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ACTA (02/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT Sr. Xavier Sala i Congost 

 

MEMBRES Sr. Josep Xifra i Deulofeu 

 Sra. Sílvia Fonoll Ribas 

 Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig 

Sr. Xavier Figueras Esteve 

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. 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 28 de febrer 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. 

 

 

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 31 de gener de 2018 

 

Sense que es produeixin intervencions, s’aprova per assentiment de tots els membres. 

 

 

 

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 11 de gener de 2018 i fins el 5 de febrer de 2018, números en 

ordre correlatiu creixent del 5 al 37. 

 

 

 

3.-PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER AL 2019.- Establiment 

 

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, 

dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual 

s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, a proposta dels ajuntaments. 

 

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

determini les dues festes locals anuals. 

 

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

 

PRIMER.- PROPOSAR com a festes locals de Santa Cristina d’Aro, per a l’any 2019, els dies 

23 i 24 de juliol de 2019. 

 

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

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

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

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Debatut ja a la comissió informativa, i semblava que tothom estava d’acord. El dia 24 sempre ha 

estat festiu , aquest any cau en dimecres. Vèiem més lògic fer també el dimarts 23 per fer el cap 

de setmana anterior i no solapar amb la festa major de Sant Feliu de Guíxols 

 

Sr. LLENSA: 

Estem conformes. 

 

Sr. RICO 

Conformes amb la proposta 

 

Sr. ALIU 

Conformes amb la proposta 

 

Sr. MATEO 

Correcte, tal com vàrem dir a la comissió informativa. 
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Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per 

unanimitat 

 

 

 

4.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER DONAR NOM A UNA PLAÇA DEL POBLE DE 

SANTA CRISTINA D’ARO. 

 

Vista la moció presentada en data 12 de febrer de 2018 i amb número de registre d’entrada 813, 

pel representant del “Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 

(ERC-AM)”, on proposa donar nom a una de les actuals places que encara no té designat cap 

nom oficial al nomenclàtor de la vila. 

 

Vist que la proposta literalment diu: 

 

“” Quan a l’any 1982 es va aprovar definitivament el Pla Parcial Nord-Est que va dotar d’una 

nova vialitat una zona de la població, els seu resultat es va concretar amb un traçat de carrers que 

avui els identifiquem com del Doctor Martí Casals, Professor Doctor Trueta, Francesc Macià, 

Joan Miró, Pablo Picasso, i prolongació dels existents Pau Casals i Llibertats. Alhora, es van 

crear també unes zones de cessió obligatòria que van confeccionar els espais per a una plaça, 

identificada avui amb el nom de President Irla, així com una zona destinada a equipaments 

públics. 

Aquesta darrera zona (la d’equipaments), situada entre les carres Doctor Casals, Joan Miró, Pau 

Casals i Llibertat, al nou planejament de les Normes Subsidiàries de l’any 1997, va ser 

qualificada de zona verda; mantenint-se com a tal en el posterior Pla General d’Ordenació 

Urbana de 2007. Dons bé, aquesta plaça, que degut a no tenir nom, la gent l’ha anat associant, 

per proximitat, a l’edifici d’habitatges plurifamiliars de la Vella Pedra, és la que ara el Grup 

Municipal d’ERC vol fer la proposta d’una designació oficial. 

La plaça en qüestió, té totes les característiques urbanes necessàries per disposar, finalment, 

d’una denominació que la identifiqui com a tal. No en va, allà s’hi fan diverses activitats 

lúdiques i musicals al llarg de l’any. Tanmateix, com que no ha tingut cap tipus de nom oficial i, 

a la vegada, tots els establiments comercials que hi fan front, formen part de l’edifici Vella 

Pedra, aquests estan numerats i identificats dins del carrer Joan Miró; per tant, la denominació de 

la plaça no afectarà ni crearà cap tipus d’enrenou administratiu, comercial o registral a cap 

propietari o comerç del sector. 

El Grup Municipal d’ERC de Santa Cristina d’Aro, vol proposar al Ple Municipal la 

denominació de Plaça 1 d’octubre, a l’actual zona verda esmentada, atenent, no tan sols i més 

enllà del que va significar aquesta data pels ferits i la repressió policial que es va dur a terme a 

tot Catalunya, sinó també com a reconeixement a tots els ciutadans cristinencs que van defensar, 

pacíficament, els col.legis electorals i les seves unes, recolzant amb aquesta actuació la unitat, els 

sentiments i l’afirmació nacional, que va suposar la celebració del REFERÈNDUM de l’1 

d’octubre de 2017.””  

