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ACTA (09/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I 

CINC DE JULIOL 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 de juliol 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 27 de juny de 2018 

S’esmena l’acta en el sentit de: 

 

A la pàgina 8, on diu : 

“Sra .Pujol :Fem institut sense cicle formatiu. I és un àmbit a treballar”. 
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Hi hauria de dir: 

“Tenim un institut on no s'imparteix cap Cicle Formatiu, només batxillerats. Hi ha alumnes que 

es matriculen a cicles formatius relacionats amb l'esport i s'ha de desplaçar a Banyoles o Lloret 

de Mar. És un àmbit on es pot treballar”. 

 

 

 

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 11 de juny de 2018 i fins el 5 de juliol de 2018, números en 

ordre correlatiu creixent del 201 al 242. 

 

-Decret d’alcaldia numerat amb el 199-a i 199-b de data 7 de juny de 2018 

 

 

Sr. MATEO 

Reclamar la necesidad de reclamar entre las limpiezas de parcelas y que en el mes de agosto no 

se podran limpiar. 

 

 

3.- PROPOSTA DE CONVENI DE L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ CULTURAL 

ISLÀMICA” DE SANTA CRISTINA D’ARO, DE CESSIÓ D’ÚS COMPARTIT DE 

L’IMMOBLE MUNICIPAL NAU PER A ÚS MUNICIPAL (NAU NÚMERO 4) SITUADA 

A LA ZONA ESPORTIVA DE SANTA CRISTINA D’ARO.- Aprovació 

 

Vist que l’Ajuntament disposa d’una nau industrial, la número 4, situada a la zona esportiva 

municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

Atès la voluntat de l’Ajuntament de subscriure un conveni amb l’Associació Cultural Islàmica de 

Santa Cristina d’Aro (en endavant l’associació), per a la cessió i ús d’aquesta nau. 

 

Atès que l’associació està inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb el número 13 i que el 

destí de la nau és per a seu social, centre de culte i per a la realització del conjunt d’activitats que 

conformen part del seu objecte social. 

 

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

 

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

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

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i l’Associació 

Cultural Islàmica de Santa Cristina d’Aro per a la cessió d’ús de l’immoble municipal nau 

número 4 situada a la zona esportiva municipal de Santa Cristina d’Aro, el qual es transcriu 

literalment en l’annex adjunt. 

 

SEGON.- La DURADA del conveni entre l’Ajuntament i l’Associació s’estableix fins al 31 de 

desembre de 2023, prorrogable 5 anys més, amb destí exclusiu a la realització de les activats que 

li són pròpies i que configuren el seu objecte social. 

 

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

calgui per a l’execució del present acord. 

 

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

 

 
“ANNEX 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO I L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ 

CULTURAL ISLÀMICA” DE SANTA CRISTINA D’ARO, DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE 

MUNICIPAL NAU PER A ÚS MUNICIPAL (NAU NÚMERO 4) SITUADA A LA ZONA 

ESPORTIVA DE SANTA CRISTINA D’ARO. 

 
REUNITS: 

 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Sala i Congost, Alcalde President de l’Ajuntament de Santa Cristina 

d’Aro, amb el NIF P-1719200-F, amb seu a la Plaça Catalunya, núm. 1, de Santa Cristina d’Aro, assistit 

en aquest acte pel Secretari de la Corporació Sr. Miquel Coma i Tarrés. 

 

D’altra, els Srs. Musa Sannoh Saidy, amb DNI núm. 41533001S, President de l'Associació Cultural 

Islàmica; el Sr.Hagie Jaiteh Jaiteh, amb DNI 42287632Q, Vice-president de l’Associació Cultural 

Islàmica; el Sr. Soubhi Aboulkacem Kilouli, amb DNI núm. 41630973F,  Secretari de l’Associació 

Cultural Islàmica; el Sr. Kariba Daou, amb permís de residència núm. X0636233F, Vocal de 

l’Associació Cultural Islàmica i el Sr.Mohamed Raiss Bouzeroudeh, amb DNI núm. 41602549B, vocal-

Tresorer de l’Associació Cultural Islàmica. 

 

 

INTERVENEN: 

 

El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, d’acord amb les facultats que 

li confereix la normativa vigent en matèria de règim local. 

