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ACTA (03/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

VUIT DE MARÇ 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 

Sra. Sònia Pujol i Valls 

Sr. Xavier Figueras Esteve 

 Sr. Narcís Palahí Garrido 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

Secretari accidental, Sr. Xavier Ferrer i Vendrell 

 

Absents, Sr. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 28 de març 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 28 de febrer de 2018 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Excusa l’assistència del Sr. Alcalde el qual es fora i del Sr. Rico que li ha comunicat que si pot 

vindrà més tard. 
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Sr. ALIU 

Diu que hi ha dos errors en les seves intervencions.  

En la pàgina 4 quan diu “..... agraeix a tothom que va anar a votar, els que varen estar a la nit, i 

els que varen anar a votar. ..” ha de dir “..... agraeix a tothom que va anar a votar, els que varen 

estar a la nit, i els que varen estar al col.legi electoral. ..”. 

També a la pàgina 12 quan diu “...després no es poden brotar ...” ha de dir “...després no es 

poden podar ...”. 

 

Sr. MATEO 

Esta de acuerdo después de estas rectificaciones que ha pedido el Sr. Aliu. 

Pide al Secretario o Secretario accidental que debido a que no se incorporan al pleno los ruegos u 

preguntes del público, en este aparado el Sr. Alcalde admitió que había dado permiso para 

colocar los lazos, pide un certificado escrito de la intervención, nosotros lo tenemos registrado 

pero queremos un certificado escrito del Secretario. 

 

Sra. PUJOL 

Li comenta al Sr. Mateo que l’Alcalde va rectificar i que les intervencions del públic, un cop 

acabat el ple, no s’incorporen a l’acta del mateix, i en tot cas serà el secretari el que li haurà de 

respondre sobre la sol.licitud que ha fet demanant un certificat. 

 

Sr. SALA 

En aquest cas dir que hi va haver una rectificació després, cap problema que s’elabori aquest 

certificat i que consti la rectificació de la intervenció inicial meva referent al tema dels llaços. 

Afegeix que els precs i preguntes del públic no es recullen a l’acta. 

En tot cas el secretari tindrà que validar si es convenient o corresponent emetre aquest certificat i 

també vol deixar clar que hi va haver la rectificació seva. 

 

Sr. MATEO 

En primer lugar usted dijo que había dado permiso y más adelante en la conversación mantenida 

con el público lo corrigió y lo rectifico y se echó para atrás, y dijo que no, pero nosotros lo 

queremos recoger. 

 

Sr. SALA 

Vostè Sr. Mateo suposo que no s’equivoca mai jo m’equivoco molt sovint provablement i en 

aquest cas vaig rectificat, qui ha decidir  ha de ser el Sr. Secretari i valorarà el que correspongui. 

 

Amb aquestes rectificacions, s’aprova per assentiment de tots els membres. 

 

 

 

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 6 de febrer de 2018 i fins el 6 de març de 2018, números en ordre 

correlatiu creixent del 38 al 95. 
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Intervencions: 

 

Sr. LLENSA 

El decret 63 creiem que no és correcte ja que es tracta de contractar la gestió del casal d’estiu i es 

disposen temes de la biblioteca municipal. 

 

 

 

3.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES.- Coneixement 

 

 

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

 

1)Sentència 115/17 de 4 de juliol dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 

Girona, i en la que es DESESTIMA el recurs Contenciós Administratiu interposat per la 

representació de Jordi Serra Puig, contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro, de data 21 de març de 2016, que desestima el recurs de reposició 

interposat contra la liquidació número 1020290040, en concepte de l’Impost sobre 

l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. S’imposen les costes a la part 

recurrent, de conformitat amb el disposat en l’article 139 de la LJCA. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Es per donar compte d’aquesta sentència favorable a l’Ajuntament. Afegeix que vol “que consti 

en acta” la bona feina que fa l’assessor extern de l’Ajuntament en temes tributaris, Sr. Sebastià 

Martínez, que des que ens assessora es un exemple de treball i dedicació, i que assoleix un 

percentatge molt elevat de sentències favorables. També vol fer constar la bona tasca que fan els 

professionals de la casa. 

 

Sr. LLENSA: 

Es desestima el recurs de reposició referent a una plusvàlua i a mes s’imposen costes a la part 

recurrent. 

 

Sr. ALIU 

Contents de la feina ben feta. 

 

Sr. MATEO 

Correcto. 

 

 

 

4.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2017.- Donar Compte 
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El Ple resta assabentat del contingut de la resolució d’alcaldia de 26 de febrer de 2018 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 2017. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Remarcar un any més la bona gestió que es fa i els resultats positius amb un romanent al voltant 

del 3.000.000 €, el qual ha crescut respecte al 2016. 

Felicitats per la gestió feta per part del serveis econòmics, s’està mantenint la línia i disminuint 

l’endeutament perquè s’ha anat amortitzant préstecs i no se n’han fet de nous. S’ha baixat el ratio 

d’endeutament a 20%. 

 

Sr. LLENSA: 

Els estaments competents de la Generalitat ja es manifestaran en el seu moment si cal. 

