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ACTA (13/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA 

TRENTA-U D’OCTUBRE 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. Mario Aliu i Trenado 

 Sr. Julio Rico i Badosa 

 Sr. Sebastian Mateo Herrero 

 

 

Absent, Sr. Jordi Aviño Rovira 

 

 

Secretari,   Miquel Coma i Tarrés 

 

 

 

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 31 d’octubre 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 26 de setembre de 2018 

 

S’aprova 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 3 de setembre de 2018 i fins el 10 d’octubre de 2018, números en 

ordre correlatiu creixent del 303 al 331-b. 

 

 

 

3.- SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES.- Coneixement 

 

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

 

Sentència 208/18 de 12 de setembre dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 

Girona, i en la que s’ESTIMA PARCIALMENT el recurs interposat per la representació de 

Narcís Sureda Carreras, Marta Massaguer Llabrés, Albert Sureda Massaguer, l’entitat Hotel Golf 

Costa Brava SA, l’entitat Sodi SL i l’entitat Montecruz SL, contra la desestimació per silenci 

administratiu del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 20 

de desembre de 2012, s’acorda la nul·litat de la citada resolució amb retroacció de les actuacions 

a fi de que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es pronuncií sobre lo demanat pels recurrents. 

Sense pronunciament en matèria de costes. 

 

Sr. PALAHÍ 

El contenciós versa sobre deixar de pagar les quotes de conservació de l’EUC del Golf i sortir de 

l’entitat de conservació. La postura de l’Ajuntament és que nosaltres no érem competents per 

decidir si sortia o no, que havia de dirigir-se a l’EUC i si aquesta és dissolia per la recepció de la 

urbanització. Resolen de forma ambigua i torna a passar la pilota a l’Ajuntament. No sé si pot 

sortir o no, sinó que resolgui l’Ajuntament. 

Passat a serveis jurídics per tal que estudiïn com es desenvolupa aquest tema. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, sobre decisions judicials, fan el seu curs, i la llei teòricament és infranquejable. 

 

Sr. MATEO 

Idem de Mario, atender a lo que la ley marca. Nada más que decir. 

 

 

 

4.- RECONEIXEMENTS, MEDALLES PEL MÈRIT POLICIAL I FELICITACIONS 

ENTREGADES EL DIA DEL PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL DE SANTA CRISTINA 

D’ARO.- Coneixement 

 

Es dona compte, a l'efecte de coneixement, del següent: 

 

En data 2 d’octubre de 2018, es va celebrar el Patró de la Policia Local de Santa Cristina d’Aro, 

on es van fer entregues de reconeixements, medalles pel mèrit policial i felicitacions essent els 

següents: 
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Reconeixements: 

o Sr. Albert Ballesta Tura. 

o Grup SEPRONA de la Guardia Civil de Santa Feliu de Guíxols. 

o Inspector del Cos de Bombers, Sr. Enric Cano Motnje. 

o Agent Major del Cos d’Agents Rurals, Sr. Lluís Salich. 

o Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres i Marítimes. 

o Inspector Jefe de la Comissaria de CNP de Sant Feliu de Guíxols, Sr. Vito 

Vicente Garcia Galan. 

o Associació Entitat Esportiva Matxacuca. 

o Caporal, Sr. Jose Julian Torrado Rodríguez. 

o Sotsinspector, Sr. Andrés Gil i Pérez.   

 

Medalles pel mèrit policial: 

o Agent, Sr. José Manuel Carvajal Gómez. 

o Agent, Sr. Francisco Escamez García. 

o Sotsinspector, Sr. Antoni Martin Lagos. 

  

Felicitacions: 

o Agent, Sra. Sandra Brull Collado. 

o Agent, Sr. Francisco Escamez García. 

o Agent, Sr. Rafael Agudo Sarabia. 

o Agent, Sra. Marga Alcalde Bosch. 

o Agent, Sr. Juan Francisco Gómez Cozar. 

o Caporal, Sr. Miguel Angel Estragués Gámiz. 

o Agent de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro, Sr. Brian Fernández Murillo. 

o Agent, Sr. Frank de Prado Cordero. 

o Agent, Sr. Marc Bernabé Ribas. 

o Agent, Sr. Francisco Javier Morata Cortés. 

o Agent, Sra. Inés Jou Matamala. 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Es una petició que entenem que s’havia de fer. Vàrem celebrar la patrona i perquè tingui valor, 

per això ho portem a ple. 

 

Sr. LLENSA: 

És positiu que es doni compte a la resta de regidors d’aquest reconeixement. El meu grup 

s’abstindrà. 

