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ACTA (07/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA TRENTA 

DE MAIG 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 30 de maig 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 25 d’abril de 2018 

 

-Ple Extraordinari de data 30 d’abril de 2018 

 

 

Sense que es produeixin més intervencions, s’aproven per assentiment de tots els membres 
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2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement 

 

Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, durant el 

següent període: 

 

- Període comprès entre els dies 5 d’abril de 2018 i fins el 10 de maig de 2018, números en ordre 

correlatiu creixent del 136 al 178. 

 

 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ARTICLE 5.2 “QUOTA” DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA 

DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT LA 

UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS. 

 

Vista l’ordenança fiscal número 15 vigent actualment, reguladora de la taxa per a la prestació 

dels serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals. 

 

Vista la necessitat de modificació del seu article 5.2. “quota per la utilització del servei de 

piscina municipal ”, que en la seva versió vigent disposa: 
 

“Article 5.2. QUOTA.- Utilització del servei de piscina municipal 

 

Categoria Menors 3 anys De 3 a 8 anys A partir de 9 anys Especial*  

XXX X € X € X € X € 

Grups de més 10 

usuaris 

0 € 1,00 €  40,00 € 10,00 € 

XXX X € X € X € X € 

 

*)Totes les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro. Es podran identificar amb el DNI o certificat 

d’empadronament a l’entrada de la piscina per obtenir la bonificació en el preu. 

 

Vista la necessitat d’afegir-hi a l’article 5.2.- “Quota per la utilització del servei de piscina 

municipal” en la categoria “Grups de més 10 usuaris”, que els preus son per persona per tal de 

fer-la més entenedora, proposant-se el següent redactat: 

 
“Article 5.2. QUOTA.- Utilització del servei de piscina municipal 

 

Categoria Menors 3 anys De 3 a 8 anys A partir de 9 

anys 

Especial*  

XXX X € X € X € X € 

Grups de més de 10 

usuaris (preu per 

persona) 

0 € 1,00 € 4,00 € 1,00 € 

XXX X € X € X € X € 

 

*)Totes les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro. Es podran identificar amb el DNI o certificat 

d’empadronament a l’entrada de la piscina per obtenir la bonificació en el preu. 

 

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

 

Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 5.2.-“Quota”, 

MODIFICANT l’apartat “Grups de més 10 usuaris” afegint que el preu a cobrar serà per 

persona, amb la següent redacció: 

 
“Article 5.2. QUOTA.- Utilització del servei de piscina municipal 

 

Categoria Menors 3 anys De 3 a 8 anys A partir de 9 

anys 

Especial*  

XXX X € X € X € X € 

Grups de més de 10 

usuaris (preu per 

persona) 

0 € 1,00 € 4,00 € 1,00 € 

XXX X € X € X € X € 

 

*)Totes les persones empadronades a Santa Cristina d’Aro. Es podran identificar amb el DNI o certificat 

d’empadronament a l’entrada de la piscina per obtenir la bonificació en el preu. 

 

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 de l’ordenança, s’entendrà definitivament 

aprovada. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la proposta a les entitats interessades en el procés. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Es tracta de modificar la quota d’un article que passarà de grups a preu per persona. El nostre vot 

serà favorable. 

 

Sr. RICO 

Queda aclarit l’assumpte 

 

Sr. ALIU 

Opinem el mateix 

 

Sr. MATEO 

Correcto. Aprobaremos cualquier modificación que lleve a un buen entendimiento. 

 

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

unanimitat 

 

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

MUNICIPAL DE SEGURETAT VIAL I CIRCULACIÓ AL MUNICIPI DE SANTA 

CRISTINA D’ARO. 
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Vista l’ordenança municipal vigent en matèria de seguretat vial i circulació de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro, publicada al BOP de Girona número 50 de 13 de març de 2003. 

 

Vist que el ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2017, va aprovar 

delegar a favor de la Diputació de Girona les facultats de gestió i recaptació d’ingressos dels 

expedients sancionadors en matèria de trànsit, sorolls, gossos considerats potencialment 

perillosos i en matèria de convivència i seguretat ciutadana. 

 

Vist que les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa Local 

de Municipis Gironins (XALOC), mitjançant un conveni. 

 

Vist l’informe emès pel sotsinspector, cap de la policia local, en data 17 d’abril de 2018, on 

comunica que degut al progres i l’adaptació de les normes a la nova realitat, seria necessari 

modificar l’ordenança vigent.  

 

Vist que entre d’altres les modificacions son les que es concreten en l’informe tècnic emès pel 

sotsinspector de la policia local en data 22 de maig de 2018 i que son les següents: 

 

•Es redueixen sancions per infraccions lleus del reglament, fins al límit del 50%, equiparant-

nos als municipis veïns. 

•S’amplien els conceptes i definicions dels estacionament; 

oOrdinari 

oMinusvàlid 

oEstacionament limitat 

oEstacionaments de motocicletes 

oCarrega i descarrega 

•Limita explícitament l’ús de patins i patinets en la via pública. 

•Defineix les normes de circulació de bicicletes en la via pública i carrils bici.  

•Es regula la circulació i estacionaments de camions i vehicles pesants dins del nucli urbà. 

•Es determinen els motius de la retirada de vehicles de la via pública i el tractament dels 

vehicles abandonats. 