 

Els segons, en nom i representació de l’Associació Cultural Islàmica de Santa Cristina d’Aro, associació 

inscrita al Registre Municipal d’Entitats amb el núm. 13 per acord de Junta de Govern Local de 3 de 

juny de 2015, que disposa del NIF núm. G-17949181 i amb domicili al Ptge Pompeu Fabra – Ed. 

Teulera, 11 de Santa Cristina d’Aro (17246). 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per aquest acte, i 

 

 

MANIFESTEN: 
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I.- L’Ajuntament és propietari de les 4 naus emplaçades a la zona esportiva municipal. La nau núm. 4 es vol 

posar a disposició de l’Associació Cultural Islàmica (EN ENDAVANT L’ASSOCIACIÓ) per tal que l’utilitzi 

com a centre de culte. 

 

La cessió a favor de l’Associació de l’immoble municipal nau per a ús municipal (nau número 4) situada a la 

zona Esportiva Municipal de Santa Cristina d’Aro, que es disposarà en el Proper Ple de la Corporació que es 

celebri, essent la cessió fins al 31 de desembre de 2023. 

 

II.- L’Associació, té les següents finalitats: 

1. Donar suport a tots els membres de l’associació. 

2. Facilitar informació de tipus social, cultural i religiós a la comunitat musulmana 

3. Organitzar xerrades i col·loquis sobre la realitat musulmana de Santa Cristina d’Aro 

4. Enfortir els lligams d’enteniment entre la comunitat musulmana i la societat d’acollida, 

mitjançant la participació efectiva dels debats i organisme que representen els ciutadans. 

5. Organitzar actes culturals individual o conjuntament amb altres institucions, associacions... 

 

A més, l’Associació expressa el desig de disposar de la infraestructura necessària per acomplir les seves 

finalitats estatutàries.  

 

III.- Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les dues parts presents acorden subscriure aquest conveni que es 

regula pels següents 

 

 

PACTES: 

 

Primer.- 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro cedeix a l’Associació Cultural Islàmica de Santa Cristina d’Aro 

fins al 31 de desembre de 2023, l’immoble nau per a ús municipal (nau núm.4), d'acord amb el plànol 

annex a aquest conveni el qual també serà degudament signat per les parts), situada a la Zona Esportiva 

Municipal de Santa Cristina d’Aro, amb exclusivitat d’ús, i per tal que pugui destinar-la a: seu social, 

centre de culte i per a la realització del conjunt d’activitats que conformen part del seu objecte social. 

 

Segon.- 

La cessió té caràcter temporal fins al 31 de desembre de 2023, prorrogable 5 anys més en cas que cap de 

les parts formuli denúncia tres mesos abans de la finalització del primer termini, a l’empara i de 

conformitat amb l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPC), amb subjecció a les condicions regulades per aquest 

conveni i amb efectes a partir de la data de la seva signatura. 

 

Tercer.- 

L’associació cessionària haurà de destinar l’immoble de forma efectiva a la realització de les activitats que li 

són pròpies i que configuren el seu objecte social i, en definitiva, la ulterior gestió de forma continuada del 

conjunt de tasques relacionades amb la promoció i la realització d’iniciatives i activitats culturals. 

 

Quart.- 

L’Associació ha de destinar l’immoble de forma efectiva a les necessitats esmentades. 

L’incompliment de l’establert en els pactes quart i cinquè, de caràcter resolutori, comportarà l’extinció 

d’aquest conveni. 
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Cinquè.- 

La cessió de l’edifici indicat origina a favor de l’associació cessionària una situació de possessió precària, 

essencialment revocable per raons d’interès públic, de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Decret 

336/1988, de 17 d’octubre. 

 

Sisè.- 

L’associació cessionària es farà càrrec de totes les despeses de neteja, adequació, manteniment i conservació 

del local, a fi de garantir la bona conservació, seguretat i higiene dels locals, excepte les derivades dels 

subministraments d’aigua i llum. 

Així mateix, també seran a càrrec dels cessionaris els desperfectes ocasionats a les naus, instal·lacions o 

l'entorn, que siguin per causes imputable als usuaris de les mateixes. 