 

Sr. ALIU 

Des de Junts entenem que és just reconèixer els mèrits. Sense ànim que se´m titlli de pilota, ens 

va sorprendre que no li donin a vostè Sr. Alcalde pel que ha fet aquests anys i sobretot pel que va 

fer l’any passat. 

 

S’incorpora a la sessió el Sr. Rico 
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Sr. MATEO 

No lo discutiremos, es justo reconocerlo. 

 

 

 

5.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE 

L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA REVISIÓ DEL POUM DE SANTA CRISTINA 

D’ARO. 

 

Vist que el ple de l’Ajuntament el passat 1 d’agost de 2018 en sessió extraordinària va aprova i 

sotmetre a informació pública l’avanç de planejament de la revisió del POUM de Santa Cristina 

d’Aro. 

 

Vist que el termini d’informació pública finalitza el proper 7 de novembre de 2018. 

 

Vist que durant tot el mes de novembre hi ha previstes reunions participatives, suggeriments i 

preguntes. 

 

Atesa la necessitat de donar cobertura als possibles suggeriments i propostes que es puguin 

presentar i que concordin amb el termini d’informació pública. 

 

D’acord amb l’article 83 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, el període d’informació pública podrà tenir topall 

mínim, però no màxim 

 

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

 

PRIMER.- AMPLIAR el termini d’informació pública de l’AVANÇ de planejament de la 

revisió del POUM en 20 dies hàbils més. 

 

SEGON.- PUBLICAR aquest acord en el BOPG, DOGC, taulell d’anuncis, web municipal, i a 

dos diaris de les comarques gironines -diari El Punt i Diari de Girona-. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

 

Sr. SALA 

Hem tingut una sorpresa grata de la implicació tant de les assemblees específiques, també de la 

participació de molts ciutadans. Analitzat això i proposat per l’equip redactor, ampliar-ho i que 

tothom s’hi pugui implicar. 

 

Sr. LLENSA: 

Aquesta ampliació de termini d’informació pública el nostre grup ja la va sol·licitar en el ple 

extraordinari de l’1 d’agost de 2018 i que quedes l’aprovació sobre la taula, peticions denegades 

pel ple per tant el nostre vot serà negatiu. 
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Sr. RICO 

Correcte ampliar el termini i que ho presentin. Estem treballant el tema. Convido a tots els grups 

que puguin presentar les seves propostes. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres totalment d’acord i sobre el que diu el Sr. Rico, d’acord també. 

 

Sr. MATEO 

Correcto ampliar el plazo para poder recibir más propuestas 

 

 

 

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

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: 1 del senyor Llensa del Grup CiU 

 

 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MILLORA DE L’ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO. 

 

Vist l’informe tècnic redactat per “Consultors de Gestió Pública”, de data setembre de 2018 

d’acord amb l’encàrrec aprovat per Junta de Govern Local de 19 de març de 2018. 

 

Vist que les propostes de millora consisteix en: 

•Un nou organigrama global de l’Ajuntament. 

•Definir una planificació estratègica global de la institució. 

•Realitzar una nova relació de llocs de treball. 

•Portar a terme un procés de funcionarització. 

•Portar a terme un pla de promocions internes. 

•Tecnificació de la plantilla. 

•Planificació del relleu generacional. 

•Repensar els perfils abans de reenplaçar les vacants. 

•Potenciar l’oficina d’atenció ciutadana. 

•Reforç de la coordinació i comunicació operacional entre els diferents àmbits funcionals 

existents. 

•Dissenyar i implantar una política de personal específica pels llocs de comandament. 

•Dissenyar i implantar un pla de necessitats formatives. 

 

Vist que el mateix es va presentar a tots els grups municipals en data 19 de setembre de 2018. 

 

L'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com instruments 

definidors formals de les àrees de govern, de les relacions de dependència jeràrquica i 
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institucionalització dels nivells de comandament, responsabilitat i rendiments de comptes. Es 

determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i ajuda a una major 

definició del funcionament en conjunt. 

Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació d'altres 

instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de treball dins el marc de 

les competències d'autoorganització de què disposen les administracions públiques. 

 

Vistos els següents articles: 

Article 69, 72 i 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. .  

Article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. . 

Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. .  

Article 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local. .  

Article 29 i 66 del DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.  

Articles 29 a 35 del Decret 214/190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal 

al servei de les entitats locals.  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta de millora de l’estructura organitzativa municipal de 

l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro d’acord amb l’informe tècnic, que es subscriu íntegrament. 

