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ACTA (05/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

CINC D’ABRIL 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. Joan Alcalde Alonso 

 Sr. Josep Llensa i Rocosa 

 Sr. Jordi Aviño Rovira 

 Sr. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

Secretari,   Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 25 d’abril 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 març de 2018 

 

Sr. MATEO 

Después de obtenir las modificacions del acta del pleno ordinario, contentos en que quede 

aclarado que no se dió permiso para col·locar lazos amarillos en el pueblo. De acuerdo con la 

aclaración. 

 

-Ple Extraordinari de data 3 d’abril de 2018 
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Sense que es produeixin més intervencions, s’aproven 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 7 de març de 2018 i fins el 4 d’abril de 2018, números en ordre 

correlatiu creixent del 96 al 135. 

-Decret de data 15 de gener de 2018 amb número d’ordre 11-b 

-Decret de data 12 de febrer de 2018 amb número d’ordre 48-b 

 

 

 

3.- PROPOSTA DE’APROVACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS PER ALS EXERCICIS 

2018 I 2019.- Aprovació Inicial. 

 

Atès que la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 resulta un romanent de tresoreria per a 

despeses generals de signe positiu per import 3.685.659,61 euros.  

 

Atès que d’acord amb el que s’estableix al Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, els ens local 

que compleixin els requisits de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit del 2017 

al finançament d’inversió financerament sostenible. 

 

Vist que es proposa destinar part del superàvit del 2017 a finançar el Pla d’inversions per al 

2018. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Inversions per als exercicis 2018/2019 que 

correspon a la modificació núm. 3/2018 de crèdits del pressupost de l’exercici 2018, segons el 

següent detall:  

 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció inversió 

Pressupost 

2018 

Pressupost 

2019 

17 9330 62212 
Nau polivalent zona esportiva i enderroc plaça de 

braus 
13.750,00 386.250,00 

17 1531 62303 Instal·lació càmeres de seguretat III fase  62.800,00   

17 1531 61907 Adequació paviment nucli de Romanyà de la Selva 46.500,00   

17 1710 61901 Passera ruta El Balcà  26.500,00   

17 1710 61903 Pista skate sector Teulera 52.000,00   
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17 4120 61913 Horts urbans  20.000,00   

