ACTA (01/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA
TRENTA-U DE GENER DE DOS MIL DIVUIT
ASSISTENTS

PRESIDENT

Sr. Xavier Sala i Congost

MEMBRES

Sr. Josep Xifra i Deulofeu
Sra. Sílvia Fonoll Ribas
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 31 de gener de 2018, 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.
Excusa la seva assistència la Sra. FUENTES
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 novembre de 2017
-Ple Ordinari de data 27 de desembre de 2017
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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 5 de desembre de 2017 i fins el 21 de desembre de 2017,
números en ordre correlatiu creixent del 399 al 406.
- Període comprès entre els dies 3 de gener de 2018 i fins el 10 de gener de 2018, números en
ordre correlatiu creixent de l’1 al 4.
El Sr. Secretari fa constar que, després de parlar amb el Sr. Mateo, faran constar a les actes totes
les intervencions del Sr. Mateo encara quan aquestes consisteixin únicament en mostrar l’acord a
la proposta presentada a ple.
Sense més intervencions s’aproven per assentiment les dues últimes actes.

3.- SENTENCIES I INTERLOCUTORIES.- CONEIXEMENT
Es dóna compte, a l'efecte de coneixement, de les següents sentències:
1)Sentència 634/17 de 7 de setembre dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (Secció Primera), i en la que S’ESTIMA el recurs
Contenciós Administratiu núm. 77/2017 interposat per la representació de Telefónica
Móviles España SA, contra l’Ordenança Fiscal municipal número 20, reguladora de la taxa
municipal per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per les
empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil per l’exercici 2017, publicada en el BOP
de Girona núm. 10 de 16/01/2017. Sense imposició de costes.
Contra la mateixa es pot interposar recurs de cassació davant la Sala Tercera del Tribunal
Suprem a preparar davant aquest òrgan judicial en el termini màxim de trenta dies.

2)Sentència 202/17 de 22 de novembre dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Girona, i en la que S’ESTIMA PARCIALMENT la demanda presentada la representació de
Cristian Figueras Sabaté i Cristina Sánchez Iglesias, contra l’acord de Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, de data 20 de juny de 2016, el qual desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formula el dia 30 de març de 2015, que s’anul.la
per que no s’ajusta a dret, i es reconeix el dret a la part demandant a ser indemnitzada en la
quantia de 3.515,66 euros més els interessos legals des de la reclamació en via
administrativa. Sense expressa condemna en costes.
Contra la mateixa no cap interposar cap recurs ordinari en virtut del disposat en l’article 81
de la LJCA.
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4.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2018.
Vist el contingut de l’expedient de pressupost municipal per a l’exercici 2018.
Atès el que disposen els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost per a l’exercici 2018, d’acord amb el
projecte de pressupost presentat i demés documentació preceptiva que s’annexa a l’expedient, i
el resum del qual queda com segueix:
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

4.532.440
132.000
1.115.890
1.602.720
14.190
0
0
0
0

TOTAL PRESSUPOS

7.397.240

ESTAT DE DESPESES
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

3.508.783
3.021.573
35.250
497.835
30.136
0
0
303.663

TOTAL PRESSUPOST

7.397.240

SEGON.- APROVAR la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost.
TERCER.- APROVAR les bases d’execució del pressupost general.
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QUART.- EXPOSAR al públic l’expedient del pressupost per a l’exercici 2018, per un termini
de quinze dies hàbils, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i
tauler d’anuncis, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 169 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.

Intervencions:

Sr. SALA
Respecte al pressupost, passem a argumentar les diferències respecte a l’any anterior. Les
despeses s’incrementen en 261.000 i pico d’euros. Aquest fet ve motivat per l’increment del
capítol I, d’uns 100.000 euros aproximadament per la policia local. Actualment tenim uns quants
agents de baixa, i s’ha cobert amb interinatges. A curt termini no hi ha pas perspectiva de
solucionar-ho. No podem ampliar plantilla per algun interí de més i cobrir tots els torns. També
hi ha una altra diferència important, i és que el servei de neteja fins ara al Capítol II, ara és a
Capítol I.
Respecte al Capítol II, la diferència és de 157.000 euros, motivat principalment per la diferència
del servei de recollida i els cànons a pagar.
Les despeses financeres baixen, al Capítol IV hi ha diferències pel pagament anual de 43.000
euros de l’EUC del Golf.
En els ingressos, no hi ha molta diferència; en el capítol 1 els ingressos directes incrementen més
de 130.000 euros, motivat per les actualitzacions cadastrals fetes al 2017. Al capítol III
l’increment és pels rebuts de les escombraries, del 12 i pico %.
Sr. LLENSA:
Increment del pressupost amb referència a l’any 2017, queda justificat amb la major part degut a
les baixes per malaltia de la policia local, la resta de partides estan dins els paràmetres normals
per tant el nostre vot serà favorable.
Sr. RICO
Amb el tema del pressupost, soc com el Sr. Aliu amb el tema de la pineda. És el setè pressupost
que he hagut de valorar. La nostra filosofia és el canvi d’orientació. Buscar fórmules per desviarnos del pressupost de sempre. La mateixa taula d’Excel. No hi ha grans novetats. Cada un
d’aquests exercicis he volgut explicar-ho de maneres diferents. Amb l’explicació del Sr. Sala, en
la dels 7 debats de pressupost en que he estat, i ha estat la millor. Hi ha un punt que ha estat
positiu i continua quin és el control del deute públic i dels passius financers. Devem menys i
paguem menys interessos.
La puja és acceptable.
El tema nostre és de filosofia: l’aportació més important és la que recau en el ciutadà. 250.000
euros de més que destinarem a despeses de personal com eu explicat. Cada vegada és recapta
més però acaba anant a capítols I i II
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Com ho solucionem, des de tres vessants. En primer lloc reducció efectiva de la pressió fiscal.
No és suficient amb l’IBI. Cada any és paga més, segur. És una realitat. I una de les qüestions
pendents és, per tant, el control de la despesa.
En segon lloc, el que es diu una millora de les partides de serveis a les persones, escola bressol,
espai Ridaura, esport, cultura, etc... però resulta que baixa 140.000 euros. En tercer lloc cal
incentivar l’activitat econòmica, el foment del treball, el teixit industrial, el que pot generar certa
riquesa pel ciutadà. Polítiques proactives en aquests teixits. El foment de l’ocupació baixa per
exemple en aquest pressupost.
Es un pressupost molt similar a l’anterior i hi hem votat en contra; doncs això, tot i entenent que
la responsabilitat és vostra. No és un disbarat de pressupost, s’ajusta a una coherència.
Sr. SALA
Li rebato algun dels punts al Sr. Rico. Per exemple, la pressió fiscal, la que més importància té
pel ciutadà, baixa un 5%. Altra cosa són les revisions cadastrals, per construccions fetes i no
donades d’alta, i que han estat anys sense pagar.
Hi ha un increment de la taxa de recollida, certament i cal que mantinguem l’equilibri.
En el control de la despesa, li vull reconèixer que queda molt de recorregut. Però s’han fet coses,
com per exemple en el tema de la llum, no només les que ens subministren, també el control dels
comptadors, les alarmes s’han unificat, també els ascensors, etc. Es van fent aquests treballs,
costa molt pels tècnics de la casa amb el seu dia a dia. Però hi hem notat molt amb aquest control
de la despesa.
En quant a serveis a les persones, el fet que hagi baixat ve pel següent: un és el de la neteja que
era computat a cada àrea, i el pla d’ocupació que vostè mencionava. Els plans no tenen previsió
però el que faran segur és incrementar la partida. No els deixarem pas escapar. Ens acollim a
tots. Ens diuen que el que fem nosaltres és increïble.
No és fàcil canviar les dinàmiques. Altres coses ens queden per fer, però molts canvis els hem
fet. Dit això, li agraeixo les seves formes.
Sr. RICO
Si, en determinades partides s’ha fet l’esforç. Aquest any per exemple en 250.000 euros, però la
realitat, tot i la voluntat vostre de reduir la pressió fiscal, hi ha factors externs que en
repercuteixen. Veig que aneu en aquesta direcció però com es poden contrarestar aquests factors
externs.
Les inversions previstes vindran en un segon paquet. I aquestes em preocupen més.
Sr. SALA
No ho portem junts perquè fins que no tenim el tancament del 2017, no farem el pla d’inversions.
Sr. ALIU
Preguntàvem lo del foment de l’ocupació però ja ha quedat explicat. Ens preguntem com
enfoqueu els parcs i jardins, el seu manteniment. Com anirà el tema.
Sr. SALA
El que s’ha valorat, després d’anar fent el seguiment entre els tècnics, regidors i jo mateix.
Volíem externalitzar determinats serveis. La brigada no dóna l’abast, també falten determinades
eines. També la seguretat dels treballadors com per exemple en la poda, en que prima la
seguretat. La neteja de males herbes, els herbicides, això s’ha externalitzat i s’incorpora un
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programa de freqüència. L’increment vé per aquests tres motius. Es demanen pressupostos per
separat.
Sr. ALIU
És lo correcte. Un altra dubte que tenia me l’ha comentat abans el secretari. Hi votarem a favor.
Sr. MATEO
Buenas noches. Después del anàlisis, vamos el Trabajo los créditos. Se reduce el pago.
Entendemos las subidas en parques y jardines, el incremento de las basuras, però echamos en
falta una cosa de menos: un plan para minimitzar el impacto con la policia local. Sustituir todos
estos agentes. Muchos se jubilaran. Habís un proyecto para ir incrementando y la previsión de
sustitución. Nosostros, como hicimos en el ejercicio anterior, votaremos en contra.
Sr. SALA
Per les escombraries no hi ha el conveni, únic és l’estudi tal com vàrem dir amb les ordenances
fiscals, eren els quilos de més i el transport.
Per lo que diu del pla de la policia local, es deu referir a la llei que s’ha d’aprovar. Això per mi
comença a ser una utopia. Fa 4 o 5 anys que ho sento. Quan s’aprovi ho veurem. I s’incrementa
en més de 100.000 euros, i és la que més creix. No són pas per hores extres. Es la diferència de
cost, i és aquesta. Amb els agents de baixa, els antics, amb un règim que no recuperem les
baixes. Cada interí és un cost afegit. Si s’aprova la llei, llavors podrem incorporar nous agents.
Al 2018 encara no se´n pot jubilar cap.
Sr. MATEO
Estamos juntos a la ratio a platja d’Aro, les subieron la ratio y por lo que pasaba en verano, se les
subieron, con informe del secretario.
Sr. SALA
Que tenim problemes de seguretat?
Sr. MATEO
Es la plantilla más envejecida del entorno y debe ires renovando
Sr. SALA
Confon els conceptes. Si un es jubila, no pateixi, les cobrirem. Si surt la llei famosa, quedaran
disponibles i es podran cobrir. Amb diferents mecanismes, obert a que vinguin d’altres llocs. Lo
de Platja d’Aro no té res a veure. No som Platja d’Aro. Estaria preocupat si tinguéssim
problemes de seguretat. Tot el contrari, perquè els ratis que tenim dels diferents cossos policials
estan a dalt de tot en seguretat, robatoris. Estic tranquil. I no deixem de fer esforços en càmeres
de seguretat, que ara ho fem al 2018 per a totes les urbanitzacions. No contractem persones, però
si alternatives. Pistoles, aquest any vehicles, una nova moto, disposem de l’últim programa a
nivell de policia.....
Sr. Mateo, estigui tranquil.
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Sr. MATEO
Durante las nevades, se incendiaron los arboles del campo de fútbol y mientras hacían esto,
estaban robando en las màquines del golf. Tenemos una superfície desmesurada, deberíamos
tenir más policia local.
Sr. SALA
Em parla d’un cas excepcional, de les nevades del 2010. No es pot agafar com a categoria un fet
puntual.
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 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, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.
Vots en contra: 2 del senyor Rico del Grup d’Emprenedors i del senyor Mateo del Grup del
PP