 

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

 

APROVAR la denominació de PLAÇA 1 D’OCTUBRE a l’espai públic que s’emplaça entre els 

carrers: Doctor Martí Casals, prolongació de Pau Casals, Joan Miró i prolongació Llibertat. 
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Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Com a portaveu, hem detectat una esmena, i que el nom sigui 1 d’octubre de 2017. 

 

Sr. LLENSA: 

Els fetes, sentiments i afirmació que varen portar a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre 

justificant la denominació de la plaça proposada, per tant el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

A nivell personal considero que la proposta comporta un oportunisme política de part. Ja hi 

estem acostumats de totes bandes. Així doncs, no em correspon a mi, posicionar-me en aquest 

aspecte. Tampoc la transversalitat que represento a nivell de partit. Que es barallin els extrems. 

Però en la nomenclatura és on el ciutadà té molt a dir. Caldria participació ciutadana. Eu 

preguntat als veïns de Bella Pedra, als veïns?. Si la majoria dels veïnat, que segurament que si, la 

nostra posició seria de respecte. Que 4 dels 13 regidors ho proposin, jo ho hagués vinculat a un 

tema participatiu. 

No ens sembla el millor procediment. Vostès han de prendre decisions, i nosaltres fiscalitzar. Ens 

abstindrem. 

 

Sr. SALA 

No comparteixo el seu argument. És una proposta que crèiem que toca, més en els moments que 

passem. Per la gent que està a la presó. Ho podria allargar amb el que estem vivent. Jo no sé si 

vostè, el dia 1 d’octubre va participar i va votar. Jo hi vaig ser-hi moltes hores abans. Era 

impressionant. Ja la nit abans i també amb posterioritat al dia u d’octubre. Porto unes quantes 

eleccions. Va ser impressionant, pell de gallina en pensar-ho. I el comportament de tot el dia. 

Exemplar, impecable, n’estic orgullós. Es tracta d’una demanda rebuda per gran part de 

ciutadans d’aquest municipi. 

A diferència d’altres municipis que han provocat un canvi de nom, no és el nostre cas. Entenc 

que digui que lo de la participació no s’ha fet. Amb el que vivim, cal tirar endavant, és una 

aposta del grup d’ERC, i no només pel que va passar el dia 1, també per lo posterior. Aquesta 

moció està validada de sobres, i que és la voluntat d ela majoria. I ara per ara aquesta plaça 

encara no té nom oficial.. 

 

Sr. RICO 

No qüestiono el dia 1 d’octubre, ni els fets. És el procediment. Vaig anar a votar i hi vaig estar 

matí i tarda. No hi vaig pas dormir. Ens abstindrem. 

 

Sr. ALIU 

Diré quasi el contrari que el Sr. Rico. Felicitem el grup d’esquerra per aquesta proposta. 

Entenem que posar aquest nom a la plaça, la dignifica i agraeix a tothom que va anar a votar, els 

que varen estar a la nit, i els que varen estar al col·legi electoral. Em sento orgullós, moltes 

gràcies. 

 

Sr. MATEO 

Punto primero, entendemos que la moción  se le va a poner plaza uno de octubre, y pedimos que 

se retire de la mesa el dia 1.10 de 2017. 
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Sr. SALA 

Vostè era a la comissió informativa i es va demanar que reflectís 1.10.2017 

 

El SECRETARI manifesta que va ser així, i que per error seu, del mateix secretari no es va 

incorporar l’any. 

 

Sr. MATEO 

Moció amb errades és el símbol del vostre treball. Demanem que es retiri. 

No votarem a favor perquè entenem que va ser un acte il·legal, no acceptat per l’Estat. Votarem 

en contra. 

 

Sr. SALA 

Es evident la vostra postura. No hi dedicarem pas massa temps. 

 

 

 

Es sotmet a votació, en primer lloc la proposta per incorporar 2017 a la nomenclatura de la plaça, 

quedant com a plaça “1 d’octubre de 2017” 

 

 

Vots a favor: 12 dels senyors Sala i Xifra i 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 Sr. Rico d’Emp, i del 

senyor Aliu del Grup de Junts. 

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

 

 

 

Tot seguit es sotmet a votació la proposta modificada, resultant aprovada pel següent resultat. 

 

Vots a favor: 11 dels senyors Sala i Xifra i 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.  

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

Abstencions: 1 del senyor Rico del Grup d’Emprenedors 

 

 

Sra. PUJOL 

No em sorprèn que representants del partit popular no vulgui posar aquest nom a la plaça. No 

compleixen la llei de memòria històrica; mantenen el nom de plaza del caudillo, i esteu 

incomplint la llei. 