17 1531 61909 Asfaltat carrers 50.000,00   

17 1710 61902 Adequació Carcaixells  20.000,00   

17 3230 62201 Obres zona dutxes Escola Pedralta 65.000,00   

17 3230 62217 Parc musical annex a l'Escola Pedralta 35.000,00   

17 1531 61910 Reparació font plaça 1 d´Octubre del 2017 15.000,00   

17 3420 62203 Cobriment terra pavelló  67.000,00   

17 3321 62204 Projecte biblioteca 129.775,00   

17 3420 62205 Inversions pavelló esports  18.500,00   

17 4910 62304 Compra equips de so 17.000,00   

17 1350 62301 Protecció civil  15.000,00   

17 4910 62302 Repetidor TDT 42.580,00   

17 3321 62202 Adequació pati biblioteca 18.000,00   

17 3420 62207 Adequació zona esportiva 192.000,00   

17 1531 62702 Nou POUM 100.000,00 161.360,00 

17 9330 62309 Mobiliari local costat serveis socials  12.000,00   

17 1531 61904 Reurbanització avinguda de l'Església 375.000,00   

17 1710 60901 Endegament torrent de Pedralta   448.225,00 

17 1531 61906 Inversions via pública i millora rotondes 50.000,00   

17 1531 62306 Altell i estanteries nau brigada 40.000,00   

17 1531 61905 Bústies Les Teules, Can Reixac i Roca de Malvet 25.000,00   

17 1710 61908 Enjardinament diferents zones 50.000,00   

17 1531 61914 Replantació arbrat i poda plataners 7.000,00   

17 4320 61912 Pantalles LED entrades municipi 70.000,00   

17 1710 61911 Lavabos Suro de la Creu 15.000,00   

17 2310 62206 Adequació serveis socials i punt igualtat 80.000,00   

17 9330 62208 Senyalització Ajuntament 10.000,00   

17 3340 62213 Aire condicionat sala "La Caixa" 12.500,00   

17 1620 62211 Millores deixalleria 15.000,00   

17 4320 62209 Adequació oficina de Turisme   100.000,00 

17 2310 62210 Adequació pis Serveis Socials edifici Teulera 100.000,00   

17 9330 62214 Adequació local Travessia Camp Bach 162.600,00   

17 3331 62305 Equipament Espai Ridaura 8.500,00   

17 3420 62216 Equip cloració piscina municipal 17.000,00   

17 1531 62307 Equipament brigada 50.000,00   

17 9330 62601 Equipament informàtic + Espai Ridaura 47.500,00   

17 1531 62701 Projectes urbanístics 50.000,00   

17 9330 62215 Mobiliari local de joves 12.000,00   

17 2310 62310 Prestatges, mobiliari i apilador elèctric banc aliments 12.000,00   

17 2311 62308 Espai gastronòmic 15.000,00   

   
TOTAL EXERCICI 2.242.505,00 1.095.835,00 

      

      FINANÇAMENT PLA INVERSIONS     

      Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.218.280,00 815.785,00 

      Subvenció Diputació 24.225,00 0,00 

      Subvenció ACA 0,00 280.050,00 

      TOTAL FINANÇAMENT 2.242.505,00 1.095.835,00 

 

SEGON.- ANUL.LAR tots el projectes de despesa dels plans d’inversió dels anys 2015, 2016 i 

2017 que no hagin estat executats ni compromesos a 31 de desembre de 2017. 
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TERCER.- 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 

La proposta que portem a ple, contempla les inversions pel 2019. En aquest cas, entenem que és 

bo fer aquestes previsions i tenint en compte que es tracta d’un any electoral. Així, contemplem 

les inversions pel 2019 amb el prorrateig, 1 milió d’euros per mig any. És una previsió. No és 

novedós. Al 2018 pot haver-hi modificacions com per exemple l’accés a Roca de Malvet, perquè 

el tram en concret a executar no és competència nostre, sinó que està al pla de carreteres de la 

Diputació i també perquè puja molts diners. La pròpia carretera està en bastant mal estat. També 

el projecte per portar l’aigua a Solius. Tramitem el projecte, i tots els informes favorables, 

excepte el d’urbanisme que ens demana que fem una modificació del POUM. També amb Riera 

Molinets, que inclou el conveni perquè facin la primera fase. 

Esperarem més endavant doncs, si l’hem de contemplar, i és bàsic perquè els veïns de Solius 

puguin tirar de l’aigua potable. Poso doncs, aquestes excepcions que poden anar sorgint. 

 

Si entro en el detall de la previsió pel 2018, la nau polivalent de la zona esportiva i la plaça de 

braus, aquest import és el cost del projecte. Tirar a terra la plaça de Braus i aixecar amb alçada i 

que hi puguin assajar els castellers i instal·lar el bull-dog (rocòdrom) 

Fer-la a finals d’any i que computi al 2018. També estem modificant l’alçada reguladora del 

POUM. 

 

Respecte les càmeres de seguretat, complementem les 2 anteriors. Ens queden zones, com ara 

Bell-Lloch i Les Teules i altres càmeres més estratègiques com per exemple a la pujada de Roca 

de Malvet. Ens funcionen molt bé, i els resultats són positius. 

 

L’adequació a Romanyà, la intenció es fer un projecte i la baixada cap a la plaça de Can Roquet. 

Ho volem assentar amb paviment de sòlid (sorra i tractament i queda llavors consolidat) 

 

Pel que fa a la passera d’El Balcà, ja estava prevista. En breu iniciarem les obres. Hem licitat i 

adjudicada l’empresa. 

 

La pista d’skate està a punt. Ho retocarem per unes demandes dels usuaris, i ja està adjudicada. 

 

Els horts urbans. La primera fase és de l’any anterior. Ho hem de complementar, i la intenció és 

que estigui operatiu ja. Aquesta tarda s’ha fet una reunió amb les persones interessades. 