 

Sr. ALIU 

Correcte, ja ho van dir a la comissió informativa. També s’ha incrementat els diner de caixa. 

 

Sr. MATEO 

Anuncia que se abstendrán. 

 

 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA 

D’ARO PER A SUFRAGAR LES DESPESES DE CONSERVACIÓ, NETEJA I 

VIGILÀNCIA DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL ELS ÀNGELS DE PALAMÓS. 

 

Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a sufragar les despeses de 

conservació, neteja i vigilància de l’escola d’educació especial “Els Àngels” de Palamós. 

 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Empordà es feia càrrec de les despeses de conservació, 

neteja i vigilància d'aquest centre, i que ara ja ha deixat de fer-ho. 

 

Vist que segons la normativa vigent, les despeses de conservació, neteja i vigilància dels centres 

d'educació especial, a l'igual que les escoles d'educació infantil i primària, van a càrrec de 

l’ajuntament on es troba ubicat el centre escolar. 

 

Vist que els criteris per establir l’aportació econòmica que li correspon a l’ajuntament de Santa 

Cristiana d’Aro, serà proporcional al nombre d'alumnes empadronats en el municipi que 

assisteixen a l'escola esmentada i en base als conceptes establerts a la clàusula segona del 

conveni. 
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Vist l’esborrany de conveni subscrit entre totes les parts que recull aquelles premisses. 

 

Atès el que disposen els articles 49 i següents del decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que 

s'aprova el Reglament de patrimoni de les entitats locals. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a sufragar les despeses de conservació, neteja 

i vigilància de l’escola d’educació especial “Els Àngels” de Palamós, el qual es transcriu 

literalment en l’annex adjunt. 

 

SEGON.- La DURADA del conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament 

s’estableix en dos anys renovables per dos anys més, segons s’estableix a la clàusula onzena del 

conveni. 

 

TERCER.-FACULTAR a l’alcalde per a la signatura dels convenis i qualsevol altra gestió que 

calgui per a l’execució del present acord. 

 

QUART.- TRASLLADAR el present acord a tots els interessats en l’expedient. 

 

 
“ANNEX 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO PER A 

SUFRAGAR LES DESPESES DE CONSERVACIÓ, NETEJA I VIGILÀNCIA DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ 

ESPECIAL ELS ÀNGELS DE PALAMÓS. 

 

Barcelona,  

 

 

REUNITS: 

 

D’una part, el Sr. Antoni Massegú i Calveras, director general de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 121/2017, de 25 de juliol, publicat al DOGC número 

7421 de 27 de juliol, i actuant en virtut de la delegació de competències de la persona titular del Departament 

d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament, atorgada mitjançant Resolució ENS/1839/2011 de 20 de juliol, 

publicada al DOGC número 5930 del dia 28 de juliol de 2011. 

 

D’altra part, l’Il·lm. Sr. Francesc Xavier Sala i Congost Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

en virtut del seu nomenament a la sessió plenària del dia 13 de juny de 2015 i en virtut de les facultats que li són 

reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

Atès el que disposen els articles 66.3, 71.1, i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009 d’educació de Catalunya. 

 

 

MANIFESTEN: 
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Que l'Escola pública “Els Àngels” ubicada al municipi de Palamós, amb codi 17004736,  és un centre d'Educació 

Especial on s'escolaritza l'alumnat de diversos municipis de la comarca del Baix Empordà. Per al curs 2016-17, 

l'alumnat del centre procedeix dels municipis següents: 

 

Begur, Calonge-Sant Antoni Calonge, Castell-Platja d'Aro, La Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant 

Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Serra de Daró, Torroella de Montgrí-Estartit, Ullà, Ullastret. 

 

Que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha deixat de fer-se càrrec de les despeses de de conservació, neteja i 

vigilància d'aquest centre.   

 

Que segons la normativa vigent, les despeses de conservació, neteja i vigilància dels centres d'educació especial, a 

l'igual que les escoles d'educació infantil i primària, van a càrrec de l’ajuntament on es troba ubicat el centre escolar. 

 

Que l'Ajuntament de Palamós, tenint en compte que un alt percentatge d'alumnat de l'Escola dels Àngels no està 

empadronat en aquest municipi, ha manifestat la impossibilitat de fer-se càrrec de la totalitat de les despeses abans 

esmentades. 

 

Que els ajuntaments relacionats anteriorment, essent coneixedors que l'Escola Els Àngels escolaritza alumnat del 

municipis respectius, manifesten l'interès i la voluntat de fer-se coresponsables del cost de les despeses de 

conservació, neteja i vigilància d'aquest centre.   

 

Que el Departament d'Ensenyament, a més de fer-se càrrec del personal docent, del personal laboral d'atenció a 

l'alumnat, i del personal administratiu, dotarà dels recursos econòmics per al funcionament del centre, segons les 

dotacions que s'especificaran anualment. 

 

Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat jurídica per actuar, acorden subscriure el present conveni 

de col·laboració, el qual es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera.-  L'objecte d’aquest conveni és la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en sufragar les 

despeses de conservació, manteniment i vigilància de l'escola Els Àngels de Palamós. 