 

SEGON.- DIFONDRE el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 

transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els arts. 5 i ss de 

la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern i 8 i ss 

de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de 

Catalunya.  

 

 

 

 

Intervencions: 

 

 

Sr. SALA 

Seguim amb el compromís nostre, amb els treballadors pel mes d’agost, tota l’estructura 

definida, les necessitats, les funcions de cadascun. Avui portem a aprovació el que ja es va 

presentar. Es seguir amb els compromisos. 

 

Sr. LLENSA: 

S’ha de tenir en compte en primer lloc que el 2016 es va fer un manual d’avaluació del sistema 

productiu de la policia local que va acabar guardada dins un calaix ara aquesta proposta de 

millora de l’estructura organitzativa te tots els indicis de que tindrà el mateix destí de la anterior, 

ja que tindria que anar acompanyada de mesures organitzatives, objectius i amb coneixement 

dels empleats i això no té cap sentit a mig any de les eleccions municipal. Per tant el nostre vot 

serà en contra. 
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Sr. SALA 

Desconec si es va quedar al calaix o no. Si la portem aquí és perquè no quedi en un calaix, i pels 

polítics que vulguin venir. 

 

Sr. RICO 

La millora de l’estructura és una proposta que vèiem però a 6 mesos de les eleccions és una mica 

tard. Una primera observació. Coincideixo. Jo soc molt bàsic. Necessito posar noms i cognoms. 

Per nosaltres parlar de llocs sense saber qui és qui i que té que fer, ens aporta poca informació. 

Donat que hi haurà un canvi de govern, preferiria l’abstenció i d’aquí 5 o 6 mesos els 

responsables de gestionar l’Ajuntament que ho facin i si som nosaltres per casualitat, ho mirarem 

més a fons, i sense ara manifestar rebuig al que es planteja. 

 

Sr. SALA 

El que és treballa és per tenir un organigrama, actualitzar la realitat. S’han matisat determinades 

àrees que han variat. És un treball prèviament fet amb entrevistes amb el personal, els caps 

d’àrea. 

 

Sr. ALIU 

Nosaltres, a veure. No va per noms, va per llocs de treball. Això va així. Al dia 17.7.2018 es va 

entregar a alcalde i secretari. A favor. Però cal anar a solucionar les mancances que marca el 

document 

 

Sr. SALA 

És una cosa viva i caldrà anar adequant en funció de la realitat. 

 

Sr. MATEO 

Després de estudiar la propuesta, es el Trabajo que se hizó la pasada legislatura con 

modificacions sustanciales que son buenas para el momento. Buen Trabajo, voto a favor. 

 

Sra. PUJOL 

Es va passar la convocatòria de la presentació dels treballs a tots els grups i que va venir el Sr. 

Aliu. 

 

 

 

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

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. 

Vots en contra: 1 del senyor Llensa del Grup CiU. 

Abstencions: 1 del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors. 
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7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ RELATIVA A L’ADOPCIÓ DE 

DIVERSES MESURES PER A LA DEFENSA DEL CABAL DEL TER.  

 

 El riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i de la derivació 

constant d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba molt sovint en unes condicions 

ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques de Girona. Aquest fet, a més 

de causar un fort impacte ambiental, econòmic i paisatgístic, provoca el deteriorament dels 

aqüífers del Baix Ter i moltes alteracions a l’ecosistema fluvial del riu, que s’evidencien en 

aspectes com la pèrdua de biodiversitat, l’afavoriment d’espècies al·lòctones, la desaparició dels 

boscos de ribera, la regressió d’espècies sensibles o escasses, etc. La Llei específica del riu Ter 

de l’any 1959 estableix el repartiment dels cabals del Ter regulats amb els embassaments 

atorgant a l’àrea de Barcelona fins a 8m3 /seg, sempre i quan es puguin garantir els cabals 

necessaris per als regants, l’abastament de Girona i Costa Brava (1,6m3 /seg) i el cabal ecològic 

mínim del riu (3 m3 /seg). Aquest cabal mínim del riu no es compleix durant gran part dels dies 

de l’any, ja que l’extracció que se’n fa cap a Barcelona és molt elevada i, sobretot en anys de 

sequera, es prioritza per damunt del cabal del riu. Aquesta situació vulnera la Llei del 1959 i 

també el Pla de Cabals de Manteniment de la Generalitat. Aquesta problemàtica, agreujada els 

darrers temps, ha portat a diversos moviments socials, sindicats de pagesos, entitats ecologistes, 

col·lectius científics i altres entitats, institucions i persones a títol particular, a reflexionar sobre 

la necessitats de trobar una solució definitiva a un problema que cal afrontar per assegurar el 