•Determina els casos d’aplicació de mesures circulatòries especials 

 

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

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ordenança reguladora de seguretat 

vial i circulació al municipi de Santa Cristina d’Aro, per tal d’adaptar-a a la nova normativa 

vigent i el seu annex, que consta 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 de l’ordenança, s’entendrà definitivament 

aprovada. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la proposta a les entitats interessades en el procés 
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Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Fins ara el servei de multes el gestionava el consell comarcal. Ara, com sabeu ho hem traspassat 

al Xaloc. Per altra banda, cal adaptar a la normativa, fent el comparatiu amb altres municipis, i 

l’hem reajustat com consta a l’informe. 

 

Sr. LLENSA: 

Consisteix en adaptar l’ordenança i el seu annex a la nova normativa. El nostre vot serà 

favorable. 

 

Sr. RICO 

Correcte 

 

Sr. ALIU 

Favorables al canvi 

 

Sr. MATEO 

No hay problema 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 

INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I 

SANTA CRISTINA D’ARO PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE 

TAXI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL D’AQUESTS MUNICIPIS. 

 

Vist el conveni de col·laboració, entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina 

d’Aro, que té per objecte definir les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei 

de taxi en l’àmbit territorial d’aquests. 

 

Atès que es creu convenient i necessari coordinar una prestació conjunta del servei de taxi en 

l’àmbit territorial dels municipis de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, amb la finalitat 

de millorar aquest servei en ambdós municipis. 

 

Vist l’article 23 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal 

en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents 

municipis, de manera que l’ordenació adequada dels serveis transcendeix els interessos de cada 

un dels municipis de la zona. 

 

Atès que aquest conveni no comportarà cap despesa econòmica i que es preveu una durada de 4 

anys. 

 

Vist el conveni el qual s’annexa a l’expedient. 
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Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR el conveni de cooperació, entre els Ajuntaments de Sant Feliu de 

Guíxols i Santa Cristina d’Aro per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial 

d’aquests municipis, amb una durada de 4 anys, i que es transcriu literalment al peu. 

 

SEGON.- NOMENAR responsable tècnic per al seguiment del conveni al caporal de la policia 

local encarregat de la via pública 

 

TERCER.- FACULTAR al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 

per l’execució del present acord. 

 

QUART.- TRASLLARDAR el present acord als interessats i als Serveis Territorials de 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
“Conveni de cooperació intermunicipal entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina 

d’Aro per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis. 

 

A ............................. (data) 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en nom i representació 

d'aquest ens local. 

 

De l’altra part, el senyor Xavier Sala i Congost, alcalde de l'Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en nom 

i representació d'aquest ens local. 

 

Els dos alcaldes actuen assistits dels secretaris dels respectius municipis, Sr. Carles Ros i Arpa de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Sr. Miquel Coma Tarrés de l’Ajuntament de Santa Cristina 

d’Aro. 

 

Les parts es reconeixen capacitat i representació per a signar aquest conveni, el qual haurà de ser 

ratificat pels Plens dels Ajuntaments respectius,  i als efectes esmentats  

 

EXPOSEN 

 

I.- L'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha 

interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que 

l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona. 

 

II.- De conformitat amb el que s'ha exposat, els Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina 

d’Aro, consideren necessària la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes 

municipals, de tal manera que els taxis de tots aquests municipis puguin actuar en qualssevol dels seus 

termes municipals, en les condicions i limitacions que s’estableixen en el present acord.  

 

III.- En conseqüència, les parts, mitjançant aquest instrument, estableixen un marc de col·laboració en el 

qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit 

territorial dels municipis signants.  
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Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts, 

ACORDEN: 

 

Primer.- Objecte del conveni 

 

Aquest conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei de 

taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. 

 

Segon.- Prestació conjunta territorial 

 

Els ajuntaments signants es comprometen a permetre la prestació del servei de taxi en els seus respectius 

termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualssevol dels municipis esmentats en les 

condicions que es determinen en els pactes següents.  

 

Al servei estaran inclosos tota la flota de taxis de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, sense 

excepció. 

 

Tercer .- Utilització de les parades  

 

La circulació de taxis dels dos municipis signants serà lliure pels termes municipals que acorden el 

servei. 

 

Les parades de taxi degudament senyalitzades com a tals podran ser utilitzades indistintament pels 

titulars de les llicències municipals de qualssevol dels municipis signants d’aquest conveni amb l’únic 

criteri de prioritat que el d’arribada a la parada. 

 

Quart .- Contractació del servei  

 

Els serveis que es contractin s’organitzaran mitjançant una APP i seran assignats entre els taxistes de les 

diferents poblacions d’acord amb criteris de proximitat i disponibilitat de recursos, de forma equitativa i 

totalment objectiva entre els diferents titulars de llicències.  

 

Cinquè .- Taxímetre  

 

Els vehicles, si no en disposen ja, incorporaran l’aparell taxímetre i mòdul exterior.  

 

Sisè .- Imatge  

 

Els municipis signants, a través de la Comissió de seguiment, regularan de comú acord que els vehicles 

vagin identificats exteriorment mitjançant la implantació d’una retolació comuna dels taxis per a una 

millor visualització. 

 

Setè .- Tarifes 

 

Els ajuntaments signants es comprometen a aplicar les mateixes tarifes urbanes als trajectes 

exclusivament urbans de serveis de taxi que tinguin origen i destinació en qualssevol dels dos termes 

municipals. Pel que fa als recorreguts intermunicipals la tarifa aplicable serà la que determina amb 

caràcter general el Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 

Vuitè .- Atorgament de llicències 

 

Mentre el present Conveni es trobi vigent, els ajuntaments signants d'aquest conveni es comprometen a 

no atorgar noves llicències per a prestar els serveis urbans de taxi corresponents al seu municipi. En tot 
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cas, serà la Comissió de seguiment mitjançant acords, qui regularà durant el termini de vigència del 

present conveni, la possibilitat de portar a terme la creació de noves  llicències de taxi. 