 

L’asfaltatge de carrers, seguim com cada any que se´n fan. Aquest any la inversió és menor. Ara 

s’anirà a arranjar la zona d’aparcament de la plaça de Bella Pedra i president Irla. També l’accés 

a la urbanització a Can Rexach, i una part al sector del patronat de Dalt. 
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Als carcaixells, s’arrastra de fa 2 o 3 anys. Un cop tinguem el conveni signat es farà. 

 

Les obres a la zona de dutxes, es tracta de retirar els protocols i hem arribat a l’acord per adequar 

les zones de dutxes de l’entrada actual; l’ampliació de l’escola es farà, però tardarà 3 o 4 anys. 

 

Lo del parc musical, ens vé de l’escola, i ubicar aquests elements de música, al mur de l’escola. 

 

Ja s’han reparat els motors de la plaça 1 octubre. 

 

Respecte el cobriment del terra del pavelló, ja s’ha tret a licitació, i s’està treballant amb les 

valoracions de les dues empreses presentades. 

 

El projecte de la biblioteca, tenim l’equip guanyador, ens portaran el projecte bàsic a principis de 

maig i després el projecte executiu. Al setembre o octubre el tindrem. Anirem llavors a veure els 

diferents departaments de la Generalitat i la Diputació, i ho treballarem pel 2019. 

 

Les inversions al pavelló, consisteixen a canviar la lluminària per unes de Led. Es eficaç 

energèticament i de consum. També millorarem els banys i a les dutxes. 

 

Respecte els equips de so, volem comprar per un equip per la sala de plens i també per activitats 

i festes que es fan. 

 

En quant a la protecció civil, es tracta de compra de material. Disposem d’una nau compartida 

amb les ADFs. Tenen la nau i en breu es podrà adquirir. 

 

El repetidor de TDT, la zona per cobrir és la part de Romanyà, Sant Miquel d’Aro, i Roca de 

Malvet. Hem de lligar la ubicació de l’antena amb els propietaris. 

 

El patí de la biblioteca, es tracta de col·locar gespa artificial. 

 

L’adequació de la zona esportiva, de prop de 192.000 euros, el més important és el canvi de la 

gespa artificial i canviar els llums del camp de futbol. 

 

El nou POUM, està en marxa. 

 

Pel que fa a la re urbanització de l’avinguda de l’Església, ho volem adjudicar abans de l’estiu, i 

fer les obres quan no hi hagi classe. 

 

L’endegament del Torrent de Pedralta, hem rebut la subvenció de l’ACA. La intenció es treure a 

licitació a final de l’any perquè es pugui executar i portar a terme. 

 

L’altell i estanteries, es tracta d’ordenar. 

 

Les bústies, cada any hem invertit amb bústies a les diferents urbanitzacions. 

 

Les pantalles Led, és la intenció a les tres entrades per informar de les diferents activitats; així 

minimitzaríem els cartells, les pancartes que és un continu i tenen una durada curta. I pensem 

cobrir-ho amb el retorn de la taxa turística. 
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Els lavabos del Suro de la Creu, és una demanda del grup de Junts; de fa ja temps. Tenim les 

propostes i abans de l’estiu esperem estiguin col·locats. Agraeixo la paciència del vostre grup 

Marius. 

 

Adequació serveis socials i punt d’igualtat, s’està treballant per condicionar pels tècnics de 

projectes de la casa. I un cop fet el canvi, la senyalització, serà la senyalització exterior i 

detallarem totes les dependències. 

 

L’aire condicionat aquest ens toca a nosaltres, el de la sala d’exposicions. 

 

La millora de la deixalleria es per informatitzar el procés: tanca, targeta, etc... més control en 

definitiva. 

 

L’adequació de l’oficina de turisme, ja us exposarem el projecte. 

 

L’adequació del pis de serveis socials, estem treballant el projecte. La previsió és de 100.000 

euros. Es tracta d’un pis de més de 100 m2, i que es pugui disposar en cas de necessitat de dues 

unitats per a dues famílies, amb una zona comuna de cuina i menjador i les habitacions i els 

lavabos per separat. 