 

Segona.- El criteri de col·laboració dels ajuntaments esmentats anteriorment, s'establirà de forma proporcional al 

nombre  d'alumnes empadronats en cada municipi que assisteixen a l'escola esmentada  i en base als conceptes 

següents: 

•Subministrament elèctric 

•Subministrament d'aigua 

•Subministrament de gasoil 

•Contracte de neteja de les instal·lacions 

•Contracte de servei del personal subaltern 

•Contracte de manteniment de les instal·lacions 

•Contracte de manteniment de l'alarma, ascensors i prevenció d'incendis. 

 

Tercera.- Que el Departament d'Ensenyament, a més de fer-se càrrec del personal docent, del personal laboral 

d'atenció a l'alumnat, i del personal administratiu, dotarà dels recursos econòmics per al funcionament del centre, 

segons les dotacions que s'especificaran anualment. 

 

Quarta.- La concreció de les quantitats que ha d'aportar l’Ajuntament es determinarà a principi de cada curs escolar. 

En aquest sentit, els Serveis Territorials d'Ensenyament presentaran a l’Ajuntament l’import de finançament de 

l'exercici econòmic següent. L'esmentat esborrany, a més de la concreció de les quantitats que aportarà l’Ajuntament 

en funció del nombre d'alumnat de cada municipi, adjuntarà  un informe on consti  la previsió de les  despeses,  la 

liquidació i la justificació del pressupost del curs anterior, i una valoració general de la gestió. 

 

Cinquena.- El Departament d'Ensenyament es farà càrrec d'aquelles actuacions de l'edifici que no siguin 

considerades de manteniment. Per a aquesta finalitat, redactarà un projecte d'actuació de l'edifici i concretarà el 

calendari d'actuacions segons les necessitats i disponibilitats pressupostàries. 
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Sisena.- L'Ajuntament transferirà a l'escola l’import de finançament anual signat per ambdós ens, mitjançant 

pagaments parcials trimestrals, el darrer dels quals es transferirà després que l'Escola Els Àngels hagi presentat la 

justificació corresponent.  

 

L'Escola Els Àngels haurà de justificar els fons assignats mitjançant certificació segons model establert, en el qual 

també hi constarà una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, 

l'import, la data d'emissió, percentatge d'imputació segons nombre d'alumnes de cada municipi, import imputat i 

data de pagament. Aquesta certificació s'haurà de trametre a la finalització de l'exercici econòmic i no més tard del 

mes de febrer.  

 

Un cop rebuda i validada aquesta certificació l'Ajuntament corresponent tramitarà el pagament de l'import restant. 

 

Setena.- Protecció dels menors 

Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en la execució 

d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que 

determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 

modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 

Vuitena.- Causes de resolució del present conveni 

D’acord amb l’article 51.2 de la Llei 40/2015, són causes de resolució d’aquest conveni: 

 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits d’alguna de les parts, amb una antelació de 

quatre mesos. 

d) Per causes sobrevingudes, no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies imprevistes. 

e) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 

Novena.- Resolució de conflictes 

Per seguir i coordinar les accions previstes en aquest conveni es constitueix una comissió, integrada com a mínim 

per un representant de cadascuna de les parts, designat per les persones signatàries del conveni. 

 

Aquesta comissió actua segons el règim de funcionament que ella mateixa ha d’establir, amb els objectius de donar 

compliment al conveni, resoldre les qüestions sobre la seva interpretació o modificació, i fer-ne un seguiment 

periòdic del desenvolupament. 

 

La comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any i aixecarà acta dels acords adoptats en cada una de les 

reunions i les enviarà a les institucions participants en aquest conveni. 

 

En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides respecte la interpretació, modificació, resolució i 

els efecte d’aquest conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Desena.- Naturalesa del conveni 

El present conveni, que té naturalesa administrativa, s’estableix a l’empara del que preveu el capítol II del Títol IX, 

Relacions interadministratives, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i del que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 

públic. 

 

Onzena.- Vigència del conveni. 

La vigència d'aquest conveni és des de la data de la seva signatura, i els efectes són des de l'1 de gener de 2017, i 

tindrà una durada de dos anys renovables per dos anys més, sempre i quan, no es comuniqui el contrari amb una 

antelació de quatre mesos abans de l’1 de gener de 2019.”  

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 
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Ja s’ha explicat a la part dispositiva de la proposta. Es tracta de l'Escola d'educació especial dels 

Àngels de Palamós. Igual que les escoles primària, els ajuntaments han de fer-se càrrec de 

les despeses de conservació, neteja i vigilància. A l'escola hi assisteixen alumnes de diferents 

municipis de la zona i l’Ajuntament de Palamós no vol assumir tota la despesa, doncs només 

aporten una petita part de l'alumnat. La proposta és la signatura d'aquest conveni per prorratejar 

els costos.Santa Cristina d’Aro té tres alumnes i suposarà uns 1.000 € per alumnes. 

Entén que l’Ajuntament de Palamós no vulgui assumir tot el cost. Que els ajuntaments van 

assumint més competències i no és donen més recursos. Som els que menys participem dels 

grans tributs estatals. Seria molt més lògic que alguna entitat supramunicipal es fes càrrec 

d'aquest tipus de despeses. 

