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ACTA (06/18) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA 

TRENTA D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

PRESIDENT  

 

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. Sebastian Mateo Herrero 

  

 

 

 

Absents, Sr. Xavier Sala i Congost 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 

 

Secretari           Sr. Miquel Coma i Tarrés 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 14.30 hores del dia 30 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 extraordinària. 

 

 

A continuació fa conèixer l’afer inclòs en  

 

 

L’ORDRE DEL DIA: 

 

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS DELS 

HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA 

D’ARO. 
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Vist el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de 

llicències d’ús privatiu del domini públic del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

Vista la memòria emesa conjuntament per la tècnica de serveis socials i el tècnic de medi 

ambient i serveis en data 20 d’abril de 2018, on s’estableix la metodologia, les fases del procés, i 

el cost del projecte. 

 

Vist que la finalitat d’aquest Reglament és regular el règim jurídic de les llicències d’us privatiu 

del domini públic atorgades per l’Ajuntament sobre horts de cessió d’ús de titularitat municipal 

al terme de Santa Cristina d’Aro, exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a 

l’autoconsum, el contingut dels drets i obligacions a complir pels beneficiaris d’aquestes 

llicències i el règim de licitació i adjudicació de les mateixes. 

 

Vist que el reglament estableix entre d’altres: 

 

-Que les llicències atorgades tindran caràcter personalíssim, i en cap cas els titulars no 

podran cedir, alienar, gravar o disposa, a tall onerós o gratuït, els drets que es derivin de 

l’autorització d’ús, ni transmetre-les a tercers. 

-Que les llicències s’atorgaran per ordre de concurrència per un període màxim de 3 anys 

amb un contracte revisable any per any que es renovarà en funció del correcte 

compliment de la normativa per part de l’adjudicatari. 

-Que els usuaris de l'horta hauran de dipositar una fiança de 50€ que hauran d'ingressar a la 

Tresoreria municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la 

formalització de l'adjudicació. 

 

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

l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat 

municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic del municipi de Santa 

Cristina d’Aro, redactat pels tècnics municipals de l’àrea de serveis socials i de medi ambient i 

serveis, que s’annexa a l’expedient. 

 

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

Girona per a la seva publicació i donar un termini de 30 dies d’informació pública, per la 

presentació de reclamacions i suggeriments. En cas que, conclòs aquest termini d’informació 

pública, no es presentin al·legacions en contra del Reglament, s’entendrà definitivament aprovat. 

 

 

TERCER.- TRAMATRE la proposta de reglament als interessats. 
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Intervencions: 

 

 

Sr. XIFRA 

Exposa que únicament s’ha convocat aquest ple extraordinari per la premura de posar en marxa 

els horts urbans, i al mes vinent es podrà començar a usar. 

 

Sra. FUENTES 

Exposa que aquest projecte es basa en l’autoconsum, de crear xarxa entre la gent que hi va, que 

també hi haurà un assessor de “Càritas” que farà assessorament i tallers. A finals de mes sortirà 

el concurs. També es disposarà d’una caseta comunitària per a la guarda dels estris. 

 

Sr. ALCALDE 

El reglament és necessari per tenir-ho reglamentat. Hi haurà un sistema de reg gota a gota, es 

disposarà d’un pou, que ha hagut de baixar fins a 130 metres de profunditat, i s’incorporarà un 

bombeig. Dilluns vinent s’obrirà el període que anirà del 7 al 14. 

La reunió informativa que vàrem celebrar fou molt exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit es sotmet a votació la proposta, resultant aprovada per unanimitat. 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les catorze hores i quaranta cinc minuts del dia 

trenta 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 

 