Novè .  Conformitat de la Direcció General del transports i mobilitat  

 

El conveni serà sotmès, amb caràcter previ a la seva ratificació pels Plens dels respectius ajuntaments, a 

la conformitat de la DGTM pel que fa a l’exercici de les seves competències.  

 

Desè . Inspecció i control  

 

Amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves determinacions i del compliment de les 

obligacions que se’n deriven per als titulars de llicències, els ajuntaments signants d’aquest conveni es 

comprometen a intensificar les tasques d’inspecció per a la detecció i eliminació de practiques irregulars 

o contràries a la normativa i les determinacions del present conveni, en coordinació amb els òrgans 

d’inspecció de la Direcció General de Transports i Mobilitat. 

 

A tal efecte, la normativa de funcionament del servei així com el règim d’infraccions serà consensuada 

entre els ajuntaments signataris a través de la Comissió de seguiment.  

 

Aquesta normativa inclourà un nombre mínim de taxis de servei diari, que podria ser modificat segons 

l’època de l’any, així com, haurà de regular criteris comuns per a la renovació de la flota. 

 

Onzè - Comissió de seguiment  

 

Als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament d'aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment 

. 

 

La Comissió de seguiment estarà formada per: 

 

Un representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

Un representant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro  

En el seu cas, un representant de la Direcció General de Transports i Mobilitat 

Dos representants dels taxistes de Sant Feliu de Guíxols. 

Dos representants dels taxistes de Santa Cristina d’Aro. 

Tots les representants de la Comissió de Seguiment podran assistir acompanyats d’ assessors tècnics en 

la matèria objecte a tractar. 

En el seu cas, es demanarà l’assistència a un representant de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat 

 

La Comissió podrà ser convocada per qualssevol dels representants municipals i el seu règim de sessions 

i funcionament  es decidirà a la primera reunió que realitzin. 

 

Aquesta Comissió donarà suport tècnic a fi d’analitzar i proposar les millores de la prestació dels serveis 

objecte d’aquest conveni.  

 

Entre d’altres matèries i d’acord amb el present conveni,  aquesta Comissió regularà: 

 

•La imatge dels vehicles que integren el servei 

•La possibilitat d’ampliar el règim de llicències 

•La proposta de la normativa de funcionament del servei 

•El règim d’infraccions 

•Nombre de taxis en servei diari segons l’època  

•Criteris per la renovació de la flota. 

•Actualitzacions i/o innovacions de l’APP 
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Dotzè .- Vigència 

Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la data de la seva signatura, 

prorrogable per acord exprés d’ambdues administracions per un període de fins a quatre anys més.  

 

Tretzè .- Incompliment 

 

La no observació per qualssevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni facultarà a 

les restants a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del 

conveni. 

 

Catorzè.- Normativa municipal. 

 

Els respectius ajuntaments es comprometen a modificar les corresponents ordenances municipals 

reguladores del servei de taxi per a homogeneïtzar-les i donar compliment a aquest conveni. 

 

Quinzè .- Jurisdicció 

 

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no puguin ser resoltes per la 

Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè d’aquest conveni, restaran sotmeses a la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni en dos exemplars i a un sol efecte a la data de la 

signatura electrònica.” 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. JOAN ALCALDE 

He portat aquest tema. El conveni, bàsicament el que recull és que els taxistes de Sant Feliu 

puguin carregar gent a Santa Cristina i el nostre a Sant Feliu sense problemes. Seria com una 

mena de mancomunitat del taxi. S’espera que s’incorporin també els municipis de Palamós, 

Calonge, i estant fent la seva feina. 

 

Sr. LLENSA: 

Un servei conjunt dels dos municipis, millorarà el servei de Santa Cristina i per tant el nostre vot 

serà favorable. 

 

Sr. RICO 

Es tracta d’una mesura necessària e important. Aquesta és la línia de treball. Un dels problemes 

de Santa Cristina i és greu és el de comunicacions. El del taxi és més simple però nosaltres el 

patim, i caldria extendre-ho a altres municipis. Que sigui amb Sant Feliu és positiu; ara és un 

drama enviar-hi gent, un drama. 

 

Sr. SALA 

El tema arranca de Palamós i Calonge. Se´ns va traslladar i nosaltres ho hem fet més ràpid. Es 

treballa també amb una “app”. Que sigui fàcil. 

 

Sr. JOAN ALCALDE 
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Es signa amb el vist-i-plau dels taxistes. Hi estan d’acord. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, des de Junts, com es beneficia la gent del nostre poble, d’acord. 

 

Sr. MATEO 

Entendemos en esta moción, que las licencias en Santa Cristina en épocas bajas puede ser 

beneficioso però por otra parte nos da miedo que el convenio no refleje bien los tiempos de 

servicio, como proceder para buscar un taxi en Santa Cristina y por eso nos abstendremos. 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 12 dels senyors Sala i Xifra i les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de 

la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Palahí i Alcalde 

del Grup d’Independents, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU, del Sr. Rico del Grup 

d’Emprenedors i del senyor Aliu del Grup de Junts. 

Abstencions: 1 del senyor Mateo del Grup del PP. 

 

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 

DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 

CRISTINA D’ARO. 

 

Abans de sotmetre la proposta a debat i votació es dona correcció al grup dels cossos policials, 

que ha de ser de C1 en comptes de C2 

 

Vist el pressupost general, per a l’exercici 2018, aprovat en ple ordinari de l’Ajuntament de data 

31 de gener de 2018. 