 

Sr. SALA 

El partit més corrupte, impunitat i a canvi altres a la presó. I encara volen donar lliçons. Amb el 

seu partit més corrupte, lliçons les justes. 

 

Sr. MATEO 
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És el seu criteri. 

 

Sra. PUJOL 

Has esmentat lo de la participació. Ho entendria a Girona que hi ha canvis però aquí és un canvi 

simbòlic. I el procés participatiu anava implícit amb la gent que va participar al referèndum. 

 

 

 

5.- PROPOSTA DE FORMAR PART ACTIVA DE L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 

DE CIUTATS EDUCADORES.  

 

 

Vist que el municipi de Santa Cristina d’Aro disposa d'incomptables possibilitats educadores, 

que posseeix identitat pròpia i que es relacionada amb altres nuclis urbans nacionals i d'altres 

països, amb l'objectiu d'aprendre, intercanviar i per tant enriquir la vida dels seus habitants. 

 

Vist que el moviment de Ciutats Educadores s'inicia el 1990 a Barcelona, on més de 60 ciutats 

reunides amb motiu del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, adopten la Carta de 

Ciutats Educadores com a marc d'actuació. Carta que ha estat posteriorment actualitzada. 

 

Vist que l'educació va més enllà de l'educació formal, i que la ciutat educa també a través de les 

seves institucions educatives tradicionals, de les seves propostes culturals, de la seva planificació 

urbana, de les seves polítiques mediambientals, dels seus mitjans de comunicació, etc. 

 

Vist que formar part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), implica 

adquirir el compromís actiu de fomentar a la ciutat les polítiques d'igualtat, la convivència, la 

participació ciutadana, la salut i el benestar dels habitants, la sostenibilitat, la democràcia , la 

solidaritat, etc. 

 

Vist que per tal que l’Ajuntament es pugui adherir a la xarxa de ciutats educadores de les 

comarques gironines (XCECG), és condició indispensable aprovar format part activa de 

l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. 

 

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

 

PRIMER.- FORMAR PART activa de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. 

 

SEGON.- Que la ciutat de Santa Cristina d’Aro ASSUMEIX i es COMPROMET a complir els 

principis de la Carta de Ciutats Educadores. 

 

TERCER.- APROVAR el pagament de la quota anual la qual ascendeix a 220,00€. 

 

QUART.- Santa Cristina d’Aro, Ciutat Educadora TINDRÀ COM A FUNCIONS: 

• Participar activament en els canals de debat i intercanvi de l'AICE 

• Incorporar al Banc de Documents de l'Associació, les experiències educadores 

• Promoure el sentit de pertinença a la ciutat per part de tots els habitants 

• Impulsar la participació ciutadana 

• Propiciar l'acostament entre el govern local i la societat civil 
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• Implicar tots els departaments / àrees del govern en la construcció de Santa Cristina d’Aro 

Ciutat Educadora. 

 

CINQUÈ.- APROVAR els models de sol·licitud d’admissió a l’Associació Internacional de 

Ciutats Educadores, el de designació d’un regidor o representant polític com a enllaç amb 

l’AICE, el de designació d’una persona de la plantilla per a les relacions amb l’AICE, i el 

d’adhesió a la xarxa de ciutats educadores de les comarques gironines i que formen part de 

l’expedient administratiu. 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 

Ens hem adherit a la xarxa internacional, com a requisit per estar a la xarxa de les ciutats de 

Girona. Ripoll per exemple hi eren, i la seva exposició i experiència amb el treball fet arran dels 

atemptats del passat agost va estar bé. Es tracta d’un espai de debat amb aquests municipis. 

 

Sr. LLENSA: 

Vista la proposta i el seu contingut el nostre grup veu positiu formar part activa de l’Associació, 

per tant el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

Indiscutiblement ho veiem bé. 

 

Sr. ALIU 

Ja varem manifestar que també hi estàvem d’acord. 

 

Sr. MATEO 

Correcto 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “EQUIPAMENT 

GOLF D’ARO” AMBIT DEL PEU – GOLF D’ARO HOTELER..- Aprovació Provisional 

 

 

Vista la documentació que integra el Pla especial urbanístic de l’àmbit zona casa club i serveis 

del Golf d’Aro, de Santa Cristina d’Aro, i el document ambiental estratègic del PEU 

corresponent, promogut per la societat Eagle Golf Management, SL (Exp. H105-1 2016/1), 

aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en la 

sessió ordinària de data 7 d’agost de 2017. 

 

Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de 45 dies, a través dels 

següents mitjans: BOP de Girona núm. 173 de 8 de setembre de 2017, diari El Punt de 7 de 
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setembre de 2017, tauler d’anuncis municipal i a l’E-Tauler de la web municipal, i que en aquest 

tràmit no s’han presentat al·legacions. 