 

Setè.- 

 

El cessionari haurà de lliurar a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro una còpia de les claus d'accés a les naus i 

el cessionari estarà subjecte a les potestats d’inspecció reservades a l’Administració cedent a fi de revisar i 

controlar el bon estat de les naus.  

 

Vuitè.- 

Transcorregut el termini de cessió establert, es produirà la reversió automàtica de la finca cedida en ús, amb 

totes les millores de naturalesa immoble practicades per l’entitat cessionària, sense que es produeixi cap tipus 

d’indemnització. 

 

Novè.- 

L’Ajuntament posarà a disposició de l’Associació l’escorxador municipal per tal que el puguin fer servir 

exclusivament per a les activitats pròpies de la festivitat del xai, prèvia petició per escrit a l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament posarà a disposició de l’Associació la nau d’ús municipal anomenada antiga nau de la brigada 

municipal per a les activitats que organitzi l’associació, prèvia petició per escrit a l’Ajuntament i sempre que la 

disponibilitat de la nau així ho permeti. 

 

Desè.- 

De conformitat amb el que preveu l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, es reconeix i es 

declara expressament la manca de relació de dependència de l’associació cessionària amb l’Ajuntament 

cedent, als efectes de l’establert en l’article 22 del Codi Penal, així com també que la cessió d’us del  bé 

té caràcter gratuït i merament tolerat. 

 

 

I en prova de conformitat, signen en la data i lloc assenyalats en l'encapçalament per duplicat i a un sol 

efecte”. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Hem treballat amb les colles de carnaval, a la nau llogada direcció a Castell d’Aro es on aniran. 

Ens varen quedar disponibles llavors. Fins ara tenien l’acord per usar el mòdul del costat de la 

deixalleria. Els hi quedava petit. Es tracta d’aprovar el conveni genèric tal com tenim establert. 

 

Sr. LLENSA: 
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L’aprovació d’aquest conveni és donar el mateix tracte que s’ha donat a les altres associacions 

inscrites al registre municipal d’entitats i el conveni és correcte, per tant el nostre vot serà 

favorable. 

 

Sr. RICO 

Per la nostra part, fa 6 o 7 anys crèiem que aquest era l’emplaçament adequat; i no al casc urbà, a 

la Teulera com es pretenia. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, a la comissió informativa vàrem demanar explicacions i se´ns va contestar. No hi 

veiem impediments, com més del poble amb igualtat de drets. 

 

Sr. MATEO 

Ya disponen de espacio que se gestionó la legislatura anterior. Con el informe urbanístico del 

POUM, que hemos visto en la anterior reunión, el censo municipal va bajando por lo tanto no 

vemos la necesidad de dar un espacio desmesurado a las necesidades. Ellos no tramitaron queja 

ninguna en la anterior legislatura. El sitio en el que están es el idóneo. La nave es demasiado 

sobredimensionada por la cantidad de musulmanes. El pueblo necesidad espacios para vivers de 

empresas, clústers empresariales, el banco de alimentos, el depósito de coches dado que 

actualmente incumplen la normativa. 

Ya disponen de espacio cultural suficiente. Lo usaban para dar clases, de su propio lenguaje. En 

el convenio también aparece la creación del matadero municipal; ya expresamos a la comisión 

informativa la preocupación que a los Industriales se les requiere documentación y a ellos no, y 

no creemos que se deba ceder. Nos hace pensar que carecen de cursos de riesgos laborales 

requeridos para la utilización de este espacio, si utilizarán el aturdidor y en que condiciones, 

como se usará, y la cuota para los despojos debido a su falta de documentación como se les 

cobrará bajo que concepto. Votaremos en contra por todo esto. 

 

Sr. SALA 

Les necessitats del banc d’aliments, de joventut, etc.... es treballen, i serà al local de la travessia 

camp Bach. La zona de vehicles és a la nau gran, a la part del darrera. El tema on usen per fer 

culte, de l’aula de la deixalleria, allà hi farem una aula gastronòmica, i, per tant, la necessitem. 

A les reunions que hem mantingut, queda palès que els hi queda petit, i tenen gent a fora, i així 

cobriran les seves necessitats. 

Pel que fa a l’escorxador, és per una sola cosa, per la festa del xai que el puguin usar, previ 

tràmit amb el veterinari. Per lògica és aquest procediment. 