 

L’adequació del local de la travessia Camp d’en Bach és pel banc d’aliments i el local de joves. 

La ubicació serà molt millor, i alliberarem part del pavelló. 

 

L’equipament de la brigada és per comprar 1 o dues furgonetes a més de maquinària. 

 

L’espai gastronòmic és una proposta d’aula nova que és la sala del costat de la deixalleria. Certes 

propostes que tenim sobre la taula. 

 

Pel que fa a l’exercici 2019 es tracta d’una previsió, és una cosa viva, i en mesos pot variar. 

 

Amb tot, no es contempla demanar crèdit i anar reduint l’endeutament. 

 

Sr. LLENSA: 

A l’aprovació del pla d’inversions de 2017  en ple ordinari de data 27/02/2017, vàrem manifestar 

entre altres coses el següent: 

1) Incompliment del pla d’inversions de l’any 2016 amb 17 inversions pendents, 3 s’estan 

realitzant i 9 realitzades  

2) En el pla d’inversions de 2017 d’import 1.997.000€ es cobria amb majors ingressos de 

l’alineació de terrenys, romanent de tresoreria i una subvenció de 70.000€ de la 

Diputació, que estava sol.licitada i amb data d’avui la Diputació no ha concedit res. 

3)En el pla d’invesions 2018 i 2019 núm. 3/2018. Total exercici 2018 d’import 2.242.505€. 

exercici 2019 de 1.095.835€. 

a més anul.la tots els projectes dels anys 2015, 2016 i 2017 no executats ni compromesos 

a 31/12/2017. 

Vostè senyor alcalde em tractava de mentider referent a les inversions pendents del 2015 i 2016. 

Però malgrat tot no em vaig equivocar, les inversions pendents del 2015 i 2016 van ser 12, les de 

l’any 2017, 23 i en total 35. 

D’aquestes 35 inversions anul·lades, 20 s’han passat al pla d’inversions 2018-2019, la resta que 

queden pendents, que son 15 inversions han quedat definitivament anul.lades. 
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Hem de dir també que una part de les obres que han quedat pendents d’executar dels anys 2016 i 

2017 no ha estat per falta d’estabilitat pressupostària sinó per falta de gestió administrativa. 

Per tant senyor alcalde, l’execució del pla d’inversions 2018 tindrà la falta d’incompliment com 

ha passat en els plans d’inversions dels anys 2016 i 2017. A més la novetat d’aquest pla 

d’inversions és que es porta a la seva aprovació una patida de més d’1 milió d’euros. Al 

pressupost de 2019. 

Senyor alcalde, creu correcte portar a l’aprovació de més d’1 milió d’euros? Pla d’inversions del 

pressupost pel 2019. 

Li preguntem senyor alcalde, en el seu moment qui aprovarà el pressupost del 2019 i amb quines 

condicions, quin romanent de tresoreria tindrem i quin resultat tindrà la liquidació del pressupost 

del 2018. 

Per tant senyor alcalde, amb aquestes condicions no podem donar suport a aquest pla 

d’inversions i el nostre vot serà en contra. 

 

Sr. SALA 

Vostè, com a alcalde ja sap que es tracta d’una previsió. Unes es poden executar, i altres no; i 

unes computen i altres no. Són previsions. Estem satisfets amb el que es porta fent. I no se´n fan 

més per falta de procediment: projectes, tramitacions, ens alteren les previsions, com per 

exemple la portada d’aigües a Solius. És una cosa viva. I la previsió pel 2019, en aquest cas 

estem aprovant una mitjana de 2 milions d’euros, per tant pel 2019, preveiem la meitat de 

l’exercici. Es prou correcte, i el finançament serà de romanent de tresoreria positiu. 

La previsió és correcte. No hem demanat crèdit, ni ens hem endeutat. I a més de tot això, 

rebaixem l’IBI a tots els ciutadans. 

 

Sr. RICO 

El pla d’inversions és una visió de prioritats i necessitats de qui governa. És la vostra 

responsabilitat. D’entrada, hi ha 44 partides i això és beneficiós pel que significa de 

diversificació: beneficia a molts ciutadans i resol temes petits i penjats d’exercicis anteriors. 