futur del riu i del seu territori. S’han proposat diverses mesures per a reduir i minimitzar el cabal 

del Ter transvasat cap a Barcelona i comarques centrals i meridionals d’avui en dia, com són 

l’aprofitament d’altres conques molt més substancioses, la creació de noves dessaladores i 

l’aprofitament d’aigües del freàtic a les conques receptores, juntament a una necessària 

sensibilització ambiental sobre la importància de l’estalvi d’aigua. El funcionament de les 

dessaladores de Blanes, Tordera i El Prat de Llobregat que va portar a terme el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, són una oportunitat, per primer cop des de fa dècades, per a reduir el 

cabal que el riu Ter deriva cap a altres conques catalanes, juntament a altres imprescindibles 

mesures com l’estalvi d’aigua a tots nivells. Segons els propis estudis de la Generalitat de 

Catalunya, les extremes sequeres que hem viscut ens els darrers anys no són un fet excepcional, 

sinó que forma part dels efectes previstos com a conseqüència de l’escalfament global del 

planeta. Si el recurs de l’aigua ja era limitat, en el futur esdevindrà més escàs encara. Entenem 

que aquest fet haurà de comportar un fort compromís a tots nivells per a reduir la despesa 

d’aigua i un compliment més estricte de la legislació vigent en matèria de cabals mínims i relació 

d’usos. La proposta de l’ACA de reduir el cabal circulant del riu fins a una desena part del cabal 

ecològic mínim (0,3 m3 /seg) és del tot inassumible, ja que no permet la mínima dilució exigible 

de la càrrega contaminant que les estacions depuradores dels municipis riberencs aboquen al riu. 

A més, aquesta situació perjudicarà a tots els municipis que aigües avall de Girona s’abasten de 

l’aqüífer del Ter. Els municipis de la conca del riu Ter han estat durant molts anys solidaris amb 

gran part del territori català, especialment a les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha 

servit, com s’ha fet públic des del Consorci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a contribuir al 

desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, ha arribat un punt que, en part a 

causa de la sequera cada vegada més acusada, i en gran part pel sistemàtic transvasament d’aigua 

cap a altres conques catalanes, les comarques gironines demanen un replanteig d’aquesta 

situació, amb el benentès que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del 

país i que cal que sigui fet de forma assenyada, raonable i esglaonada, explicada i assumida per 

tots els territoris, els proveïdors i els receptors de les aigües del riu Ter o altres conques.  

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER.- FOMENTAR la instal·lació, millora tècnica dels ja existents i l'adequada gestió el 

consum de l'aigua dels dipòsits municipals per no ser dependents del subministrament de l'aigua 

del Pasteral al Baix Empordà. Aquesta mesura repercutiria en una millor gestió del volum 

disponible al Pasteral. 

 

SEGON.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci un reconeixement 

institucional a la contribució i paper fonamental que ha fet el riu Ter, a través de la seva 

aportació d’aigua a les comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al desenvolupament 

social i econòmic del país, i que expliciti el compromís amb el restabliment urgent del cabal 

ecològic del riu Ter. 

 

TERCER.- SOL.LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya que els nous cabals aportats per les noves dessaladores 

serveixin per a retornar una quantitat equivalent de cabal al riu Ter, com a primer pas d’un 

procés que garanteixi un cabal ecològic al riu Ter. 

 

QUART.- DEMANAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya que reconsideri els cabals previstos, tant per garantir el 

rec agrícola com per evitar la greu afectació ecològica del riu .  

 

CINQUÈ.- DEMANAR a aquestes institucions una calendarització concreta del compromís 

expressat per les diverses autoritats respecte el retorn dels cabals al Ter, tant pel que fa a la 

quantitat d’aigua que ha de retornar a la seva conca, com pel que fa a temporalització d’aquestes 

mesures.  

 

SISÈ.- DEMANAR a l’Agència Catalana de l’Aigua que compleixi el compromís de que,  en el 

cas que s’hagin de fer restriccions, aquestes es realitzin arreu del territori que es nodreix d’aigua 

del riu Ter, sigui en municipis de la pròpia conca del Ter o sigui en pobles i ciutats d’altres 

conques receptores. 

 

SETÈ.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es facin públiques les 

balances hídriques anuals de la conca del riu Ter, així com una facilitació de la informació 

actualitzada públicament sobre els cabals instantanis que circulen en diferents trams del riu Ter, 

la seva qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres conques catalanes. 