I un tercer aspecte, quin és, que un cop executada la nau gran de la brigada, serà polivalent i 

qualssevol entitat la podrà usar per activitats específiques. 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per 12 

vots a favor i un vot en contra del Sr. MATEO del grup municipal popular. 

 

 

 

4.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ 

CIVIL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO I L’ASSOCIACIÓ DE 

VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANTA CRISTINA D’ARO I DE 

RECONEIXENT DE VOLUNTARIS. 
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Vist que els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de 

conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 63 i 

64 de Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, entre altres 

disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i 

bens en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències. 

 

Vist que el 30 de maig de 2014 l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va signar un conveni de 

col·laboració en matèria de protecció civil amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 

Santa Cristina d’Aro, conveni que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de maig de 

2014, i que s’ha anat prorrogant anualment de manera tàcita. 

 

Vist que és interès de les dues parts la formalització d’un nou conveni de col·laboració. 

 

Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro consta registrada 

al Registre d’associacions amb el número 51.195 de data 24 de setembre de 2013, i està 

reconeguda per acord del Ple de l’Ajuntament com a única associació vinculada funcionalment al 

municipi. 

 

D’acord amb l’article 47 de la Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya els 

municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat 

general d’actuació i planificació en aquesta matèria. 

 

D’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de 

les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, correspon als ajuntaments 

determinar l’AVPC que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans 

de protecció civil. 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- RECONÈIXER com a associats actius, els membres de l’Associació següents, que 

seran nomenats com a voluntaris de protecció civil, un cop hagin superat el curs de formació 

impartit per la direcció General de Protecció civil. 

 
   NúmeroNom i Cognoms DNI  

1 Juan Arcas Ramos 25267475C 

2 Francesc Xavier Barti Cantenys 33862164T 

3 Joan Bayona Martínez 40508698V 

4 Pere Brull Pastó 40506176W 

5 Francesc Cano Beltran 40344496N 

6 Anna Darder Bernaveu 40531766Q 

7 Vicente Gil Rodríguez 46988958 

8 Vicente Gil Vaca 40960817W 

9 Sylvana Gross Melzer X0281880S 

10 Joan Manuel Miguel Alarcón 46332339N 

11 M. Angels Mir Peralta 79301662P 

12 Cristina (Kerstin) Peter Sögemeier 43058647W 

13 Alexandra Ruiz Fernández 40536771F 

14 Teresa Sánchez Bautista 40531242K 
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15 Gaspar  Segués Sais 40522516N 

16 Maria Vegas Fernández 40514639R 

 

SEGON.-APROVAR el nou Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre 

l’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i l’Associació de voluntaris de protecció civil de Santa 

Cristina d'Aro. 

 

TERCER.- APROVAR l’aportació de 4.000€  corresponent a l’exercici 2018, en concepte de 

contribució al finançament de l’estructura administrativa i operativa de l’entitat, vestuari i 

uniformat, combustible per als vehicles, etc., d’acord amb la clàusula 16. L’esmentada quantitat 

dependrà de l’aplicació pressupostària vigent per cada exercici. 

 
QUART.- CONTRACTAR una assegurança de responsabilitat civil personal per sinistre i d’accidents 

que cobreixi als membres de l’Associació, prèvia tramitació de la corresponent ordre de manament. 

 

CINQUÈ.- La VIGÈNCIA d’aquest conveni serà des del dia de la seva signatura i fins al 31 de 

desembre de 2018. El conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica d’acord amb la 

clàusula 20.  

 

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

l’execució del present acord. 

 

SETÈ.- TRASLLADAR el present acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa 

Cristina d’Aro, a l’Àrea de Medi Ambient i Serveis, a la Policia Local i als Serveis Econòmics de la 

Corporació. 

 

 
ANNEX 

 

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i l’Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro  

 

REUNITS: 

 

D’una banda, el senyor Xavier Sala Congost, alcalde president de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 

assistit pel secretari general de la Corporació, Miquel Coma Tarrés, que actua com a fedatari d’aquest 

acte. 

  

D’una altra, el senyor Pere Brull Pastó, president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 

Santa Cristina d’Aro. 

 

ACTUEN: 

 

El primer, en representació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, d’acord amb el que disposa 

l’article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

El segon, en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro, amb 

el número d’inscripció al Registre d’associacions 51.195, de data 24 de setembre de 2013. 

