 

manera: 

 
DENOMINACIÓ LLOC NOMBRE GRUP PLACES PLACES A OBSERVACIONS 

DE TREBALL PLACES  VACANTS EXTINGIR  

Servei de neteja     a temps parcial 

Netejadora 10 E 0 0  

 

TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació dels capítols I i II del pressupost, 

quedant de la següent manera: 

 

Partida Descripció Import 

Crèdit extraordinaris: 

17.15.9200.13000 Retribucions personal laboral neteja 41.170,00 

17.15.9200.13000 Seguretat social personal laboral neteja 14.000,00 

17.11.9200.22706 Supervisió i assessorament servei neteja 7.000,00 

 

TOTAL MODIFICACIONS 62.170,00 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ: 

 

Partida  Descripció Import 

Transferències entre partides: 

17.11.3231.13000 Retribucions personal laboral escola bressol 5.200,00 

17.34.3230.22700 Servei neteja escola Pedralta 22.730,00 

17.36.3231.22700 Servei neteja escola bressol 15.000,00 

17.62.3420.22700 Servei neteja sala exposicions 720,00 

17.26.3341.22700 Servei neteja espai Ridaura 3.440,00 

17.62.4320.22700 Servei neteja zona esportiva i pavelló 10.300,00 

17.27.3321.22700 Servei neteja biblioteca 1.150,00 

17.52.4320.22700 Servei neteja oficina turisme 650,00 

17.83.2311.22700 Servei neteja espai igualtat 1.100,00 

17.71.1531.22700 Servei neteja magatzem brigada 270,00 

17.76.1622.22700 Servei neteja deixalleria 260,00 
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17.81.2310.22700 Servei neteja serveis socials 1.350,00 

   

TOTAL FINANÇAMENT 62.170,00 

 

QUART.- PUBLICAR aquest acord, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona. 

 

CINQUÈ.-TRASLLADAR aquest acord als interessat. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Com ja ha dit en els anteriors plens la voluntat de l’equip de govern es anar municipalitzant els 

serveis que es puguin, que es positiu. Que a partir de demà començarà a gestionar-ho directament 

l’Ajuntament. 

Que la proposta que es dur a aprovació es per tal d’adequar el nombre de treballadores que es 

subroga, inicialment es preveia 9 persones però a la realitat son 10. 

 

Sr. LLENSA: 

En els plens d’abril i maig el nostre grup ja va votar en contra de la proposta doncs no creiem 

amb la reducció  econòmica indicada ni amb la millora de la qualitat del servei, avui en el Ple de 

Juliol i abans de començar la municipalització del servei ja es modifica la plantilla i els capítols I 

i II del pressupost, per tant el nostre vot serà en contra. 

 

Sr. RICO: 

Que es un procés reversible, que donen un vot de confiança i que d’aquí un temps valorarem si 

ha estat millot o pitxor. De moment donen suport i el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. ALIU 

A l’altre ple vàrem votar a favor és donar feina a gent del poble i per tant tornarem a votar a 

favor. 

 

 

 

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

següent resultat: 

 

Vots a favor: 10 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, del senyor Aliu del Grup de Junts, del senyor Rico del Grup 

d’Emprenedors.  

Vots en contra: 2 dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU.   

 

 

 

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ VARIS ARTICLES DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I BON GOVERN. 



5 

 

 

Vist que l’Ajuntament en Ple ordinari de data 30 de maig de 2016 va aprovar inicialment el 

Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern. 

 

Vist que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions i per tant va 

esdevenir definitiu, essent la seva publicació al BOP de Girona número 141 de data 26 de juliol 

de 2016. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de projectes on s’especifiquen els motius de la modificació del 

Reglament. 

 

Vista la necessitat de modificació de l’exposició de motius, dels seus articles 2, 5, 9 d), i de 

l’annex 1 apartat a). que en la seva versió vigent disposa: 

 

Exposició de motius: 

(...) 

Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i 

consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de proximitat, que reforci 

el dret a la participació en els assumptes públics proclamat a l’article 8 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i a l’article 23.1 de la Constitució Espanyola. 

(...) 

 

Article 2.- A efectes d’aquest reglament, s’estendran els drets i deures a aquelles persones 

majors de 16 anys que figurin empadronats al municipi.  

Article 5.- Totes aquelles persones que acreditin estar vinculades al municipi de Santa Cristina, 

per haver-hi nascut, per treballar-hi o per tenir-hi una segona residència, podran inscriure’s al 

Registre Municipal de Participació Ciutadana. Una vegada registrats podran participar dels 

processos amb veu però sense vot. 

Article 9 d) :Podran participar en la consulta ciutadana totes les persones majors de 16 anys 

que figurin inscrites al padró municipal. 

 

Annex 1 apartat a) : Inicialment, es creen les següents assemblees temàtiques:  

•Ensenyament 

•Joventut 

•Cultura 

•Esports 

•Hisenda 

•Fetes i Oci. 

•Ordenació Territorial i Medi ambient. 

•Promoció econòmica i turisme. 

•Atenció a les persones (Benestar Social, Sanitat, Polítiques d’igualtat, Polítiques de 

gènere...) 

 

Vist el que disposen els articles 49 i concordants de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament de Participació 

Ciutadana i Bon Govern pel que fa a de l’exposició de motius, els seus articles 2, 5, 9 d), i 

l’annex 1 apartat a) quedant redactat de la següent manera: 

Exposició de motius: 

Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i 

consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de proximitat, que reforci 

el dret a la participació en els assumptes públics proclamat a l’article 29 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i a l’article 23.1 de la Constitució Espanyola 

 

Article 2.- A efectes d’aquest reglament, s’estendran els drets i deures a aquelles persones 

majors de 16 anys que figurin empadronats al municipi i les persones inscrites al Registre de 

Participació Ciutadana. 

 

Article 5.- Registre de Participació Ciutadana 

a)Podran formar part del Registre de Participació Ciutadana aquelles persones majors de 

16 anys que acreditin una vinculació amb el poble malgrat no formar part del padró. La 

vinculació s’entendrà que es produeix quan la persona sigui subjecte passiu d’algun 

tribut de l’Ajuntament, quan sigui titular d’un contracte de lloguer d’un immoble del 

municipi a altre motiu anàleg a valorar. Aquestes persones hauran de presentar la 

documentació necessària a l’Ajuntament així com manifestar la voluntat de formar part 

d’aquest Registre de Participació Ciutadana. En cas de dubte de la vinculació de la 

persona amb el municipi el Consell de Ciutadania serà qui finalment haurà de decidir.  

b)La comunicació i l’actualització de les dades del registre per part de l’òrgan responsable 

no requereixen el consentiment de l’interessat, d’acord amb la normativa de protecció de 

dades. 

 

Article 9 d) 

d)Podran participar en la consulta ciutadana totes les persones majors de 16 anys que figurin 

inscrites al padró municipal i les persones inscrites al Registre de Participació Ciutadana. 

 

Annex 1 apartat a) 

a)Inicialment, es creen les següents assemblees temàtiques:  

•Ensenyament 

•Joventut 

•Cultura 

•Biblioteca 

•Esports 

•Hisenda 

•Fetes i Oci. 

•Ordenació Territorial i Medi ambient. 

•Promoció econòmica i turisme. 

•Atenció a les persones (Benestar Social, Sanitat, Polítiques d’igualtat, Polítiques de 

gènere...) 
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SEGON.- TRAMETRE aquest acord d’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació i donar un termini 

de 30 dies d’informació pública, per la presentació de reclamacions i suggeriments. En cas que, 

conclòs aquest termini d’informació pública, no es presentin al·legacions en contra de 

l’ordenança, s’entendrà definitivament aprovada. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la proposta a les entitats interessades en el procés 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 

La proposta es per arreglar tres errors en el reglament aprovat inicialment el 2016: 1) Arreglar 

error tipogràfic, 2) Incloure una assemblea  específica de la biblioteca diferent de la de cultura, i 

3) que puguin votar les persones de segona residència, tot i que inicialment erem reticents a 

posar-ho s’ha trobat una sol.lució mirant altres reglaments aprovat. S’ha posat que cal acreditar 

una vinculació amb el poble. 