 

VUITÈ.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que emprengui mesures efectives per 

gestionar la demanda d’aigua, segons la nova cultura de l’aigua, promovent l’estalvi d’aigua en 

tots els sectors i amb totes les eines de que pot disposar, tant tècniques, operatives, legislatives, 

educatives i financeres. Al mateix temps, demanar al Govern de la Generalitat que apliqui una 

política general i efectiva de reutilització de l’aigua de pluja de les zones urbanes, mitjançant la 

normativa i els instruments financers necessaris, complementats amb les accions tècniques, 

operatives i educatives que siguin necessàries. Aquestes mesures hauran de garantir la 

recuperació del cabal ecològic del Ter i l’abastament d’aigua per als diferents usos de la conca 

del Ter. 

 

NOVÈ.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que apliqui mesures de permeabilització 

biològica de les infraestructures que representen un obstacle a la continuïtat de la làmina d’aigua, 

com són les preses i rescloses.  
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DESÈ.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que apliqui mesures de restauració de la 

vegetació de ribera en els trams en que aquesta s’ha vist afectada per infraestructures, 

extraccions, manca d’aigua o pèrdua d’espai.  

 

ONZÈ.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que faci una política coherent de gestió 

sostenible de l’aigua que respecti la unitat de les diferents conques.  

 

DOTZÈ.- TRASLALDAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència 

Catalana de l’Aigua, al Parlament de Catalunya, al Consorci Alba Ter i a les comunitats de 

regants dels dos marges del Ter. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sra. PUJOL 

A la comissió informativa del mes passat, el Sr. Mateo va passar la moció. La va passar amb 

certs apunts, un text de difícil comprensió. I es va decidir de deixar sobre la taula. Estrany quan 

es va abstenir en una moció del cabal del riu Ebre. 

Em vaig posar a treballar per parlar del tema i que no sortissin els noms de Torra, Puigdemont, 

Cardedeu, etc. 

Es complicat perquè el dia 2 d’agost de 2017 es va signar lo del cabal del Ter. Buscava per tant 

un text mínimament coherent. 

La Sra. Pujol dona lectura al “preambulo” de la moció presentada pel PP. Vaig buscar d’on venia 

aquesta moció tan estranya i vaig veure que venia del google, d’un article d’El Confidencial” i hi 

surt un tal Llamos. 

Li demano al Sr. Mateo de ser curosos amb els documents que venen al ple. No està malament 

agafar el text d’un diari. Aquest Sr. Periodista munta articles com ara aquest. 

D’altra banda, analitzant el tema i atenent que ara a Susqueda funcionen els sobreeixidors, 

menys encara que el dia 23 del mes d’octubre d’aquest any s’ha constituït la taula del riu Ter, 

crec que no té gaire sentit. I proposo deixar la moció sobre la taula. 

I m’emprenya perdre el temps en aquestes coses. No podem presentar aquestes mocions. 

 

Sr. MATEO 

Nuestra moción se retiro 

 

Sr. PUJOL 

Ara no hi ha un problema de cabal 

 

Sr. MATEO 

Como ya explicamos, tuvimos problemas para mandar el texto original por mail, cada vez que lo 

mandábamos salía el texto original , porque des del mes de Junio que anuncio la presentación de 

la moción las cifras han cambiado mucho, reconocí que copie de determinados artículos, el 

artículo de La Vanguardia del generalísimo Franco estaba copiado literal mente, así que es 

normal que saliera enalteciendo el dictador, no era mi intención y por eso en la comisión me 

disculpe, en referencia a la moción del rio Ebro, ya dije que yo no podía votar una moción que 

pusiera para la construcción de una república, también entendí que era bueno recordar que 
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Puigdemon, Torra, no cumplieron sus promesas además a patir del mes de junio la 

desalinizadora de Blanes, que siempre avía trabajado a un 10% comenzó a trabajar a un 90%, por 

lo tanto empieza a subministrar agua a Barcelona . 

La moción no la debes de retirar, porque mañana no sabemos lo que pasara y debemos defender 

el caudal del ter 

 

Sra. PUJOL 

Hi ha dos desalinitzadors, a El Prat i a Tordera. No són pas una solució al problema, però en la 

conjuntura d’avui no té sentit. 

 

Sr. RICO 

La moción de Mateo no està al ple? 

 

Sr. PUJOL 

Em truca en Mateo després de la comissió informativa i endemà em diu de retirar la moció a 

canvi de posar una referència a “El Pasteral” 

Però ara per no interferir amb la taula del Ter, crec que és incongruent. 