 

Sr. SALA 

Era injust que totes les despeses les assumís l’Ajuntament de Palamós, però vol quedi constància 

que no haurien de ser les administracions locals les que s’hagin de fer càrrec d’aquests diners. 

 

Sr. LLENSA: 

És correcte que participem en les despeses del centre, ja que hi tenim alumnat. 

 

Sr. ALIU: 

Gastar diners per quests temes estan del tot d’acord 

 

Sr. MATEO 

Votaran a favor, consideran que todas las ayudas para estos temes son insuficientes. 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

S’absenta de la sessió l’Alcalde Sr. Xavier Sala i Congost, al·legant interès directe en tractar el 

següent punt d’aquest apartat  

 

 

 

6.- PROPOSTA DE PRORROGAR EL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS, SÓLIDS URBANS, 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE 

SANTA CRISTINA D’ARO, ADJUDICAT A L’EMPRESA GBI SERVEIS SAU. 

 

Vist que per acord de ple en sessió extraordinària de data 16 de setembre de 2010 es va adjudicar 

definitivament el contracte per a la gestió del servei públic municipal de recollida de residus 

sòlids urbans, recollida selectiva de residus i neteja viària del municipi de Santa Cristina d’Aro, 

per una durada de vuit (8) anys i per la quantitat de quatre-cents trenta cinc mil cent trenta tres 

euros amb noranta-dos cèntims (435.133,92€) anuals, més trenta-quatre mil vuit-cents deu euros 

amb setanta-u cèntims (34.810,71€) corresponent al 8% de l’impost sobre el valor afegit.  

 

Vist que segons disposa la clàusula tercera del contracte signat a l’efecte en data 30 de setembre 

de 2010, la durada d’aquest s’establia per vuit (8) anys, a comptar des de l’1 d’octubre de 2010, 
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prorrogable d’acord amb el que disposa l’apartat c) de la clàusula 6 del Plec de Clàusules 

Administratives i Particulars. 

 

Vist que la pròrroga s’ha d’acordar de forma expressa per l’òrgan de contractació, atenent els 

informes tècnics emesos favorablement. La pròrroga exercida per l’Ajuntament és obligatòria 

per l’adjudicatari. 

 

Vist l’informe emès pel tècnic municipal de medi ambient i serveis en data 14 de febrer de 2018, 

en el que proposa la prorroga del servei per un any més. 

 

Vist el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

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

 

PRIMER.- PRORROGAR, per un any més (fins l’1 d’octubre de 2019), el contracte per a la 

gestió del servei públic municipal de recollida de residus sòlids urbans, recollida selectiva de 

residus i neteja viària del municipi de Santa Cristina d’Aro, subscrit amb l’empresa GBI Servies 

SAU. 

 

SEGON.- COMUNICAR a l’empresa que els preus a aplicar pel servei seran els mateixos que a 

dia d’avui. 

 

TERCER.- PUBLICAR la pròrroga del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro. 

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la persona interessada, al responsable del contracte i 

als Serveis Econòmics. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. FIGUERES 

Es tracta de prorrogar el contracte iniciat l’1 d’octubre de 2010. Estava prevista la pròrroga. Ja 

han passat els 8 anys del contracte havent-se amortitzat tota la inversió inicial pel que en cas de 

prorrogar-ho hi haurà un estalvi de 104.214,98 €. 

Aquest estalvi està previst destinar una part a millores del servei, contractar dues persones dins el 

Pla d’ocupació local per fer la neteja viària i també dur a terme un estudi per part d’una empresa 

experta i externa per mirar el model de gestió idoni pel nostre municipi. Comentar que l’any 

2020 la normativa europea obliga a fer una política de reciclatge al voltant del 50%, actualment a 

santa cristina d’aro estem al 40%  

També creien convenien prorrogar el contracte donat que d’aquí un any i mig hi haurà eleccions 

i que sigui el nou equip de govern que decideixi, amb aquest estudi, el model de gestió que vol i 

procedeixi si ho creu convenient a una nova licitació o a prorrogar el contracte vigent. 

Que en línies generals el servei es correcte, no hi ha incidències greus detectades dels tècnics que 

fan el seguiment, si evidentment aspectes que s’han intentat millorar per demandes dels usuaris. 

Per tot això creuen convenient executar la pròrroga. 

 

Sr. LLENSA: 
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Es correcte prorrogar el contracte per un any, ja que això dona la possibilitat que el nou 

Ajuntament pugui fer un nou contracte. 

Creiem que tots els contractes tindrien que tenir validesa dins els 4 anys de mandat municipal, 

cosa que en aquest  mandat no ha estat així, ja que els contractes que s’han fet son de llarga 

durada. 

 

Sra. PUJOL: 

Quins contractes ha fet aquest equip de govern amb durada superior a quatre anys ? 

 

Sr. FIGUERES: 

Tampoc sap quins contractes s’ha fet amb durada superior a 4 anys. Malgrat això comenta que 

pel tema d’escombraries es complicat fer un contracte de durada 4 anys doncs la inversió es molt 

elevada i cal tenir en compte les amortitzacions. 