 

Vistos els informes favorables emesos per:. 

- L’Agència Catalana de l’Aigua (RE 5792 de 21 de setembre de 2017) 

- L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (RE 6400 de 20 d’octubre de 2017) 

- La Secció de Biodiversitat i Medi natural del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 

6431 de 24 d’octubre de 2017) 

- La Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(RE 6966 de 20 de novembre de 2017) 

- L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (RE 7132 de 27 de novembre 

de 2017) 

- Els Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (RE 431 de 22 de gener de 2018) 

 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de 26 de gener de 2018, en referència als 

informes sectorials rebuts i al qual es conclou el següent: 

El Text refós del Pla Especial Urbanístic “Equipaments Golf d’Aro” conté tota la documentació 

prevista a l’article 69 del TRLU i 94 del RLU, i dóna resposta a les condicions efectuades per 

l’informe ambiental estratègic emès per l’OTAA. Tots els informes rebuts dels organismes 

competents són favorables, pel que el mateix documents aprovat inicialment segueix el tràmit. 

L’ordenació i el contingut normatiu proposats es consideren correctes d’acord les directrius 

establertes ple POUM i per la modificació núm. 44 que es tramita simultàniament, pel que 

s’emet INFORME FAVORABLE per continuar amb la seva tramitació i procedir a l’aprovació 

provisional del document d’acord amb les disposicions de l’aricle 85 del TRLU. 

Es remetrà la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per 

a procedir amb l’aprovació definitiva del Pla d’acord l’article 80.c) del TRLUC, prèvia 

avaluació de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per part de la mateixa comissió, 

d’acord el procediment establert a l’article 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, 

modificat per la disposició final única del Decret 64/2014, de 13 de maig. 

Caldrà sol·licitar a l’interessat CD amb la documentació completa en format editable i en 

format .pdf signat digitalment, per possibilitar la tramitació telemàtica de l’expedient. 

S’estableixen les següents condicions específiques: 

- L’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del pla especial restarà supeditada a 

l’aprovació definitiva de la modificació de POUM núm. 44 que es tramita simultàniament, 

en aplicació de l’article 110.2del RLU. 

- No es podrà atorgar llicència d’activitats sense que es faci el cessament de l’activitat a 

l’actual casa club situada a la masia Mas Jan, la qual no podrà estar vinculada a l’activitat 

del golf. 

- Per l’obtenció de llicències caldrà disposar de les autoritzacions de les companyies 

subministradores de serveis (electricitat, aigua, ...), tant pel que fa al subministrament com 

pels serveis afectats per les obres. 

- El desenvolupament del pla especial haurà d’atendre les consideracions generals i 

específiques dels informes sectorials emesos. 

  

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

 

PRIMER. APROVAR PROVISIONALMENT el Pla especial urbanístic de l’àmbit zona casa 

club i serveis del Golf d’Aro, de Santa Cristina d’Aro, i el document ambiental estratègic del 
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PEU corresponent, promogut per la societat Eagle Golf Management, SL (Exp. H105-1 2016/1), 

aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en la 

sessió ordinària de data 7 d’agost de 2017. 

 

SEGON. INCORPORAR les següents condicions: 

- L’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del pla especial restarà supeditada a 

l’aprovació definitiva de la modificació de POUM núm. 44 que es tramita simultàniament, en 

aplicació de l’article 110.2del RLU. 

- No es podrà atorgar llicència d’activitats sense que es faci el cessament de l’activitat a 

l’actual casa club situada a la masia Mas Jan, la qual no podrà estar vinculada a l’activitat del 

golf. 

- Per l’obtenció de llicències caldrà disposar de les autoritzacions de les companyies 

subministradores de serveis (electricitat, aigua, ...), tant pel que fa al subministrament com 

pels serveis afectats per les obres. 

El desenvolupament del pla especial haurà d’atendre les consideracions generals i específiques 

dels informes sectorials emesos, com consta a l’expositiu. 

 

TERCER. 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, a l’efecte de la seva executivitat, prèvia avaluació de l’Estudi 

d’Impacte i Integració Paisatgística, d’acord el procediment establert a l’article 22 del Decret 

343/2006, de 19 de setembre, modificat per la disposició final única del Decret 64/2014, de 13 de 

maig. 

 

QUART. COMUNICAR el present acord a la societat Eagle Golf Management SL. i trametre 

còpia dels informes que fa referència el punt segon del present acord. 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. PALAHÍ 

Explica i fa un resum del que la mateix proposta estableix. 