 

MANIFESTEN: 
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1.Que, d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, els alcaldes són 

l’autoritat de protecció civil del seu municipi. 

 

2.Que, d’acord amb l’article 48.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, és competència 

dels alcaldes: 

a.Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència 

municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació municipal i, en general, 

qualsevol altre instrument de panificació de protecció civil d'àmbit municipal. 

b.Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les 

disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil. 

c.Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en 

el municipi. 

d.Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol 

situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, 

subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si 

l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al conseller o consellera de Governació 

l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT. 

e. Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots els 

serveis i els recursos afectes al pla municipal activat i de les actuacions que es facin, 

sens perjudici de les funcions que corresponen al conseller o consellera de Governació 

en el cas d'activació d'un pla de la Generalitat. 

f.Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil. 

g.Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local. 

h.Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir 

les obligacions establertes per aquesta Llei. 

i.Exercir les facultats d'inspecció atribuïdes per l'article 25. 

j.Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei. 

k.Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent. 

 

3.Que, segons l’article 55 de la Llei 4/1997, “Són considerades associacions de voluntaris i 

voluntàries de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació general d'associacions 

que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins 

una localitat o una comarca determinades. Els plans de protecció civil només poden reconèixer 

una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, 

correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha de quedar vinculada funcionalment a 

l'autoritat municipal de protecció civil”. 

 

4.Que l'Ajuntament de Santa Cristina d’Aro té reconeguda i vinculada funcionalment per acord del 

Ple, com a associació de voluntaris de protecció civil municipal, l’associació inscrita en el 

Registre d’associacions del Departament de Justícia amb el número 51.195 i el nom d’Associació 

de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro, amb la qual signa aquest conveni de 

col·laboració. 

 

CLÀUSULES: 

 

Aquest conveni de col·laboració es regirà d’acord amb les clàusules següent: 
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1. L’Associació s’haurà d’inscriure en el Registre especial de les associacions del voluntariat de 

protecció civil de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb l’article 

55.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L’Ajuntament de Santa 

Cristina d’Aro ha de trametre la sol·licitud d’inscripció, així com els estatuts i les modificacions, 

a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, amb l’informe previ 

preceptiu de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 del Decret 27/2001. 

 

2.L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro nomenarà els membres de l’associació i n’acreditarà la 

condició de voluntari de protecció civil, tal com preveu l’article 14 del Decret 27/2001, un cop 

els socis hagin superat el programa de formació bàsica del voluntariat de protecció civil de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tal com indica l’article 29 del Decret 27/2001, i 

compleixin amb els requisits i proves que es puguin establir. Només aquestes persones tindran la 

condició de voluntaris de protecció civil i podran actuar com a tals, d’acord amb el que estableix 

l’article 14 del Decret 27/2001. 

 

3.L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro podrà designar el responsable de la unitat del voluntariat i 

els responsables de les seccions d’entre el personal voluntari que acrediti prou formació, 

capacitat i aptitud, d’acord amb l’article 27 del Decret 27/2001. 

 

4.L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro mantindrà informat el president de l’Associació o el 

responsable de la unitat de l’obertura d’expedients sancionadors als seus socis i de la pèrdua 

temporal o definitiva de la condició de voluntari de protecció civil acreditada per l’Ajuntament. 

Les sancions, que haurà d’imposar l'autoritat competent, d’acord amb l’article 33 del Decret 

27/2001, seran conseqüència de la comissió d'alguna infracció, d'acord amb el que disposa el 

capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el que puguin 

establir els reglaments i ordenances municipals, així com el que estableix el reglament intern de 

l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro, que figura com a annex 2 

d’aquest conveni. 

 

5.Les conductes meritòries dels voluntaris podran ser reconegudes per l’autoritat de protecció civil 

municipal mitjançant reconeixements públics com diplomes, medalles o altres distincions, a 

proposta de l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de 

l’Ajuntament) o del president de l’Associació. 