 

Sr. LLENSA: 

L’aprovació del Reglament el 30 de maig de 2016 va estar aprovat per unanimitat, a més el 

nostre grup va donar un vot de confiança a la regidora, avui després d’un any de la seva 

aprovació i vistos els resultats, el nostre vot serà en contra. 

 

Sr. RICO 

Durant la redacció del reglament ja vàrem proposar que les persones amb segona residència 

poguessin participar de manera plena en els processos participatius. 

No obstant després de les assembles del mes de setembre passat, va decidir abandonar la seva 

participació. Pel que s’abstindran. 

 

Sr. ALIU 

Que el canvi introduït per tal que els que no estan empadronats també puguin votar era necessari, 

i recorda que era una reivindicació seva, pel que votaran a favor. 

 

 

 

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

següent resultat: 

 

Vots a favor: 9 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 i del senyor Aliu del Grup de Junts.  

Vots en contra: 2 dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU. 

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

 

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL 

Correllengua 2017. 
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Vista la moció presentada per la Coordinadora d’Associacions per la llengua catalana. 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la 

en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 

nouvingudes,  

 

Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 

d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  

 

Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, exemple 

de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,  

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 

municipis i comarques de parla catalana,  

 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- DONAR SUPORT al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 

catalana i a favor de la seva unitat.  

 

SEGON.- DONAR SUPORT a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les 

activitats programades.  

 

TERCER.- FER PÚBLICA aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 

 

QUART.- DONAR SUPORT a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda.  

 

CINQUÈ.- FER UNA APORTACIÓ econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el 

bon funcionament del Correllengua 2017, al número de compte 2100.4742.79.0200004867 

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: 

cal@cal.cat 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Que es una moció tipus que es fa any rere any. 
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Sr. LLENSA: 

El nostre grup dona suport a la moció a favor de la plena normalització en l’ús social de la 

llengua. 

 

Sr. RICO: 

Que es una moció no polititzada de la societat civil pel que donen suport. 

 

Sr. ALIU 

Igual que la resta d’intervencions. 

 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 44 DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) PER ADEQUAR L’AMBIT I 

LA REGULACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC GOLF D’ARO. Aprovació Inicial 

 

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

amb el núm. 44, redactada per l’arquitecta municipal, la senyora Mar Melchor Ventulà, que té 

per objecte modificar la delimitació de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic Golf d’Aro Hoteler i 

adaptar-ne a la nomenclatura, els usos admesos i la regulació inicialment previstes pel POUM, a 

les que determina el Pla Especial Urbanístic Equipaments Golf d’Aro que es troba en proposta i 

a la regulació del Pla Especial de delimitació  definitiva i de protecció del medi natural i del 

paisatge de les Gavarres. 

 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació. 

 

Atès els que disposen els articles 22, 70ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, 

en la redacció donada per la DA9º de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl, articles 59, 73, 74, 

85 i 103, 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i articles 21 i connexes del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

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

municipal assenyalada amb el número 44, d’acord amb els documents-proposta que integren 

l’expedient. 

 

SEGON.- CONVOCAR i sotmetre la documentació aprovada inicialment, a informació pública 

pel termini d’un mes, a efectes de poder formular les al·legacions i suggeriments que es 

considerin oportuns. El termini es compta a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions 

obligatòries. També es publicarà a dos diaris de difusió de la demarcació -diari El Punt i Diari de 
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Girona-, al tauler d'anuncis, a l’E-Tauler i a la web municipals de l’Ajuntament: 

www.santacristina.cat 

 

TERCER.-SOL·LICITAR informe a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, com organisme 

competent en la gestió de l’espai objecte del PEIN de les Gavarres.  