 

 

 

Tot seguit, sense més intervencions es proposa retirar la proposta de l’ordre del dia, amb el 

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 senyor Llensa del Grup CiU, del senyor Aliu del Grup de Junts i 

del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors 

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

 

Sr. ALIU 

M’hagués agradat sentir la proposta que es va presentar, i amb música del NO-DO. 

 

Sra. PUJOL 

La tens a la comissió informativa. 

 

 

 

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE BANDA 

AMPLA A TOTS ELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. 

 

El Pla Estratègic per a la Societat de la Informació de l’any 1999 i el Pacte Nacional per a les 

Infraestructures de l’any 2009 senten les bases del que es pretén que sigui el model TIC de 

Catalunya. El primer parla de desenvolupar una xarxa d’infraestructures TIC de banda ampla en 

tot el territori i el segon parla de crear una xarxa oberta de fibra òptica que arribi a tots els 

municipis i a tots els edificis de serveis públics. 

 

Aquesta xarxa ja es va començar a desplegar amb el projecte Xarxa Oberta a través del qual es 

crea una xarxa de fibra òptica, de titularitat pública, que inclou, actualment, 1.040 seus de la 

Generalitat distribuïdes en 104 municipis. 
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A partir del 2012, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació va treure a 

concurs públic el servei de connectivitat de totes les seus de la Generalitat no incloses en l’abast 

del projecte Xarxa Oberta. Això suposa de l’ordre de 4.600 seus, repartides en prop de 780 

municipis de tot el territori. Aquest nou contracte es va adjudicar a Telefònica. 

 

Aquesta xarxa dona resposta a les necessitats TIC de l’Administració però també a les del país, 

atès que també ha de connectar les escoles, els centres de salut, els centres de recerca i 

innovació, i els polígons industrials. A més, la xarxa ha d’estar disponible en mode majorista per 

a la resta d’operadors a uns preus regulats, per facilitar l’arribada de serveis digitals al màxim de 

territori possible. 

 

El percentatge de llars cobertes amb xarxes fixes a velocitats iguals o superiors a 30 Mbps és un 

indicador de l’Agenda Digital Europea que té com a objectiu assolir el 100% l’any 2020. 

Catalunya, a 30 de juny de 2016, se situa en una taxa del 80,7%. 

 

Tot això, ens constata l’existència d’una bretxa territorial en aquest indicador ja que la seva 

cobertura es concentra en la demarcació de Barcelona (91,4%), mentre que la resta de 

demarcacions tenen una cobertura considerablement més baixa. 

 

En alguns d’ells no és que no hi arriba la banda ampla, sinó que la velocitat amb la que arriba no 

és la suficient davant una societat que es va digitalitzant. 

 

És prioritari que dotar el territori de la infraestructura de telecomunicacions necessària perquè les 

persones que estiguin obligades a relacionar-se amb les administracions públiques únicament a 

través de mitjans electrònics, ho puguin fer, en unes condicions dignes. 

 

L’Administració pública ha de vetllar perquè el ritme de desenvolupament de les infraestructures 

de telecomunicacions sigui constant en relació amb les continuades noves necessitats. 

 

Per tal d’assegurar que totes les persones tenen un adequat accés a les xarxes fixes de banda 

ampla amb independència de la seva ubicació territorial, caldria articular mesures per possibilitar 

les inversions necessàries en les xarxes d’accés. 

 

Atesa l’existència del Consorci Localret, que entre els seus objectius té el “desplegament de les 

xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament” i l’assessorament als 

municipis en l’àmbit de les telecomunicacions. 

 

Per tot això i per tal de trobar els mecanismes per afavorir el desplegament de les infraestructures 

bàsiques de telecomunicacions per part dels operadors, sota un marc de supervisió de l’activitat 

de les empreses que garanteixi la competència efectiva, asseguri la qualitat del servei i protegeixi 

els drets dels consumidors. 

 

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

 

PRIMER.- INSTAR a la Diputació a què encarregui al Consorci Localret, al qual aquesta 

Diputació hi està adherida des del 2014, la redacció d’un estudi de provisió de banda ampla en el 

territori gironí, que permeti oferir als municipis amb carències d’aquest servei, de tenir un estudi 

de com fer-los arribar una bona xarxa. I quan el tingui, el faci públic. 
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SEGON.- DEMANAR a la Diputació de Girona que, a les carreters locals que són de gestió de 

la Diputació quan se’n planifiqui la millora en concret a la voravia o en les cunetes, aprofiti per 

fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica, prioritzant evidentment aquells 

municipis sense banda ampla a on sigui certament deficitària en funció dels estudis realitzats. 