 

Vista la plantilla aprovada pel 2018 pel que fa al personal per la policia local i que és la següent:  
 

A)PERSONAL FUNCIONARI 

DENOMINACIÓ LLOC NOMBRE 
GRUP 

PLACES PLACES A OBSERVA

CIONS DE TREBALL PLACES VACANTS EXTINGIR 

XXXX    
  

3. Escala d’Administració especial 

  
    

 

XXXX 

    
 

3.2. Subescala serveis especials  

    

Policia local      

- Sotsinspector 1 C1    

- Sergent 1 C1 1   

- Caporal 3 C1    

- Agent 12 C1    
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XXXX      
 

Vist l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2018, emès pel cap de la policia local, on exposa la 

necessitat de crear una plaça més de caporal ja que actualment a la plantilla de la policia local hi 

ha 3 places de caporal i que només una és operativa. 

 

Atès que també ha quedat vacant una plaça d’agent de la policia local. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de la policia local de 

reconvertir una plaça de sergent cap a una de caporal segons el quadre adjunt: 
 

A)  PERSONAL FUNCIONARI 

 

DENOMINACIÓ LLOC NOMBRE 
GRUP 

PLACES PLACES A OBSERVA

CIONS DE TREBALL PLACES VACANTS EXTINGIR 

XXXX    
  

3. Escala d’Administració especial 

  
    

 

XXXX 

    
 

3.2. Subescala serveis especials  

    

Policia local      

- Sotsinspector 1 C1    

- Sergent  C1  1  

- Caporal 4 C1 1   

- Agent 12 C1 1   

      

XXXX      
 

SEGON.- EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Girona, i tauler d’anuncis, per tal que s’hi puguin presentar 

reclamacions. 

 

TERCER.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 

durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 

s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local i l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Per l’operativa del servei i els comandaments es va fer una promoció interna de sergent a sots 

inspector. Ara la proposta és per reestructurar els comandaments entremitjos. Ens és millor 

anul·lar la de sergent i crear una de caporal i proveir-la per promoció interna. Llavors, al perdre 



12 

 

el company, ha quedat també una plaça vacant. Ja han sortit les base per a la selecció que es farà 

properament. 

 

Sr. LLENSA: 

Consisteix en suprimir la plaça de sergent i ampliar la plaça de 1 caporal. El nostre grup 

considera un error aquest canvi ja que perjudica el funcionament de la policia local. Per tant el 

nostre vot serà abstenció. 

 

Sr. RICO 

No ho hem estudiat en detall la plantilla de la policia. Cal un anàlisis profund per la forma 

d’operar i les funcions. És una assignatura pendent. No tinc prou informació perquè no ho hem 

treballat prou. Ens abstindrem. Cap problema, és correcte però. 

 

Sr. SALA 

S’està treballant en un nou organigrama, de cares a la actual i al futur, pel que és el municipi de 

Santa Cristina. Després caldrà fer la relació de llocs. Ja els informarem i també hi podran 

participar. 

 

Sr. ALIU 

A favor, és correcte per com es va explicar a la comissió informativa; veiem més factible més 

caporals. 

 

Sr. MATEO 

Después de la petición del canvio de C2 a C1, luego entendemos que se modificarà. En principio 

tendremos que votarlo a favor però quizás al mes de junio tendremos que sacar nuevas plazas. 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 10 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, del senyor Aliu del Grup de Junts i del senyor Mateo del Grup del 

PP. 

Abstencions: 3 dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU ,i del Sr. Rico del Grup 

d’Emprenedors 

 

 

 

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL BALDIRI I REIXAC DE SANTA CRISTINA D’ARO.  

 

Vist el projecte bàsic de la nova biblioteca Baldiri i Reixac de Santa Cristina d’Aro, que importa 

la quantitat de 1.780.000 euros iva inclòs (pressupost d’execució per contracte), redactat per 

l’empresa Feu i Godoy Arquitectes SLP. - (E117.5  0003-2018) 
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Vista la supervisió efectuada pels Serveis Tècnics Municipals (informe favorable emès per 

l’arquitecte municipal, la Sra. Mar Melchor i Ventulà, en data 14 de maig de 2018), pel que fa al 

contingut del projecte. 

 

Vist el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el ROAS. 

 

Per unanimitat dels assistents s'acorda: 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte bàsic de la nova biblioteca Baldiri i Reixac de 

Santa Cristina d’Aro, que importa la quantitat de 1.780.000 euros iva inclòs (pressupost 

d’execució per contracte), redactat per l’empresa Feu i Godoy Arquitectes SLP.- (E117.5 0003-

2018) 

 

SEGON.- SOTMETRE el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta (30) 

dies hàbils, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Girona; en el 

tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal, perquè els interessats presentin, si 

s’escau, les al·legacions que considerin pertinents, de conformitat amb el que preveu els articles 

37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals; amb el ben entès que en el cas 

que, conclòs el termini, no s'hagin presentat suggeriments, al·legacions o reclamacions, 

esdevindrà aprovat definitivament el projecte, sense necessitat d'adoptar nou acord. 

 

TERCER.- SIMULTÀNIAMENT al tràmit d’informació pública, sol·licitar informes als 

següents organismes públics competents per raó de la matèria, d’acord amb l’informe efectuat 

per l’arquitecte municipal, els quals s’hauran d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 

disposició n’autoritzi un de més llarg: 

-Agència Catalana de l’Aigua. 

-Secció d’Administració i Serveis als Ajuntaments del Servei de Biblioteques de la 

Diputació de Girona sobre l’adequació de la proposta al programa funcional aprovat i 

altres determinacions pròpies de la utilització de l’equipament. 