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Es un formalisme, aprovar inicialment aquesta modificació l’objecte de la qual ja s’ha exposat en 

la lectura de la proposta. 

Que el Pla Especial Urbanístic Equipaments Golf d’Aro els nous propietaris han fet una proposta 

per fer una casa club nova, doncs estan de lloguer. 

 

Sr. LLENSA: 

Tot el que comporti una millora del Pla Especial el nostre grup està d’acord. 

 

Sr. RICO: 

Que està d’acord. 

 

Sr. ALIU 

Que està d’acord. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

NÚMERO 21 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) PER 

TAL D’ESMENAR LES ERRADES DETECTADES EN LA ZONA COMERCIAL 

(CLAU 10) I ADAPTAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL. Aprovació  

 

Vist l’expedient incoat per a la modificació núm. 21 del POUM, aprovat provisionalment pel Ple, 

en sessió ordinària de data 26 de març de 2015. 

 

Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 6 de 

novembre de 2015, pel qual es suspèn l’aprovació definitiva d’aquesta modificació, fins 

l’aportació d’un text refós que ha d’incorporar les prescripcions que s’indiquen en el mateix 

 

Vista la proposta de text refós que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona, redactat per l’arquitecta municipal, Mar Melchor i Ventulà. 

 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

http://www.santacristina.cat/
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PRIMER.- APROVAR el Text refós de la modificació puntual núm. 21 del Pla d’ordenació 

urbanística municipal. 

 

SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona dos exemplars del 

document aprovat, a fi que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Es un formalisme, que l’únic que mancava era la redacció del text refós. 

 

Sr. LLENSA: 

L’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de 6 de novembre del 2015 suspenia l’aprovació 

definitiva fins l’aportació d’un text refós, el nostre grup ha estat reclamant aquesta aportació 

durant quasi 2 anys, per tant el nostre grup votarà a favor. 

 

Sr. RICO: 

Que està d’acord. 

 

Sr. ALIU 

Que està d’acord. 

 

 

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

unanimitat. 

 

 

 

 

9.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 

 

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

1) Sr. LLENSA: 

Pregunta al Sr. Sala, continuem pendents de les respostes per escrit dins el període de dos anys 

de mandat. 

 

Sr. SALA: 

Demanarà al Secretari que li digui com està. 

 

2) Sr. RICO: 

Deixa pendent per setembre. 
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3) Sr. ALIU: 

Com està el tema de la coral ? poden assajar a la sala d’exposicions 

 

Sr. XIFRA: 

Ho hem mirat i podran assajar en funció de l’ocupació que tingui la sala, donat que aquest any al 

mes de novembre hi ha una exposició dels 125 anys del carrilet. 

 

4) Sr. ALIU: 

Que a la proposta tractada a l’ordre del dia d’avui, sobre el Correllengua 2017, s’ha oblidat de 

demanar per l’aportació econòmica, quina quantitat es 

 

Sr. SALA: 

No està prevista cap aportació econòmica, la proposta diu que es podrà. El que s’ha fet es només 

un acord tenint en compte el model d’adhesió que hi ha. 

 

5) Sr. ALIU: 

Tema de participació, com està? Està funcionant tot? 

 

Sra. PUJOL: 

Hi estem treballant, al setembre començarem a fer les primeres assembles. 

 

6) Sr. ALIU: 

Pel que fa al futbol ha tingut consultes relatives a que s’han incrementa el preu, si que es cert que 

es fan i donen més serveis. Demana si hi ha algun ajut a les famílies per tal que  

Comenta que espera que funcioni bé. 

 

Sr. SALA: 

Comenta que ja hi ha una partida prevista. Que es donarà a cada jugador un model de sol.licitud 

perquè si volen l’omplin i la presentin. Si compleixen els paràmetres que s’estableixen se’ls 

donarà i si no compleixen no. 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les 21 hores del dia vint i sis de juny de dos mil 

disset, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari acctal, 

 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Xavier Ferrer i Vendrell 

 