 

Sr. ALIU: 

Ho veuen correcte, sobretot per l’estalvi econòmic i pel pla d’ocupació, també perquè l’any 

vinent el nou equip de govern podrà decidir fer un nou contracte. 

 

Sr. MATEO: 

Correcto encargar un estudio para tenerlo a fin de hacer un nuevo contrato, pero no les parece 

correcto hacer la prórroga. Por lo que votaran en contra 

 

 

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

 

Vots a favor: 9 dels senyors 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 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 

 

 

 

Es reincorpora a la sessió l’Alcalde Sr. Xavier Sala i Congost  

 

 

 

7.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER DEMANAR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT 

DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL. 

 

Vist que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a 26 ajuntaments 

catalans que en el seu moment van interposar un recurs contenciós-administratiu per exigir a la 

Generalitat que complís amb l’obligació, establerta per llei, de finançar les escoles bressol 

públiques. La sentència reconeix que els municipis demandants tenen dret a percebre un import 

de 1.300 euros per alumne en relació als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, 

cursos en els que la Generalitat no va abonar quantitat alguna malgrat estar obligada a fer-ho.  

 

Vist que durant aquests anys a què fa referència la sentència, el Departament d’Ensenyament no 

va finançar el funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal, però la Diputació va 

implantar un programa de finançament substitutiu. 
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Vist que l'educació és l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, 

ciutat o país i, en aquest sentit, la inversió en l'escola pública, també en la franja del 0 als 3 anys, 

és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats. 

 

Per tot l’exposat, creiem i defensem que ha de ser prioritat de qualsevol govern l'educació 

pública en general i la de la petita infància en particular. 

 

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

 

PRIMER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost per aquest 

any una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de 

les escoles bressol de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya. 

 

SEGON.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que recuperi la política de terços en 

l’educació pública 0-3 prèvia a les retallades socials i que reverteixi la situació que va provocar 

quan va deixar sense finançament les escoles bressol públiques a partir del curs 2012/2013.  

 

TERCER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que compensi a l’Ajuntament de la ciutat 

per l’incompliment dels acords de finançament de les escoles bressol municipals des del curs 

2012/2013 fins el dia d’avui, amb l’equivalent pressupostari de la quantitat que hauria d’haver 

abonat.. 

 

QUART.- Demanar a l’Ajuntament de la ciutat que elabori un estudi previ perquè,  en el supòsit 

de no rebre contestació afirmativa per part de la Generalitat, el nostre Ajuntament tingui 

l’informació necessària per decidir si s’adhereix a la llista de la trentena de municipis que ja han 

optat per la via del contenciòs administratiu.  

 

CINQUÈ.- DONAR difusió pública de la moció a través del grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya i de la Diputació de Girona, i també, a través dels mitjans de comunicació locals i 

intercomarcals. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 

Ja s’ha explicat a la part dispositiva de la proposta. El Sr. Llensa ho recordarà doncs era alcalde. 

La Generalitat va deixar de signar convenis amb els ajuntaments per finançant les escoles 

bressols des del curs escolar 2012-2013. 

Que a Santa Cristina hi ha uns 211 alumnes  (70 alumnes curs 2012-2013, 80 alumnes curs 2013-

2014, 61 alumnes curs 2014-2015 ) i aplicant els 1.300 euros per alumne, surten uns 274.300 € 

que hauria de rebre l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 

Que com diu la mateixa proposta en cas que la Generalitat no faci efectiu aquest diner es 

reserven el dret de posar un contenciós. 

 

Sr. SALA 

Es una moció tipus que estan adoptant diferents municipis. En cas d’obtenir aquest diners es 

destinaran a ensenyament. 
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Sr. LLENSA: 

Es correcte demanar l’abonament del deute pendent. 

 

Sr. ALIU  

Es uns cosa pel poble i estan d’acord. 

 

Sr. MATEO 

Correcto y votaran a favor. 

 

 

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

unanimitat 

 

 

8.- PROPOSTA DE MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL 

D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. 

 

Vist que massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 

agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el 

model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte 

d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de 

les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna 

d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.  

 

Vist que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 

capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que 

possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge 

de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 

 

Vist que el país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 

(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model 

educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 

coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 

resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model 

d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua 

catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la 

primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple 

més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El 

Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a 

càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.  

 

Vist que els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan 

possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de 

l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que 

utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a 

l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió 

social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi 

econòmica.  
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Vist que tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 

uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació 

lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement 

per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern 

espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu 

català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics 

de convivència de la nostra societat.  

 

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

 

PRIMER.- REBUTJAR l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE  

 

SEGON.- REBUTJAR tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 

 

TERCER.- REBUTJAR la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 

catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. 

Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de 

l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia 

vermella infranquejable.  

 

QUART.- DONAR suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió 

social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i 

assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat 

 

CINQUÈ.- DEFENSAR la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions 

del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència 

pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un 

conjunt plural d’iniciatives educatives.  