 

TERCER.- DEMANAR a la Diputació de Girona que treballi colze a colze amb la Generalitat i 

els municipis per tal de fer possible el desplegament de la banda ampla a tots els racons de la 

demarcació, independentment de la mida del municipi i la situació. 

 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona, als grups polítics de la 

Diputació de Girona, al Departament de  Polítiques Digitals i Administració Pública de la 

Generalitat de Catalunya i al Consorci Localret. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. SALA 

Es tracta d’una moció presentada al plenari de la Diputació de Girona per part d’ERC. El vaig fer 

extensible a la resta de grups. A santa Cristina tenim moltes queixes i reclamacions sobretot a les 

urbanitzacions. És surrealista que encara estiguem d’aquesta manera. 

 

Sr. LLENSA:  

Tot el que sigui per obtenir una xarxa oberta de fibra òptica que arribi a tots els municipis i a tots 

els edificis de serveis públics de la demarcació de Girona, el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

Amb independència d’on vingui la moció, és una necessitat, i al nostre cas és imprescindible 

oferir aquest servei dels sistemes d’internet. Prioritari per l’Ajuntament que es faciliti la qualitat 

de vida dels residents. Santa Cristina, en el futur, per la seva situació estratègica, requerirà de 

certes infraestructures i serveis. 

 

Sr. ALIU 

Tot el que sigui per millorar la qualitat de vida és positiu. 

 

Sr. MATEO 

Es una reclamación justa. El territorio lo debe tenir desplegado al 100% 

 

 

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

Unanimitat 

 

 

 

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL 

CÀMPING MAS SANT JOSEP. Aprovació provisional 
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Vista la documentació que integra el Pla especial urbanístic del Càmping Mas Sant Josep, 

promogut per la societat Càmping Mas Sant Josep, SL (exp. H105.1 3/2016), aprovat 

inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en la 

sessió ordinària de data 3 de juliol de 2017 

 

Vist que l’expedient va ser sotmès a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant 

publicació del corresponent edicte al DOGC núm. 7419 de 25/07/17, al BOP de Girona núm. 

143 de 27/07/17, al diari El Punt de 20/07/17 i al tauler d'anuncis i e-Tauler municipals, 

alhora que es va garantir, també, l’accés telemàtic al contingut del Pla a través de la web 

municipal des del dia 19/07/17 

 

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

 

Vistos els informes emesos per: 

- Serveis Territorials a Girona de Protecció Civil del Departament d’Interior (RE 6393 de 20 

d’octubre de 2017). 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (RE 6701 de 7 de novembre de 2017). 

- Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (RE 6792 de 10 de novembre 

de 2017). 

- Agència Catalana de l’Aigua (RE 6827 de 13 de novembre de 2017). 

- Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(RE  7124 de 27 de novembre de 2017). 

- Aqualia Santa Cristina d’Aro, entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua i 

sanejament municipal (RE 6617 del 2 de novembre de 2017, RE 7077 del 23 de novembre 

de 2017 i RE 7781 del 27 de desembre de 2017). 

- Aqualia Sant Feliu de Guíxols, entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua actual de 

l’activitat (RE 1555 del 15 de març de 2018). 

- Consorci Costa Brava, entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua actual de l’activitat 

(RE 672 del 5 de febrer de 2018). 

 

Vist que en la documentació objecte d’aprovació provisional es mantenen els objectius i 

determinacions del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable “Càmping Mas Sant Josep” 

aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 3 de juliol de 2017, al qual 

s’incorporen els requeriments dels diversos informes emesos pels organismes competents: 

- Redacció del Document Resum del procés d’avaluació ambiental. 

- L’assumpció per part del titular del càmping de la responsabilitat sobre la resistència 

estructural i el correcte manteniment del mur perimetral. 

- Descripció en la memòria del PEU del càlcul de les necessitats i suficiència de les 

infraestructures existents respecte l’abastament i sanejament de les aigües residuals. 

- Incorporació a la normativa del PEU de les determinacions de l’estudi d’impacte i 

integració paisatgística i de l’Estudi Ambiental Estratègic, així com la regulació del 

manteniment de les obres de drenatge existents i de les lleres dels cursos fluvials de 

l’entorn del càmping.  

- Tramitació del Pla d’Autoprotecció del càmping per la plataforma Hermès a Protecció 

Civil. 