El segon punt positiu és que no hi ha finançament extern; es finança amb romanent de tresoreria i 

és responsabilitat de qui governa la seva distribució. 

Amb moltes inversions coincideixo, en d’altres en seria qüestionable el retorn. Alguna s’allunya 

de les nostres prioritats com la pista d’skate; amb la nau polivalent coincideixo que cal 

reordenar. 

Pel que fa a les partides del 2019, és una previsió amb dret a retracte. Veurem que passa. Ens 

abstindrem. 

 

Sr. ALIU 

Bona nit. Volíem sentir l’explicació del Sr. Alcalde. Ens preguntem si la subvenció està 

concedida? 

 

Sr. SALA 

Tenim aquesta subvenció i una altra que és per la canonada d’aigua a Solius per un import petit. 

 

Sr. ALIU 

És cert que més d’una vegada els hem dit que Junts ha dit que tenim altres prioritats. La última 

vegada ham mirat totes les partides i són coherents. Val més fer 44 petites que dos de grosses. La 

decisió és vostra. Estan bastant bé però ens decantem per l’abstenció. No hi tenim cap però. 
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Sr. MATEO 

Buenas noches. 

Varias reivindicacions en esta legislatura por necesidades del municipio, en que las no aprovades 

se retiran. Inversiones para el pueblo se retiran. No es nuestro modelo. Por lo tanto votaremos en 

contra. 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 8 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,  

Vots en contra: 3 dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU i del senyor Mateo del Grup del 

PP. 

Abstencions: 2 del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors i del senyor Aliu del Grup de Junts. 

 

 

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

DELS TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO. 

 

Vist que la Junta de Govern Local de data 21 d’agost de 2017, va aprovar l’expedient de 

contractació dels treballs per la redacció de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

de Santa Cristina d’Aro i el plec de clàusules administratives i tècniques. 

 

Vist que la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018, va adjudicar el contracte per la 

redacció de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro, a 

favor de l’empresa Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SLP. 

 

Vist que l’article 10.2 del plec de clàusules de prescripcions tècniques i particulars l’adjudicatari 

en el termini d’un mes des de l’aprovació del programa de treball per part de l’Ajuntament, 

l’Equip redactor haurà de presentar una documentació inicial, amb la finalitat d’orientar i fixar 

criteris tècnics i polítics per a la redacció de l’Avanç de Planejament, la qual contindrà entre 

d’altres, un programa de Participació ciutadana, en base a la proposta efectuada en la seva oferta, 

per tal de poder ser aprovat per aquest Corporació. 

 

Vist que en data 17 d’abril de 2018, les empreses Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-

Diez, SLP , E1DOS i MILGRAMS, van presentar el Programa de Participació Ciutadana del 

POUM de Santa Cristina d’Aro, que inclou totes les fases i determina els mecanismes del procés 

participatiu actiu dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 

 

Atès el que disposen els articles 22 i 105 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament sobre la Llei d’Urbanisme. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR el Programa de Participació Ciutadana dels treballs de revisió del 

POUM de Santa Cristina d’Aro. 
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SEGON.-FACULTAR a l’alcalde per a la formalització dels presents acord. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL: 

El Pla d’ordenació urbanística municipal, és una eina on s’explica el passat de territori on vivim,  

s’analitza el present i s’imagina el futur. Per això tenim una clara voluntat d’implicar a tota la 

ciutadania en l’elaboració del document, més enllà d’acomplir amb el requisits legals que 

estableixen que cal fer un POUM amb participació ciutadana. 

Si aconseguim decidir entre tots quin futur imaginem pel nostre territori, el POUM serà un 

document de gran consens social amb millors i més rics continguts. 

Les fases del Programa de participació ciutadana es podrien resumir en 6. 

1-Concreció del programa i aprovació pel Ple.  

2-Posar en coneixement de la ciutadania totes les eines que tindran a la seva disposició per 

poder fer-se escoltar (web, app, assemblees, i oficina del POUM...) 