 

SISÈ.- ENS COMPROMETEM a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, 

que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els 

infants i joves per la seva llengua d’origen. 

 

SETÈ.- REITERAR el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem 

construït els darrers 30 anys. 

 

VUITÈ.- TRASLLADAR aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern 

de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de 

representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya; 

a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups 

Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC)  i als 

centres educatius del nostre municipi.  

 

 

 

Intervencions: 
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Sra. PUJOL 

És un text de moció específic.El model d’immersió lingüística funciona i molt bé. No és cert que 

es deixi la llengua castellana en un segon terme. A tall d'exemple, a les proves de competències 

bàsiques que, segons la LOMCE, es fan a tots els alumnes de 6è de primària, els coneixement 

de llengua castellana dels estudiants catalans estan per sobre de la mitjana espanyola. Fins i tot 

per sobre de les qualificacions que s'obtenen la segons quines Comunitats Autònomes castellano 

parlants. A l'escola Pedralta s'aposta pel coneixement de llengües. Enguany s'ha aconseguit una 

professora que ensenya llengua francesa als alumnes de alumnes que fan 5è i 6è. 

 

 

Sr. SALA 

Es una moció tipus que estan adoptant diferents municipis i creuen que s’ha d’aprovar. 

 

Sr. LLENSA: 

La proposta és correcte ja que no velem cap segregació dels infants per motius lingüístics ni 

trencar el model d’escola catalana. 

 

Sr. ALIU 

Donen tot el suport. La normalització lingüística es un model no a Espanya sinó a Europa. 

Afegeix que aquest atacs sobren. 

 

Sr. MATEO 

Votaran en contra pues salen en la moción. 

 

 

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

 

Vots a favor: 10 dels senyors Sala, 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 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 

 

 

 

9.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL 

SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. 

 

Vist que el sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit 

Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb 

la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de 

prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat 

incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions 

contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la 

guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. 

 

Vista la base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat 

Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals i 

sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar 
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el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a 

mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui 

del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%. 

 

Vist que l’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat 

de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern 

del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta 

el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per 

al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la 

seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de 

ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.  

 

Vistes les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes 

laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores 

sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense 

objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de 

pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part 

de la pensió de jubilació. 

 

Vista la situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures 

que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema 

que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. 

 

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

 

PRIMER.- INSTAR al Govern de l'Estat a que reformi la Constitució Espanyola a fi efecte de 

que hi consti la prohibició expressa de que cap govern pugui retallar i/o privatitzar -total o 

parcialment-, el sistema públic de pensions. Que s'inclogui també un article que reculli 

l'obligació de mantenir el poder adquisitiu real de les pensions, de manera que no es puguin ni 

congelar ni revaloritzar per sota de l'IPC. 

 

SEGON.- ESTABLIR un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha 

adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions 

més baixes. 

 

TERCER.- ADOPTAR mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques 

retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns 

salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions. 

 

QUART.- INSTAR als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes 

laborals realitzades pel PP i el PSOE, que ha rebaixat els salaris empobrint les classes 

treballadores, ha abaratit l’acomiadament i facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint 

ocupació en el sector públic i privat. 

 

CINQUÈ.- AFAVORIR la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes 

puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist 

minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions. 
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SISÈ.- ADOPTAR les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la 

persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps 

parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació. 

 

SETÈ.- ADOPTAR les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com 

de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant 

la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al 

pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i 

de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant 

molts anys sense un acord amb els agents socials.  

 

VUITÈ.- PROMOURE el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de 

relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els 

ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió 

i previsió fetes pels diferents governs de l’estat. 

 

NOVÈ.- PROMOURE l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades 

actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi 

la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels 

Pressupostos Generals de l'Estat. 

 

DESÈ.- EXIGIR al govern de l’Estat la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 

reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema Públic de 

Pensions de la Seguretat Social 

 

ONZÈ.- COMUNICAR aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 

Parlament de Catalunya 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Es una moció genèrica que també ja han adoptat altres municipis. 

 

Sra. PUJOL: 

Comenta que no es del tot genèrica, doncs s'han incorporat dos retocs, coincidint amb les 

reivindicacions que fan les associacions de pensionistes. Un és per blindar a la Constitució les 

pensions, de manera que cap govern les puguin privatitzar ni total ni parcialment ni tampoc 

congelar ni revaloritzar per sota l’ipc. 

 

Sr. SALA: 

Amb les matisacions fetes per la Sra. Pujol. Afegeix que el govern espanyol sembla que té 

intenció d’incrementar un 3% les pensions. La realitat del dia a dia que es veu al Serveis Social 

municipals es que els pensionistes no arriben a final de més, que tot i incrementar les partides 

destinades a ajut també creuen just la demanda que es fa sobre la reivindicació d’incrementar les 

pensions. 
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Sr. LLENSA: 

Estem conformes en tots els punts de la proposta i per tant el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. ALIU: 

Correcte però demana la incorporació d’un apartat dotze a la proposta, en el sentit de demanar i 

exigir al govern espanyol que torni els més de 62.000 milions d’euros que es van gastar per 

salvar els bancs i que serveixin per tal que els nostres pensionistes tingui pensions dignes. 