 

6.L’Associació adoptarà els distintius i la uniformitat que determini l’Ajuntament de Santa Cristina 

d’Aro, i que s’ajustarà al que determinen el Decret 27/2001 i les directrius sobre aquesta 

matèria de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

 

7.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro actuarà d’acord amb les 

directrius fixades per l’alcalde de Santa Cristina d’Aro o persona delegada (responsable o 

coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) i establertes en la planificació municipal, 

respectant les directrius de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d’acord 

amb el Decret 27/2001. (Nota informativa sobre les activitats i actuacions concretes que han de 

desenvolupar els voluntaris de protecció civil de Catalunya, sobre les quals la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya ha emès informe favorable el 5 de març de 2015). 

 

8.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro col·laborarà amb 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en els tipus d’activitats i actuacions següents: 
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a.En els serveis preventius, serveis d’informació i suport a altres operatius en els actes de 

massiva concurrència de ciutadans o actes considerats com a perillosos que 

l’Ajuntament comuniqui per escrit a la Junta Directiva de l’Associació amb 15 dies 

d’antelació a la data de celebració per tal de que es pugui valorar- ne la cobertura. 

 

b.En situacions de risc o d’emergència, d’acord amb les actuacions previstes als plans de 

protecció civil municipals o amb les indicacions que es rebin de l’alcalde o persona 

delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament). 

 

c.En tasques de planificació, implantació i sensibilització en matèria de protecció civil. 

 

d.En altres activitats i actuacions a proposta de l’alcalde o persona delegada (responsable o 

coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) i que s’ajustin a les directrius de la 

Direcció General de Protecció Civil. (Nota informativa sobre les activitats i actuacions 

concretes que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil de Catalunya, sobre 

les quals la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha emès informe favorable el 5 de 

març de 2015). 

 

9.L’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) 

estudiarà les peticions de servei de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa 

Cristina d’Aro provinents d’entitats o d’altres municipis, i, quan siguin adequades a les seves 

funcions, capacitats, formació i disponibilitat i als recursos de l’Associació, les traslladarà al 

president de l’Associació o al responsable de la unitat. Així mateix, l’Associació consultarà amb 

l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) 

sobre les propostes de servei que pugui rebre directament. 

 

10.En compliment de l’article 6.2 del Decret 27/2001, en el cas que l’associació sigui requerida per 

prestar servei fora del municipi, caldrà una petició de l’alcalde o persona delegada (responsable 

o coordinador de protecció civil) del municipi que té la necessitat del servei, que l’haurà de 

dirigir a l’alcalde del municipi de Santa Cristina d’Aro. Així mateix, l’alcalde del municipi de 

Santa Cristina d’Aro o persona delegada, d’acord amb la petició rebuda, autoritzarà per escrit 

el servei de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de santa Cristina d’Aro fora del 

municipi, si escau realitzar-lo. Les peticions i autoritzacions es faran arribar al CECAT 

(cecat@gencat.cat) o a qui correspongui, d’acord amb les directrius de la Direcció General de 

Protecció Civil. 

 

11.El responsable d’unitat de l’Associació haurà de comunicar a l’alcalde o persona delegada 

(responsable o coordinador de protecció civil) i al president de l’Associació el desenvolupament 

dels serveis i les anomalies, novetats o problemes que s’observin en els serveis i activitats que 

dugui a terme l’Associació. 

 

12.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro mantindrà informat 

l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil) de la disponibilitat 

diària i horària dels voluntaris en actiu, així com dels voluntaris en situació d’actiu i de reserva. 

 

13.Excepte per causa justificada, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina 

d’Aro no podrà rebutjar la prestació de serveis per a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 
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sempre que els serveis estiguin dins de la disponibilitat horària dels voluntaris, prèviament 

establerta. 

 

14.L’Ajuntament farà cessió d’ús a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina 

d’Aro d’un local i dels recursos necessaris per al funcionament de l’Associació, tals com 

material d’oficina, uniformes, vehicles, etc. En cas de rescissió d’aquest conveni, les 

dependències i material revertiran a l’Ajuntament que n’és propietari. 

 

15.L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro donarà a conèixer a l’Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro els plans de protecció civil municipals que l’afectin. 