 

Sr. LLENSA: 

El nostre grup ja va votar a favor de l’aprovació inicial i per tant també dona la seva conformitat 

a aquesta aprovació. 

 

Sr. RICO 

Celebrem que el nou projecte vegi la llum. És costós i té un procediment llarg. Ho celebrem. I 

tindrà una repercussió important per Santa Cristina d’Aro 

 

Sr. ALIU 

A favor 

 

Sr. MATEO 

Correcte. 

 

Sr. SALA 
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Agraeixo la intervenció. Activitat que porta temps que es desenvolupa al municipi. A les normes 

subsidiàries, es preveia fer un hotel. Hi va haver canvis a nivell de la Generalitat, també europeu 

de natura 2000. 

Hi havia un projecte de fer lo mateix, més un hotel. En aquell temps estava de regidor 

d’urbanisme. No era pas un hotel desproporcionat. Hagués estat positiu per l’economia i pel 

municipi de Santa Cristina d’Aro. Tot i així agrair que hagin seguit i tirant endavant i ferms amb 

l’activitat de Santa Cristina d’Aro. I que ho puguin implantar com Déu mana. 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

7.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

Sr. SALA 

Es tracta d’una moció genèrica tipus que no vàrem debatre a la comissió informativa. Moció del 

8 de març per aprovar abans del dia en que es celebra. Per això la urgència. 

 

 

Es vota la urgència d’incloure la proposta en l’ordre del dia del Ple, que s’aprova per unanimitat. 

 

 

7.1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 

DONES 8 DE MARÇ DE 2018. 

 

El proper dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones de tot el món alcem les 

nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets 

socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som 

més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots 

els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una 

prioritat. 

 

Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions 

socials i el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris 

que han convocat "aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i 

la violència vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el consum i 

l'educació. 

 

Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga 

que tal i com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà del que 

s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes 

de la vida”, per això hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en 

franges de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats. 

 

Avui, doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per 

reclamar, novament, la igualtat entre dones i homes. 
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En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants, 

les persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actuar 

en relació a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones respecte 

als homes. Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es creu 

que “això no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens hi posem” és 

quan la societat, el poble, les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar - nos de peu i dir 

“NO, aquesta no és la societat on vull viure. NO aquestes no són les decisions que ha de 

prendre el govern”. 

 

És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la 

mateixa feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica. 

 

Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat salarial; 

“L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacional Business and Professional Women 

(BPW) i que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes 

campanyes no serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i sancions, si 

són necessàries, per tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia. 

 

Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del 

talent com un dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la 

mateixa feina, volem que moviments com “MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha 

persones que s’atreveixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones pel 

fet de ser-ho, a entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objecte. 

 

Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de la 

societat, del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les 

persones, indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat 

imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a 

alçar- nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i 

igualitària. 

 

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 

 

Sra. FUENTES 

Des del punt d’igualtat, li donem molta importància. Hi ha tres actes programats. El dia 8 una 

xerrada als de la zona jove, amb l’ermessenda. 

El dia 9, el tercer concurs de microrelats amb l’entrega de premis i espectacle. 

I el dia 10 hi ha una caminada per la igualtat, els tres municipis ens hem unit. Sortirà de l’espai 

Ridaura i fins a Sant Feliu. 

 

Sr. LLENSA 

Si es tracta d’afavorir la igualtat, hi estem d’acord. 
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Sr. RICO 

Igualment. 

 

Sr. ALIU 

Totalment d’acord. 

 

Sr. MATEO 

Recordaros que el mail corporativo no lo abró. Me vais a permitir una abstención, porque no lo 

he debatido. Llevo elementos que desconozco las exigències; que papel tienen UGT y CCOO. 

No tengo la documentación, no me ha llegado. 

 

Sr. SALA 

Ho vàrem comentar a la comissió informativa. Una moció que any rere any és va aprovant. A la 

passada legislatura estava a l’equip de govern. N’hauria de ser coneixedor. 

 

 

 

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

següent resultat: 

 

 

Vots a favor: 12 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, i  

del senyor Rico del Grup d’Emprenedors  

Abstencions:1 del senyor Mateo del Grup del PP 

 

 

 

8.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. ALIU 

Li volia recordar, li volia dir, com a jardiner que aviat començarà el bon temps; a les plantes els 

hi puja la sava i després no es poden podar. I la pineda no s’haurà netejat. Ho sap. Feu-nos 

feliços una vegada a la vida. 

 

Sr. MATEO 

Estamos a la espera de la entrega del informe del paso-zebra. 

 

Sr. SALA 

El tenim, el tenim 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia vint-i-

vuit de febrer de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 