 

Sra. PUJOL: 

Sembla bé 

 

Sr. MATEO: 

Dice que las pensiones están blindadas constitucionalmente. Que hay derecho a las pensiones. 

Aclara que el PP tuvo que abrir el “fondo de reserva” que hizo Aznar en el año 2011 porque la 

situación económica cuando accedieron al gobierno Espanyol estaba como estaba. Que este 

fondo ja se hizo para situaciones de emergencia. Que no debatirá mas y anuncia que votaran en 

contra. 

 

Sra. PUJOL: 

Diu que no estan blindades, si que hi ha dret a la pensió. 

 

 

Es sotmet a votació, en primer lloc la incorporació a la proposta d’un punt dotze, la qual no 

modifica el fons i forma de la proposta, i que diu literalment: 

 

DOTZE.- DEMANAR al Govern Espanyol que exigeixi als bancs que han estat rescatats amb 

diner públic, que retornin fins al darrer cèntim dels més de 62 milions d’euros que van rebre i 

que servirien, entre d’altres coses, per que els nostres pensionistes tinguessin pensions dignes. 

 
 

El resultat de la votació es que s’aprova per unanimitat 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 10 dels senyors Sala, 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 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 

 

Quedant la mateixa redactada de la següent manera: 

 

PROPOSTA DE MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA 

PÚBLIC DE PENSIONS. 

 

Vist que el sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit 

Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 

amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de 

prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat 
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incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions 

contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la 

guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. 

 

Vista la base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat 

Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals 

i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a 

solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. 

Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de 

les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%. 

 

Vist que l’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat 

de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern 

del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta 

el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar 

per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant 

tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han 

deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.  

 

Vistes les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes 

laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores 

sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense 

objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de 

pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar 

part de la pensió de jubilació. 

 

Vista la situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les 

mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del 

problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. 

 

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

 

PRIMER.- INSTAR al Govern de l'Estat a que reformi la Constitució Espanyola a fi efecte de 

que hi consti la prohibició expressa de que cap govern pugui retallar i/o privatitzar -total o 

parcialment-, el sistema públic de pensions. Que s'inclogui també un article que reculli 

l'obligació de mantenir el poder adquisitiu real de les pensions, de manera que no es puguin ni 

congelar ni revaloritzar per sota de l'IPC. 

 

SEGON.- ESTABLIR un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha 

adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions 

més baixes. 

 

TERCER.- ADOPTAR mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques 

retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns 

salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions. 

 

QUART.- INSTAR als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes 

laborals realitzades pel PP i el PSOE, que ha rebaixat els salaris empobrint les classes 
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treballadores, ha abaratit l’acomiadament i facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint 

ocupació en el sector públic i privat. 

 

CINQUÈ.- AFAVORIR la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes 

puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist 

minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions. 

 

SISÈ.- ADOPTAR les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la 

persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps 

parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació. 

 

SETÈ.- ADOPTAR les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com 

de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant 

la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al 

pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió 

i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora 

durant molts anys sense un acord amb els agents socials.  

 

VUITÈ.- PROMOURE el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de 

relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els 

ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala 

gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat. 

 

NOVÈ.- PROMOURE l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades 

actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que 

compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a 

càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

 

DESÈ.- EXIGIR al govern de l’Estat la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 

reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema Públic de 

Pensions de la Seguretat Social 

 

ONZÈ.- COMUNICAR aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 

Parlament de Catalunya 

 

DOTZE.- DEMANAR al Govern Espanyol que exigeixi als bancs que han estat rescatats amb 

diner públic, que retornin fins al darrer cèntim dels més de 62 milions d’euros que van rebre i 

que servirien, entre d’altres coses, per que els nostres pensionistes tinguessin pensions dignes 

 

 

 

10.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

 

Sr. SALA 

Es tracta d’una proposta que ja es va comentar a la comissió informativa i que la urgència bé 

motivada perquè ara han trobat una ambulància, saben el seu cost i cal donar-lis una subvenció 

que no estava prevista al pressupost. Per això la urgència. 
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Es vota la urgència d’incloure la proposta en l’ordre del dia del Ple, que s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

10.1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST DE 

L’EXERCICI 2018 

 

Atès que en el transcurs de l’exercici ha sorgit la voluntat de fer una aportació econòmica a 

l’Associació Cultural de Borro Kandokasse per a la compra d’una ambulància, i donat que, en el 

pressupost vigent, no existeix el crèdit per atendre la despesa esmentada. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 2/2018 de crèdits del pressupost de 

l’exercici 2018, segons el següent detall: 

 

Partida Descripció Import 

Crèdit extraordinari: 

17.81.2310.48006 Subvenció Associació Cultural de Borro Kandokasse 2.500,00 

 

TOTAL MODIFICACIONS 2.500,00 

 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ: 

 

Partida  Descripció Import 

Transferències entre partides: 

18.82.3110.22799 Protecció salut 500,00 

18.81.2310.46500 Aportació Consell Comarcal (Servei disminuïts psíquics) 1.000,00 

18.81.2310.48005 Ajudes IBI persones amb poca capacitat econòmica 1.000,00 

   

TOTAL FINANÇAMENT 2.500,00 

 

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

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

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

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

les. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA: 

Com a explicar al justificar la urgència ja es va comentar a  la Comissió Informativa. 