 

16.L’ajuntament de Santa Cristina d’Aro atorgarà una subvenció econòmica de com a mínim 4.000 € 

l’any a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro per garantir-ne el 

funcionament. La subvenció haurà d’estar destinada, com a mínim, a cobrir les despeses 

següents: 

a.Formació 

b.Vestuari i uniformitat 

c.Equips de protecció i prevenció 

d.Combustible per als vehicles i per al manteniment d’aquests 

e.Material fungible 

f.Dietes derivades de serveis, formació, activitats i simulacres 

g.Despeses de suport tècnic, administratiu o de gestoria. 

h.Qualsevol altre material, activitat o despesa de conservació, manteniment o 

subministrament per pugui sorgir. 

 

17.L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro entregarà a l’Ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro còpies de les factures que generin durant l’exercici fiscal, una relació de 

les factures per justificar la despesa de la subvenció i una memòria d’activitats. El plaç 

d’entrega serà de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici. Es retornarà a l’ajuntament 

la part econòmica de la subvenció no justificada o no gastada, si existeix, en el termini màxim de 

sis mesos a partir de la finalització de l’exercici. 

 

18.D’acord amb l’article 21 del Decret 27/2001, l’Ajuntament contractarà i es farà càrrec de les 

despeses d’una assegurança de responsabilitat civil personal per sinistre i d’accidents que 

cobreixi les despeses de curació, invalidesa i mort com a conseqüència d’un accident en 

l’exercici de les seves funcions com a voluntari de protecció civil de l’Associació de Voluntaris 

de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro. L’assegurança cobrirà els voluntaris que estiguin 

prestant algun dels tipus de serveis d’acord amb aquest conveni. En el cas d’haver de fer ús de 

l’assegurança, el president de l’Associació o el responsable de la unitat de voluntaris es posarà 

en contacte amb l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil) per 

tal de fer les gestions oportunes. Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos 

representants de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i dos representants de l’Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil de Santa Cristina d’Aro. Aquesta comissió podrà reunir-se a 

sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una vegada l’any. La Comissió de Seguiment 

tindrà les funcions següents: 

 

a.Facilitar els contactes i acords entre ambdues parts que siguin necessaris per a la 

consecució de la col·laboració que s’estableix en aquest conveni. 
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b.Resoldre dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni i 

concretar i avaluar les actuacions que se’n puguin derivar. 

c.Qualsevol altra funció que se li encomani. 

 

19.Aquest conveni entrarà en vigor el dia en què se signi i serà vigent fins al 31 de desembre de 

2018. El conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica si no el denuncia alguna de les 

parts amb dos mesos d’antelació a la finalització del període de vigència, i per un màxim de 4 

anualitats. Aquest conveni també pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 

a.L’incompliment de les clàusules del conveni 

b.El mutu acord de les parts 

c.La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del 

conveni 

 

20.Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es 

plantegin arran de la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts se 

sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

  

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

La nova elecció dels membres, per formalisme i portar a ple. Es parla de la roba, també el 

vehicle. Correspon aquest formalisme. 

 

Sr. LLENSA: 

L’aprovació d’aquest conveni és donar el mateix tracte que s’ha donat a les altres associacions 

inscrites al registre municipal d’entitats i el conveni és correcte, per tant el nostre vot serà 

favorable. 

 

Sr. RICO 

El mateix. 

 

Sr. ALIU 

A favor perquè entenem que aquest conveni s’havia de re adequar. 

 

Sr. MATEO 

Es un Trabajo comenzado en la anterior legislatura, llevaba Oriol y lo recuerdo con mucho 

cariño. Votaremos a favor. 

 

 

 

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

unanimitat 
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5.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE REBUIG AL DRAGATGE DE SORRA PREVIST 

ENTRE EL LITORAL DE LLORET DE MAR I SANT FELIU DE GUÍXOLS. 

 

Vist que a principis de maig, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va adjudicar el 

contracte pel  “Projecte d’estabilització de les platges de Sant Antoni de Calonge i d’Es 

Monestir”.  

 

Vist que aquest projecte té com a objectiu reformar els espigons de la Platja de Sant Antoni de 

Calonge amb l’objectiu de consolidar la façana marítima d’aquesta localitat i poder mantenir una 

amplada de platja prou gran perquè els temporals no afectin el passeig.  

 

Vist que el cap del Servei de Costes de Girona ha explicat que, un cop finalitzin els treballs, 

s’aportaran uns 550.000 metres cúbics de sorra per refer la platja que es dragaran del tram litoral 

entre Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols.  