També s’ha demanat a tots els grups amb representació municipal que siguin presents a la 

Comissió informativa de treball i seguiment. Al cap i a la fi, serem tots els representants 

polítics els que haurem d’aprovar-lo i cal que tots, amb independència de que pertanyin al 

govern o no, hem de ser-hi des de l’inici. 

3-Presentació pública de l’inici del procés de redacció. Explicant per a què serveix un 

POUM, perquè és important participar-hi, perquè cal fer-ne un de nou, etc... 

Es farà també una presentació del que es diu tècnicament, l’Avanç del POUM. Vé a ser el 

document base redactat amb la participació dels tècnics municipals. Totes les accions 

participatives es faran sobre aquest document que ha de servir de guió. Farem 

dinamització al carrer, debats temàtics, qüestionaris d’opinió... 

4-Fase de síntesi de resultats i presentació pública de les aportacions de la ciutadania. 

5-Aprovació inicial del POUM 

6-Fase d’al·legacions durant la qual també es disposarà d’una oficina. 

 

Sr. LLENSA: 

Per nosaltres correcte 

 

Sr. RICO 

Ho trobem positiu e important. La participació provocarà menys al·legacions. Ho matisaria que 

la responsabilitat de la comissió informativa sigui ordinària i fixar un calendari, que se´ns 

presentés a l’equip redactor i marquéssim les periodicitats, un calendari ordinari. El POUM ho 

regula tot, i quan més visions, opinions, debat, més transversal i quantes més visions, opinions, 

debat, més transversal i quanta més transversalitat, més acceptació. 

El POUM perfecte seria aquell que s’aprovés per unanimitat. 

 

Sra. PUJOL 

L’escenari és diferent respecte el vigent POUM; l’horitzó de creixement no és el mateix, és molt 

menor. 
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Sr. SALA 

Evidentment hem parlat amb l’equip redactor, i la comissió en formarem part tots els grups, amb 

un o dos membres. També s’ha demanat que es pugui crear un equip de gent que té sensibilitat i 

coneixement, e interès. La voluntat és obrir-lo al màxim amb aquest equip de treball. 

 

Sr. ALIU 

Des de Junts ja vàrem dir a la comissió informativa que ens semblava molt bé. Agrair a la Sònia 

Pujol les explicacions. 

 

Sr. MATEO 

Decirte Sonia que muchas veces no creemos en los presupuestos participatives, però esta vez 

vemos que esta es una actitud, una acción importante para animar a toda la población y creer de 

forma activa en la redacción del POUM. Hay que complir la sentencia. Votaremos a favor y el 

apoyo para lo que podamos aportar. 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 46 DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PER A POSSIBILITAR LA 

IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB REQUERIMENTS ESPECÍFICS EN 

ZONA D’EQUIPAMENTS. Aprovació provisional 

 

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

amb el núm. 46, que té per objecte modificar l’article 101 de la normativa del POUM per 

permetre situar equipaments públics amb requeriments específics d’alçada, en terrenys 

qualificats d’equipaments comunitaris (clau Eq) 

 

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

publicació del corresponent edicte al DOGC núm. 7538 de 18/01/18 i al DOGC núm. 7553 de 

7/02/18 (rectificació errada material), al BOP núm. 18 de 25/01/18 i al BOP núm. 27 de 7/02/18 

(rectificació errada material), al diari El Punt de 18/01/18 i al diari El Punt de 1/02/18 

(rectificació errada material), al Diari de Girona de 17/01/18 i al Diari de Girona de 31/01/18 

(rectificació errada material), al tauler d'anuncis de la Corporació i a l’e-Tauler, i garantint també 

l’accés telemàtic al seu contingut a través de la web municipal des del dia 10/01/18 

 

Atès que durant el tràmit d’informació pública no s’han rebut al·legacions i vist que no s’ha 

considerat necessària la sol·licitud d’informes sectorials 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

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

urbanística municipal assenyalada amb el número 46.  
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SEGON.- TRAMETRE la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

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

al DOGC. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Aquest tema és el que comentàvem abans per ampliar la nau, la seva alçada. 