-Secció de planificació i cooperació del servei de biblioteques de la Direcció General de 

Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat sobre l’adequació 

de l’edifici com equipament públic. 

Així com sol·licitar informe a l’enginyeria amb contracte vigent per l’assessorament energètic en 

fase de projecte de la nova biblioteca (Exp. G112.1-507/2018): 

-Enginyeria Proisotec Energia SL, sobre l’adequació de la proposta als criteris 

d’eficiència energètica propis d’un edifici nZeb, i a les determinacions del Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars annex al contracte.  

 

QUART.- NOTIFICAR individualment aquest acord als Grups Municipals de l’oposició, als 

redactors del projecte, a l’arquitecte municipal i als veïns directament afectats, si escau. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 

A la comissió informativa us vaig ensenyar els canvis produïts respecte lo apuntat a la fase de 

participació ciutadana: en concret dels diferents desnivells que passen de 4 a 2. El pati és més 
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petit i sense tantes arestes. També que la zona de fons general, una zona més reclosa per treballar 

en grup, com s’estila per exemple a la biblioteca Carles Rahola de Girona. 

Ara l’equip redactor es posa a treballar pel projecte executiu abans de final d’any, i ens servirà 

per demanar el finançament. 

Volia agrair a la Mar per la feina que ha fet, també a la Isabel doncs és molt important la part de 

treball intern per l’accés visual. També volia agrair la dedicació del servei de biblioteques. 

 

Només recordar que la biblioteca fou una proposta ciutadana. 

 

Sr. LLENSA: 

És el segon projecte que es porta a aprovació en pocs anys, es va renunciar al primer malgrat ja 

hi havia subvenció i durant aquest període de temps fins avui s’han gastat diners en 

modificacions, malgrat tot, veurem com acabarà aquesta segona aprovació. Per tant el nostre vot 

serà en contra. 

 

Sr. RICO 

És una potestat de l’equip de govern com es gestiona aquest projecte. Amb força participació 

ciutadana. Per nosaltres no seria el projecte prioritari, però hi votarem a favor. 

 

Sr. SALA 

Més de la majoria de les formacions, tots ho portàvem al programa electoral. També esquerra. El 

senyor Llensa es referia a altres projectes. No ho sé. Hem encarregat aquest, i hi havia diferents 

propostes sobre la taula. És una obligació per Santa Cristina, amb més de 5.000 habitants, amb 

puntes de població que tenim, no disposar d’una biblioteca amb unes condicions mínimes. Per 

nosaltres és una prioritat. 

 

Sra. PUJOL 

El projecte que teníem a la casa no va costar ni un duro perquè la va fer el consell comarcal. La 

proposta es va desestimar pels serveis tècnics que hi havia a biblioteques; també per l’institut 

català de l’energia per l’alt cost de manteniment, i per la Diputació de Girona. 

 

Sr. SALA 

El projecte del 2007 estava sobredimensionat. 

 

Sr. LLENSA 

Ja es va renunciar a subvencions per poder acabar amb les obres de l’espai Ridaura. 

 

Sr. ALIU 

Som molt clars. El procés de participació mana, i ens varen dir la que volien. Ho veiem positiu. 

 

Sr. MATEO 

Debido al proceso participativo y el Trabajo que ha habito detrás, hemos decidido votar a favor; 

un voto de confiança para que se lleve para adelante de una vez por todas. 
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Tot seguit es sotmet a votació la proposta modificada, resultant aprovada pel següent resultat. 

 

Vots a favor: 11 dels senyors Sala i Xifra i les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de 

la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Palahí i Alcalde 

del Grup d’Independents, del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors, del senyor Aliu del Grup de 

Junts i del senyor Mateo del Grup del PP. 

Vots en contra: 2 dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU , 

 

 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA 

CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT 

ESPANYOL. 

 

Vist que els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  

socials oficials,  publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 

 

"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com 

els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. 

Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces repressores de l'estat espanyol 

pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt 

de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial. 

Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''ka/e 

borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit, 

alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de 

transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que 

cada cop ens organitzem més i prenguem consciència del poder que tenim. 

Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos 

econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció 

d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i 

allò que més els espanta: el futur. 

Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres, 

recepcionistes, professores,autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, 

carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per 

construir la República. 

Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells 

poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer, 

des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius. 

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!" 

 

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

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro considera una forma d'acció política 

absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i 

no violenta, pròpia d'una democràcia madura. 

 

SEGON.-·L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro denuncia i es posiciona clarament en contra de 

les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els 
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Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics 

dels ciutadans. 

 

TERCER.- L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro denuncia la criminalització de la protesta 

social, 'la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la 

llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a 

l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de 

República. 

 

QUART.- COMUNICAR aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les 

entitats municipalistes. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Com a membres de l’AMI i des d’esquerra, parlo com a portaveu, li donem tot el recolzament. 

Passo la paraula a cada portaveu. 

 

Sra. PUJOL 

Nosaltres votarem a favor de la moció perquè creiem que no és lícit criminalitzar un moviment 

ciutadà de protesta als carrers. Els CDR són bàsicament això, llevat de comptadíssimes 

excepcions, potser. La deriva de la injustícia espanyola sembla que no tingui aturador i cal –ni 

que sigui donant veu al nostre ajuntament mitjançant aquesta moció- contribuir  a denunciar-ho.  

 

Sr. LLENSA: 

Estem conformes amb la moció i per tant el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

No es tem d’acord en criminalitzar les accions del CDR però tampoc estem d’acord en les seves 

accions. L’acció política té límits, com ara el respecte i la convivència. El text i el redactat 

d’aquesta moció no ens agrada. Els termes empleats són absolutament de part i no ens hi 

identifiquem. Hi votarem en contra. 