 

Vist que les zones de dragatge –una de les quals es troba junt en front de la Platja de Canyerets- 

s’han marcat en base a un estudi ambiental que té més de 15 anys.  

 

Vist que les extraccions provoquen un impacte molt negatiu no només en la zona de d’extracció i 

aportació sinó també en el seu entorn i durant molt de temps. 

 

Vist que els ajuntaments de Tossa i Lloret de Mar ja han aprovat mocions en rebuig a aquestes 

extraccions.  

 

Vist que Sant Feliu de Guíxols ho farà en breu.  

 

Vist que també les Confraries de Pescadors de la zona han manifestat el seu rebuig a aquesta 

actuació prevista per l’any vinent.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- SOL.LICITAR al Servei de Costes de Girona tota la informació disponible sobre el 

projecte per tal d’avaluar el seu impacte al litoral del nostre municipi. 

 

SEGON.- SOL.LICITAR ser part de l’expedient que es tramita per part de la Dirección General 

de Costas del Ministerio de Medio Ambiente sobre el “Projecte Constructiu de millores en el 

sistema de consolidació de la platja de Sant Antoni de Calonge”. 

 

TERCER.- TRASLLADAR el present acord als ajuntament de Tossa i Lloret de Mar i Sant 

Feliu de Guíxols, Confraria de pescadors de Sant Feliu de Guíxols, Servei de Costas de Girona i 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 
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Vàrem saber d’aquest possible dragatge per casualitat. Els tècnics de medi ambient varen buscar 

informació i documentació. Es la que us vaig enviar. Fem el mateix que a Lloret i Tossa. 

Certament tenim 2 possibles zones d’extracció davant de la punta de Canyet, delimitades en base 

a uns estudis de fa més de 15 anys. I també es pretén formar part de l’expedient. A tossa se´ls va 

informar defectuosament. Les associacions ecologistes de l’entorn, creuen que el dragatge es pot 

fer en d’altres zones amb menys impacte. 

 

Sr. LLENSA: 

Estem conforme amb la proposta de moció i amb els acords que es proposen en el Ple, per tant el 

nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

No tinc coneixement tècnic. Pot afectar. Esperem l’informe de costes de Girona, i important que 

formem part de l’expedient. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, tot el nostre suport. Votarem a favor. No és fa així. 

 

Sr. MATEO 

Nosotros nos preguntamos si hay otros puntos de extracción. 

 

Sra. PUJOL 

Els ecologistes tenen espais on s’acumulen. Les corrents han variat i hi ha zones d’extracció on 

hi són, i s’ha de treure d’aquí. 

 

Sr. MATEO 

La volien portar del Sud i de Galícia, però no arriben. 

 

Sra. PUJOL 

El que és obvi és que la radiografia d’ara del litoral és la que ha de basar aquesta extracció. Cal 

refer la platja, és obvi però cal veure que faran i quan durarà. 

 

Sr. SALA 

A Begur tenen excés de sorra. És un contrasentit, i moltes platges que han perdut profunditat. 

 

 

 

 

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

unanimitat 

 

 

 

6.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

No n’hi ha 
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7.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

Sr. ALIU 

El nostre grup vol saber on està ficada la placa que diu 1 d’octubre de 2017. 

 

Sr. SALA 

No està col·locada perquè estem tramitant l’arranjament de la zona de les Fonts. S’analitza la 

proposta d’il·luminació del sortidor i un cop això, es passarà a col·locar la placa e inaugurar 

oficialment. 

 

Sr. MATEO 

Solo dos preguntes. La primera es sobre el convenio que se firmó sobre las multes, si se tramitan 

con celeridad y van mejor ?. Y la segunda sobre que van a hacer sobre la Sentencia del TSJ sobre 

los lazos amarillos. 

 

El Secretari li respon que no té res a dir sobre aquesta sentència. 

 

Sr. SALA 

Pel que fa al primer punt, s’està lligant, es fa el bolcatge; procés complex, i esperem que es faci 

ja. Per altra banda, en quant a la sentència, no li sé respondre pel que diu, i no la conec. 

 

 

 

 

 

 

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

cinc de juliol de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe. 

 

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