 

Sra. FUENTES: 

Aquesta Associació es de ciutadans Gambians que pràcticament tots viuen al poble. Que en el 

seu poble tenen dèficit i no tenen diners per comprar una ambulància. Que la volen fer servir per 



21 

 

tal que des del poble puguin dur malats a l’hospital que està molt lluny. El que es fa es fer una 

aportació de diners. 

Que el pressupost de l’any vinent es vol preveure una aportació econòmica per temes de 

cooperació. 

 

Sr. SALA: 

Comenta que no estava en el pressupost doncs, tot i que hi havia hagut converses amb 

l’Associació, no sabien els imports. Que es normal que durant l’any es facin modificacions de 

pressupost. Que es per una bona causa i justificada. Ajudar a un col·lectiu de Gambia arrelat a 

Santa Cristina. Que ens els propers exercicis ja es fixarà una quantitat per destinar a temes de 

cooperació. Ara han trobat un vehicle i per això la urgència. 

 

Sr. LLENSA: 

Estem conformes, ja que es tracta de la compra d’una ambulància. 

 

Sr. ALIU: 

Totalment d’acord, i tot suport a la comunitat gambiana. 

Estaria bé de demanar a l’estat espanyol que en lloc de donar diners a la “fundació Francisco 

Franco” destines diners per comprar ambulàncies. 

 

Sr. MATEO: 

No quiere entrar a debatir y avanza que se abstendrán. 

 

 

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

 

Vots a favor: 10 dels senyors Sala, 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 del Grup 

d’Independents, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU del senyor Aliu del Grup de Junts.  

Abstencions: 1 del senyor Mateo del Grup del PP 

 

 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

Sr. MATEO 

1. Si se ha hecho alguna cosa con los niños que tiraban piedras al autobús escolar delante del 

Esclat ?. 

2. El camino real, dirección playa de aro, antes de llegar a la zona de acopios, que se quiere hacer 

pues en una finca se han cortado arboles y en otra se ha cerrado con alambre cinegético y se ha 

colocado tierra. 

3. Todavía no le han pasado el informe que pidieron. 

4. Que el camino viejo que pasa al lado del riu Ridaura, justo donde están los acopios hay tapas 

de saneamiento que han estado tapadas por tierras de los acopios y la tapa de saneamiento de 

delante del matadero se ha levantado i salen aguas fecales. 

 

Sr. SALA 
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1. Ho esta portant la policia local. Per prudència no li pot dir res. Que quan sàpiga quelcom li 

dirà directament a ell. 

2. Hi ha dues sol·licituds, una a la esquerra que era per tallar una pineda que hi havia, i una a la 

dreta que es d’un jardiner de santa cristina que ho ha tancat i hi està posant arbres. 

3. Ja ho sap i li lliurarà. 

4. Recull la demanda i ho miraran. 

 

 

 

12.- INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE. LECTURA MANIFEST UNITS CONTRA LA 

REPRESSIÓ DE L’ACM I AMI  

 

 

Sr. SALA: 

Diu que està previst la realització d’un ple extraordinari pel proper dimarts sobre un manifest de 

rebuig a l’empresonament dels presos polítics i sobre l’aplicació del 155, que ho han rebut avui i 

abans de passar-ho ho volen consensuar. Que en aquest ple ja tindran temps per debatre. Pel que 

avui només llegirà un manifest, que demano que consti literalment en acta: 

 

 

 

MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 

EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA 

DE L’ESTAT ESPANYOL 

 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano 

Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva 

contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a 

vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de 

dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant 

injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i 

negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi 

Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en 

els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels 

principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del 

President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la 

comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i 

amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables 

en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. Un gran nombre de 

cristinencs i cristinenques es varen concentrar a les 20h. davant del nostre ajuntament, com es va 

fer a molts municipis de Catalunya, en rebuig a tanta injustícia. Des de fa mesos, també es 

concentren de manera pacífica dos dies per setmana al mateix indret per sentir tocar, a la viola, el 

cant dels ocells. 
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Davant d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de 

manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no 

podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les 

nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-

ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del 

poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 

 

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la 

cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, 

finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 

feroç i salvatge, sense mesura.  

 

 

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 

Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, 

Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi 

Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el 

nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la 

realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el 

ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 

lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 

súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 

Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 

Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, 

Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la 

garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a 

cap judici pel seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots 

els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 

drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i 

empresona de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
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CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 

d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 

garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 

 

SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 

llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del 

Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. 

Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també 

a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les 

institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

 

 

 

 

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 

a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a 

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

(AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

 

 

 

 

 

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

vint-i-vuit de març de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari accidental, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Xavier Ferrer i Vendrell 

 