 

Sr. ALIU 

Hi votarem a favor perquè és la millor manera de mantenir la llibertat d’expressió que manca en 

aquest país. Jo sóc un CDR i no m’agrada que em criminalitzin. 

 

Sr. MATEO 

Evidentemente en contra. La violència se ejerció de forma provativa hacía habitants del Estado, 

los cortes en el AVE, en la AP-7. El 1 de octubre se privaron a las fuerzas del orden el 

cumplimiento de su Trabajo, y en cambio se aplaudieron las cargas del 11 de mayo, cuando 

governava CiU. Era cumplimiento de una orden judicial, cumplieron su Trabajo. 
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Sr. PALAHÍ 

Nosaltres ens abstindrem. Amb una cosa li donaré la raó amb en Julio. Si el to de la moció 

hagués estat un altre,.... No puc saber si hi ha hagut aquesta conspiració entre cadascun dels 

CDRs. 

Jo almenys personalment, no puc identificar CDR com a terrorisme però si el que han fet pot 

tenir rellevància penal, ja es veurà. Finalment, clar, ho denunciem. D’acord. Però la finalitat de 

tot, més espiritual que material, ens sembla més lògic i coherent l’abstenció. 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 9 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 Llensa i Aviño del 

Grup CiU i del senyor Aliu del Grup de Junts. 

Vots en contra: 2 del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors i del senyor Mateo del Grup del PP  

Abstencions: 2 dels senyors Palahí i Alcalde del Grup d’Independents. 

 

 

 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA CONCESSIÓ DE 

LLICÈNCIES PER A L’EXTRACCIÓ DE CORALL VERMELL A LA COSTA 

CATALANA. 

 

Vist que el que coneixem com a corall és l'esquelet de petits animals que es desenvolupen amb 

gran lentitud a mesura que la colònia creix. La velocitat de creixement oscil·la entre 3 i 5 

mil·límetres l'any. 

 

Vist que el coral vermell (Corallium rubrum) existeix quasi exclusivament al Mediterrani. A la 

Costa Catalana es troben principalment en la zona de la Costa Brava entre el Cap de Begur i el 

Nord del Cap de Creus. Per créixer, el corall necessita adherir-se a roques dures exposades a 

corrents submarins i on la llum ambient resulti poc intensa. Les seves colònies són el refugi de 

moltes espècies de peixos i invertebrats que conformen un hàbitat protegit per diverses 

normatives europees.  

 

Vist que les poblacions de corall vermell de la Mediterrània en general i de la Costa Catalana en 

concret, han estat sotmeses a una forta pressió pesquera per la seva utilització en la industria de 

la joieria. Les colònies existents actualment són de mides molt inferiors a les que eren habituals 

en un passat no gaire llunyà. La principal causa de l'estat actual de degradació de les poblacions 

de corall vermell ha estat, sens cap mena de dubte, l'explotació pesquera. Malauradament pel que 

fa a les possibilitats de recuperació, l'ecologia del corall vermell es caracteritza per unes taxes de 

creixement i de reclutament extremadament baixes, conseqüentment els períodes de temps 

necessaris per a la recuperació de les colònies s'estimen en vàries dècades.  

 

Vist que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya va publicar l'ORDRE ARP/59/2017, de 7 d'abril, per la qual es va establir a finals de 

2017 una moratòria a la pesca del corall vermell d'una durada de 10 anys. A les anomenades 

“aigües exteriors”, on la Generalitat no hi té competències, el Ministeri també va haver 
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d’estendre la veda. No obstant, incomprensiblement, les aigües exteriors contigües en varen 

quedar fora, afectant directament espais del “Litoral del Baix Empordà”, protegits per la Xarxa 

Natura 2000. Això ha permès la concessió de 12 llicències per l’extracció i venda de corall 

vermell entre Arenys de Mar i Begur. També resulta del tot incomprensible que, contravenint el 

propi procediment d’autorització per a l’obtenció de llicències per la pesca de corall vermell, 5 

d’aquestes llicències s’hagin atorgat a corallers que  han comès infraccions, algunes de caràcter 

molt greu, relacionades amb el furtivisme, la desobediència i, fins i tot, delictes contra la 

seguretat en el treball, amb conseqüències penals i condemnes de privació de llibertat.  

 

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

 

PRIMER.- DEMANAR al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambient 

que, tenint en compte l’informe del Consell Superior d’Investigacions Científiques, on es 

confirma la degradació de les colònies de coral vermell, constatant que el 90% d’aquets  

ecosistemes presenta un estat de conservació deficient, inici una campanya per defensar i 

protegir aquesta espècie. 

 

SEGON.- EXIGIR al Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente la 

retirada de la concessió de les llicencies de pesca de corall vermell a les aigües  exteriors entre 

Begur i Arenys de Mar. 

 

TERCER.- INSTAR el Govern de l’estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el 

control de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives 

d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 

 

QUART.- COL.LABORAR amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la 

sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural 

que cal preservar. 

 

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de 

Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Es tracta d’una moció que ha treballat la Sònia. Rebutgem que s’hagin concedit aquestes 12 

llicències 

 

Sra. PUJOL 

Vivim en un entorn privilegiat, nosaltres. Especialment els cristinencs. Tenim mar i muntanya a 

pam i toc i hem de fer tots els esforços possibles per preservar –lo. Des de l’àrea d’ensenyament i 

l’escola Pedralta hem refet tots els tallers ambientals que fan els escolars de P5 a 6è de primària 

per fer-los conèixer el lloc on viuen. Només s’estima i valora el que es coneix. D’aquesta 

manera, curs a curs, coneixeran El Balcà, el Parc dels Estanys i la Platja de Canyet., per exemple. 