 

Sr. LLENSA: 

Votarem a favor tal com vàrem fer a l’aprovació inicial. 

 

Sra. PUJOL: 

Es tracta d’una petita modificació per poder aixecar 50cm més l’alçada de l’antiga plaça de 

braus, a la zona esportiva, per poder rehabilitar el lloc i fer-hi un espai on assagin els castellers. 

 

Sr. MATEO 

Vemos las deficiències del POUM. Se aprobó aceleradamente. Votaremos a favor. 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 

LLAMBORDÍ O PLACA STOLPERSTEINE EN RECORD A EUSEBI VICENS 

SAGUER,  DEPORTAT I MORT ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. 

 

Vist el foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les 

persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses per raons ètniques, 

ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més enllà del record necessari, crear 

espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i 

del respecte entre les generacions més joves. 

 

Vist que a Catalunya i també a Santa Cristina d’Aro, en els darrers anys, s’ha començat a 

realitzar una tasca exemplar pel que fa al període de la guerra civil i de la postguerra, que és un 

dels episodis més rellevants de la nostra història recent. Tanmateix, avui volem portar a col·lació 

un altre element potser menys conegut, però no per això inexistent: la de les persones 

empresonades i mortes als camps nazis durant la segona guerra mundial. 

 

Vist que concretament, proposem instal·lar una placa o llamborda de memòria, també 

anomenada Stolpersteine, una idea importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar 

l’artista Gunter Demnig l’any 1992. El 16 de desembre d’aquell any, Demning va col·locar el 

primer llambordí davant de l’ajuntament de Colònia com a homenatge als gitanos deportats als 

camps d’extermini nazis. L’any 1993 va iniciar un projecte adreçat a fomentar la memòria de 
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víctimes del nazisme arreu del món. Els Stolpersteine estan fets de formigó de 10 cm per 10 cm i 

estan coberts d'una fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va 

ser víctima del nazisme. En el cas del nostre municipi, proposem retre de nou homenatge a la 

figura d’Eusebi Vicens Saguer. Malgrat ja es va col·locar una placa en memorial al Mas 

Ballester – on va ser masover- creiem necessari afegir-lo al llistat de deportats homenatjats amb 

una stolpersteine, ja que aquesta és la forma memorial que s’ha anat estenent o s’anirà estenent 

com a estàndard a tota Europa. 

 

Vist que el seu objectiu és aturar al vianant -de fet, també es coneixen com a pedres de topada- i 

fer-lo pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassinada, torturada. Hi ha un 

llambordí únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar tres, quatre o més llambordins 

junts, corresponents als membres d’una mateixa família assassinats pels nazis. Des de l'inici del 

projecte el 1993, s’han instal·lat més de 50.000 llambordins a nou països d'Europa: Alemanya, 

Àustria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també 

aquí, a casa nostra. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món. La primera pedra 

a la península ibèrica es va posar el 2015 a Navàs, i també s’han instal·lat a Sabadell, Igualada, 

Manresa, Girona, Navàs i Cervera. Al seu torn, l’any 2012 es creà una aplicació i una web on es 

recull la ubicació de les diferents llambordes amb la història de tots els assassinats. 

 

Vist que no només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als 

supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També 

recuperen la memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren 

suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les famílies 

o grups de persones separades per la deportació. 

 

Vist que un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de la 

Universitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el nombre de deportats 

republicans als camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar internats a Mauthausen, 751 a Dachau, i 

638 a Buchenwald. La resta es va repartir entre d'altres camps com Neuengamme, Flossenbürg i 

Ravensbrück. El 59% dels deportats va morir i el 4% es van donar per desapareguts. Un 37% van 

ser alliberats, encara que en l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de persones que van 

estar als camps van morir. Un 22% dels deportats eren catalans. 

Doncs bé, Santa Cristina d’Aro no pot restar al marge d’aquest homenatge als deportats de la 

nostra ciutat. Cal recordar perquè no es torni a produir un horror com aquest. I cal homenatjar als 

que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això proposem la instal·lació 

d’aquestes llambordes i, també, plantegem que siguin una eina pedagògica per a les noves 

generacions.  