5.- PROPOSICIONS URGENTS

Cap

6.- PRECS I PREGUNTES
Intervencions:
Sr. MATEO
En primer lugar, Sr. Alcalde, el Trabajo que se està viendo es efectivo, cuando se quiere se hace.
Las luces se estan arreglando. Ha vuelto el operario. Le felicito. Expreso al equipo de gobierno el
malestar de les colles de carnestoltes por pasar a las nuevas naves. Se encuentran con material y
herramientas compartides entre dos espacios. El tema del paso de bicicletes-carril bici. Hemos
hecho contactos con la Diputación, ellos nos comentan que ellos nos obligaron a que se habís de
hacer como decíamos nosotros (la pujada de Roca de Malvet). No ho veuen del tot correcte que
estigui compartit entre peatons i bicicletes. Volen que rectifiqueu. En Toni portava el tema.
Sr. FIGUERES
Bona nit. Per contestar-li. Hi soc cada dia. No sé com ta’has informat. Ara ho tenen en dos llocs.
Per ells és millor. Al novembre se´ls va dir que es podien traslladar. Ho han anat fent. De queixes
zero. Com està la nau, amb aigua, etc,... potència s’haurà d’anar solventant.
Fer el trasllat després del carnaval, no sé si saps que 3 colles no tenien nau. Aquestes tres estaven
interessades en marxar. I les que tenien una nau pròpia, ara estan contentíssim, i ho conec perquè
estic en una. Mancances, queixes, que les coses estiguin a dos llocs és evident.
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Sr. SALA
El que diu del carril bici em sorprèn. Ho verificaré amb la Diputació. S’ha fet una feina conjunta
entre la persona que porta via pública amb la tècnica de la Diputació. Li asseguro que si
compleix normativa, i quedarà com està.
El Sr. Alcalde exposa la campanya “pels valents” que s’efectua entre la policia local i l’escola
Pedralta i els diners que es recaptin aniran a Sant Joan de Déu.

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i divuit minuts del dia trentau de gener de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe.

L’alcalde

El secretari,

Xavier Sala i Congost

Miquel Coma i Tarrés
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