De la ma del Grup Sterna. 
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El fet que s’hagin atorgat aquestes llicències és un atac contra aquest preciós entorn. Just a la 

nostra zona, les Illes Formigues, el riquíssim ecosistema que s’hi amaga està greument amenaçat. 

Volem pensar que s’han donat aquestes llicències per un error administratiu, en no incloure les 

aigües exteriors contigües en la moratòria fins al 2027. Per això votarem a favor de la moció.  

 

Sr. LLENSA 

Estem conformes amb la proposta de moció. 

 

Sr. RICO 

D’acord, crec que deu ser un error administratiu. 

 

Sr. ALIU 

D’acord. No creiem que sigui un error administratiu. 

 

Sr. MATEO 

Debido a varias incongruències a la pròpia moción. Dice que coral rojo se encuentra entre Cap 

de Creus a la Costa de Begur y que la moratòria se da aguas dentro donde no crece porque es 

más de 50 metros donde los buzos no llegan apenas. 

El informe de la Generalitat no dice que esté en peligro de extinción; sinó sobreexplotado, 

avalado por diferentes entidades científicas. 

Las 12 licencias, apenas van a encontrar nada. En los fondos arenosos no van a encontrar nada 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 12 dels senyors Sala i Xifra i les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de 

la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Palahí i Alcalde 

del Grup d’Independents, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU, del Sr. Rico del Grup 

d’Emprenedors i del senyor Aliu del Grup de Junts. 

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

 

 

 

10.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES 

VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS 

 

Vista la sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas 

conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació 

els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolució 

judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys 

de llibertat vigilades després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte 

d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en 

compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat. 

 

Vist que la sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 

expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i 

d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a 

totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total 
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desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat 

de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que 

pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els 

estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, 

en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats 

a excepció del delicte lleu de furt. 

 

Vist que és evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la 

llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta 

sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del 

debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que 

l’exerceixen.  

 

Vist que per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures 

de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció 

de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’aprovació 

de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 

garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència 

masclista. 

 

No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 

 

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

 

PRIMER.- MANIFESTAR el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 

d’agressions sexuals. 

 

SEGON.- ANIMAR a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant 

el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes  

perquè volem ser lliures no valentes. 

 

TERCER.- EXIGIR la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per 

tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere,  

que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 

 

QUART.- GARANTIR la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia 

dels drets de les dones. 

 

CINQUÈ.- PORTAR a terme accions a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de 

situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 

 

SISÈ.- FORMAR en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de 

l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones. 

 

SETÈ.- COMUNICAR aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al 

Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
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Intervencions: 

 

Sra. FUENTES 

Des de la nostra regidoria i amb tot l’equip de govern, a favor de la igualtat i en contra d’aquesta 

sentència que fa un biaix patriarcal del que va passar. No és no. 

 

Sr. LLENSA: 

Donem suport a les dones que son víctimes d’agressions sexuals i per tant a tot el contingut de la 

proposta de moció. 

 

Sra. PUJOL: 

Com que la sentència coneguda com La Manada va fer-se pública ara fa aproximadament un 

mes, estem contentes que l’Ajuntament fes, aquella mateixa setmana, una declaració 

institucional de rebuig a una sentència que no fa justícia. 

Ara votarem a favor d’aquesta moció però reivindicarem una cosa que no recull. 

Al 2014 va entrar en vigor el conegut Conveni d’Estambul. Un document impulsat pel Consell 

d’Europa i que suposava un gran avenç en establir de manera molt clara, que no és acceptable 

cap forma de violència contra les dones i que suposen una greu violació dels drets humans. 

Espanya va signar el conveni al 2011 obligant-se a adoptar les mesures legislatives necessàries 

per adequar el Codi Penal a aquest document. Només  s’ha fet parcialment. Volen explicar que 

ens cal exigir que es vagi treballant en aquest camp i en establir un redactat clar en el Codi penal 

que no permeti als jutges aquesta estúpida i dolorosa  ambigüitat entre agressió i abús sexual.  

 

Sr. RICO 

D’acord 

 

Sr. ALIU 

Tot el nostre suport 

 

Sr. MATEO 

D’acord. 

 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL 

SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA. 

 

Vist que el Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 

9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb 

càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 

 

Vist que aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat 

que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes 
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i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que 

fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que 

disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a 

accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els 

termes que estableixin les lleis”.  

 

Vist que alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra 

societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la 

universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les 

persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres 

resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que 

clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional. 

 

Vist l’aprovació de la Llei 9/2017 va  deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar 

un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim. 

 

Vist que des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de 

Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat 

i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.  

 

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

 

PRIMER.- MOSTRAR el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern 

de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de 

Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà 

del Servei Català de Salut. 

 

SEGON.- DENUNCIAR la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la 

utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya 

expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya. 

 

TERCER.- DEFENSAR el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat 

que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al 

nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per 

l’Estat espanyol. 

 

QUART.- MOSTRAR el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest 

model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, 

diversa i inclusiva. 

 

CINQUÈ.- DONAR SUPORT i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” 

impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut. 

 

SISÈ.- TRASLLADAR d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes 

del nostre país (ACM i FMC). 

 

 

 



23 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Ara és el tema sanitari. Fermesa i seguim que n’hi ha per rato. 