 

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

 

PRIMER.- Que es contacti amb l’artista corresponent a fi de realitzar i col·locar la llamborda al 

davant de la façana de l’antic ajuntament (Plaça Baldiri Reixach) 

 

SEGON.- Que es facin activitats entre els i les escolars per recordar-los i educar-los en el 

respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament 

de Catalunya. 
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Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

És correcte i per tant votarem a favor. 

 

Sra. PUJOL: 

Els stoplersteine (la traducció de l’alemany seria pedra on ensopegar) són una mena de llambordí  

d’uns 10x10cm que des de l’any 1993 es col·loquen en homenatge a les persones mortes a mans 

del règim nazi. Com s’explica, n’hi ha més de 50.000 de posats arreu d’Europa. 

A Sta cristina hi ha constància de que l’Eusevi Vicenc, masover del Mas Ballester, va morir en 

un camp de concentració nazi. Malgrat l’any passat es va instal·lar una placa commemorativa en 

aquell Mas, creiem convenient que al centre del poble s’hi posi una d’aquestes llambordes, de 

manera que es faci més present el seu record i, per extensió, s’evidenciï que les urpes del 

nazisme, amb connivència del feixisme, varen ser molt llargues arreu d’Europa. 

Dins del punt 2, volen explicar-vos que des de la biblioteca municipal i en col·laboració amb 

l’escola, hem tractat el tema del gènere bibliogràfic. El concurs de relat Mercè Rodoreda 

d’enguany ha versat sobre això precisament. En la visita que tot els escolars han fet a la 

biblioteca, els hem explicat, entre altres, el personatge de l’Anne Frank. Els ha frapat molt. Ens 

sembla bonic que facin el lligam entre el que ella va viure i el que va patir algú tan proper com 

un masover de Santa Cristina. 

 

Sr. ALIU 

Correctíssim 

 

Sr. MATEO 

Entendiendo que no nos gustó lo que hizo el Sr. Hitler, quiero entender que este señor se detuvo 

en Francia y se envio. Acabó ahi lamentablemente. Denunciar aquel genocidio. 

 

Sra. PUJOL 

El periple que feien el 22% era creuar la frontera francesa- Allà eren considerat apàtrides i 

alguns varen acabar en camps d'extermini. Ell va morir a Gusen. 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

7.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No ni ha. 

 

 

 

8.- PRECS i PREGUNTES 
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Sr. ALIU 

Només recordar la gent tancada, i desitjar que surtin aviat. 

 

Sr. MATEO 

Agradecemos la llegada del informe. El paso de zebra de la subida de Roca de Malvet. Recibió la 

inquietud mia de las urbanizaciones. Las cartes, número de parcel·les. Como quedo esto 

Y al señor Palahí como està la zona industrial. 

 

Sr. PALAHÍ 

Pendientes igual del nuevo informe sobre viabilidad econòmica encargado por los propietarios. 

Con el nuevo POUM, los propietarios y ayuntamiento vamos cogidos de la mano. 

 

Sr. MATEO 

La crisis nos golpeó fuertemente, y desarrollar las zones Industriales y la actividad econòmica es 

necesario. Insistiremos. 

 

Sr. PALAHÍ 

No es un problema de voluntat política sinó de complejidad técnica. 

 

Sr. SALA 

No ho tens pas ben entès. No ho volem pas ajuntar. Estem igual que fa uns anys enrere. Nosaltres 

també estem per separar-los. Anem de bracet amb els propietaris, i hi ha el sector gran que és on 

ens enroquem. 

Pel que deies de Correos, la confusió és d’alguna persona. Vaig parlar amb l’oficina de Correos 

de Santa Cristina i alguna persona es queixa. El que et vaig avançar és la lluita que es poden 

donar pel servei des de Santa Cristina i no des de Llagostera. 

 

Sr. MATEO 

Eran varias personas y de varias urbanizaciones. 

 

 

 

 

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

vint-i-cinc d’abril de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