 

Sr. LLENSA 

Donem suport a la proposta d’aprovació de la moció. El nostre vot serà favorable. 

 

Sra. PUJOL: 

El mateix recurs que el govern ha interposat a la Llei 9/2017 també l’ha presentat contra una llei 

de les Corts Valencianes que va en el mateix sentit. Garantir l’accés a la sanitat als col·lectius 

més vulnerables. Això suposa un atac directe a la sobirania del nostre Parlament, que va aprovar 

aquesta Llei per una amplíssima majoria. Recordem que només PP hi va votar en contra i C’s es 

va abstenir (d’un tema tan important). 

Per això hi donarem suport.  

Sr. RICO 

Creiem amb el model sanitari català. En aquest cas si li donarem suport. 

 

Sr. ALIU 

Suport lògicament. 

 

Sr. MATEO 

Vot en contra. 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor: 12 dels senyors Sala i Xifra i les senyores Fonoll i Fuentes del Grup d’ERC, de 

la senyora Pujol i del senyor Figueras del Grup de Guanyarem, dels senyors Palahí i Alcalde 

del Grup d’Independents, dels senyors Llensa i Aviño del Grup CiU, del Sr. Rico del Grup 

d’Emprenedors i del senyor Aliu del Grup de Junts. 

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

 

 

Es vota la proposta d’urgència que resulta aprovada per Unanimitat. 

 

 

12.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 

NÚMERO 5. a), c) i d) “QUOTA” DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL AL 

MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D’ARO. 

 

Vista l’ordenança fiscal vigent número 18 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de 

casal al municipi de Santa Cristina d’Aro. 
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Vista la necessitat de modificació del seu article 5è. “Quota” , apartats a) i c), així com suprimir 

el d) per tal d’adaptar-lo a l’inici del servei de casal 2108. Que, en la seva versió vigent disposa: 

 

a)Quota servei de casal d’estiu: 

 

Horari Juny* 

(preu per 

dia) 

Juliol/Agost 

mes complert 

Juliol/Agost 

Quinzenes 

Juliol/Agost 

Setmanes 

Setembre* 

( preu per 

dia) 

8.00 – 9.00 

(Bon dia) 

2,00€ 36,00€ 20,00€ 10,00€ 2,00€ 

9.00 - 13.00 8,00€ 145,00€ 90,00€ 45,00€ 8,00€ 

9.00 – 15.00 

(dinar inclòs) 

 318,00€ 175,00€ 85,00€  

9.00 – 17.00 

(dinar inclòs) 

 390,00€ 218,00€ 108,00€  

* Els mesos de juny i setembre s’hauran d’inscriure en la seva totalitat. No hi ha opció de fer la 

inscripció per dies. 

 

Vist que s’ha de suprimir el redactat de l’apartat c), que literalment diu: Els mesos de juny i 

setembre s’hauran d’inscriure en la seva totalitat. No hi ha opció de fer la inscripció per dies, 

degut a la seva duplicitat. 

 

Vista la necessitat d’afegir una hora complementària de 13h a 14h. sense possibilitat de quedar-

se a dinar. 

 

Vist que l’apartat d) servei de menjador, literalment diu: 

 

d) Servei de menjador: 

- 1 servei de menjador eventual ................................................................................7,20 € 

 

Vist que amb motiu de l’hora complementària de 13h a 14h, el preu del servei de menjador 

eventual s’ha d’incrementar en 2€, quedant l’import d’aquest en 9.20€. 

 

Vist l’informe favorable emès pel tècnic d’esports en data 28 de maig de 2018. 

 

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

 

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

 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 5è “Quota”, apartats 

a), i d) i es suprimeix el c) pels motius exposats en els antecedents.- quedant redactat de la 

següent manera: 

 

“”article 5è.- Quota  

 

a)Quota servei de casal d’estiu: 

 

Horari Juny* 

(preu 

Juliol/Agost 

mes 

Juliol/Agost 

Quinzenes 

Juliol/Agost 

Setmanes 

Setembre* 

(preu per 
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per dia) complert dia) 

Hora completaria: 

8.00 – 9.00  

(servei bon dia) 

13.00 - 14.00 

(sense dinar) 

2,00€ 36,00€ 20,00€ 10,00€ 2,00€ 

9.00 - 13.00 8,00€ 145,00€ 90,00€ 45,00€ 8,00€ 

9.00 – 15.00  

(dinar inclòs) 

 318,00€ 175,00€ 85,00€  

9.00 – 17.00  

(dinar inclòs) 

 390,00€ 218,00€ 108,00€  

* Durant els mesos de juny i setembre No hi ha opció de fer la inscripció per dies, aquestes 

hauran de ser en la totalitat del període que es realitzi el casal. 

 

d) Servei de menjador: 

- 1 servei de menjador eventual (inclou preu de l’hora complementària)................9,20 € 

 

SEGON.- TRAMETRE aquest acord d’aprovació provisional 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 de l’ordenança, s’entendrà definitivament 

aprovada. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la proposta a les entitats interessades en el procés. 

 

 

 

Intervencions: 

Sra. PUJOL 

El motiu de portar la proposta és que les famílies em varen comentar que necessitaven que el 

casal acabés a les 2 i no a la 1 per poder conciliar amb la jornada compartida. No hi varem 

pensar al fer l’ordenança i ara l’hi incorporem. 

 

 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació tant la inclusió de la urgència com la 

mateixa proposta, que resulta aprovada per unanimitat 

 

 

 

13.- PRECS I PREGUNTES 

 

No n’hi ha. 
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I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i quaranta minuts del dia 

trenta de maig de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