- Revisió de l’Estudi tècnic per reforç estructural de mur, amb concreció de les solucions per 

reforçar el mur existent i justificació de la capacitat resistent del mur de protecció.  
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Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal amb data del 25 de juliol de 2018, 

referent als informes sectorials rebuts i als informes emesos pels proveïdors de serveis, al 

que es conclou el següent: 

“El Pla Especial urbanístic “Càmping Mas Sant Josep” presentat conté tota la 

documentació prevista a l’article 69 del TRLUC i al 94 del RLU, i incorpora al document 

aprovat inicialment les determinacions efectuades pels informes sectorials rebuts, així 

mateix, disposa de Declaració ambiental estratègica favorable, pel que s’emet INFORME 

FAVORABLE per continuar amb la seva tramitació i procedir a l’aprovació provisional del 

document d’acord amb les disposicions de l’article 85 del TRLU. 

Es remetrà la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona per a procedir amb l’aprovació definitiva del Pla d’acord l’article 80.c) del TRLUC, 

prèvia avaluació de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per part de la mateixa 

comissió, d’acord el procediment establert a l’article 22 del Decret 343/2006, de 19 de 

setembre, modificat per la disposició final única del Decret 64/2014, de 13 de maig.”  

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 29 d’agost de 2018, va acordar aprovar 

provisionalment el Pla especial urbanístic del càmping Mas Sant Josep i trametre la 

documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que 

procedeixi a la seva aprovació definitiva prèvia avaluació de l’Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística 

 

Atès que el senyor Ferran Gelabert Oriol, en representació del Càmping Mas Sant Josep SL, 

ha aportat la “Modificació del Text refós del Pla especial urbanístic del càmping Mas Sant 

Josep a Santa Cristina d’Aro” amb RE 6707 del 17 d’octubre de 2018, que proposa una sèrie 

de modificacions del document aprovat provisionalment amb l’objectiu de possibilitar la 

construcció de les obres d’ampliació i millora dels equipaments del càmping 

 

Vist que les modificacions proposades no es consideren substancials ja que no donen lloc a 

un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes 

urbanístics, pel que no és necessari procedir a obrir un nou termini d’informació pública ni 

tornar a aprovar inicialment el document.  

El document resultant a aprovar provisionalment suposa la reducció del nombre d’unitats 

d’acampada inicialment previstes, l’increment de la zona de jardins i espais verds i l’ajust de 

l’àrea del Bloc E, que es manté com zona d’equipaments privats, sense variar en cap cas 

l’edificabilitat restant de 600,19 m² de sostre. 

D’acord amb la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat en el qual s’inicia el 

procediment de formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, la 

tramitació de l’expedient no queda afectada per la suspensió de llicències de nous càmpings 

i ampliació dels existents, doncs el PEU que es proposa no té per finalitat la implantació en 

sòl no urbanitzable sobre àmbits avui no ocupats per activitats existents: 

a)D’una nova activitat de càmping 

b)De l’ampliació de la capacitat d’acollida o de la superfície de l’activitat de 

càmping en més d’un 50%. 

L’ampliació prevista del nombre de parcel·les és inferior al 50%, i es manté l’àmbit de 

càmping autoritzat. 

Excepte per les modificacions detallades, es mantenen la resta de determinacions del Pla 

Especial aprovat provisionalment, així com la vigència dels estudis annexos, tanmateix es 

presenta el document Refós per facilitar la seva consulta i aplicació. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el projecte de “Modificació del Text refós 

del Pla especial urbanístic del càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro”, promogut 

per la societat Càmping Mas Sant Josep, SL, així com tota la documentació que integra el 

Pla especial. 

 

SEGON.- TRAMETRE la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona per tal que es procedeixi a la seva aprovació definitiva d’acord 

l’article 80.c) del TRLUC, prèvia avaluació de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

per part de la mateixa Comissió, d’acord el procediment establert a l’article 22 del Decret 

343/2006, de 19 de setembre, modificat per la disposició final única del Decret 64/2014, de 

13 de maig. 

 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord al promotor d’aquest Pla, la societat Càmping 

Mas Sant Josep, SL. 

 

 

 

 

Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Vistos els informes emesos per diferents estaments, i la presentació de les modificacions 

corresponents per part del Càmping Mas Sant Josep, es porta a aprovació la segona proposta 

d’aprovació provisional. El nostre grup votarà a favor. 

 

Sr. RICO 

Ja varem votar a favor, ara les petites modificacions també. L’administració ha de tenir aquesta 

elasticitat i flexibilitat per ajudar qui ho promogui. Vot a favor i que arribi a l’aprovació 

definitiva el més aviat possible per incrementar la qualitat del servei. 

 

Sr. ALIU 

Ho varem aprovar i ara irem amb la mateixa tònica 

 

Sr. MATEO 

Positivo para aportar movimiento a nuestro municipio. 

 

 

 

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

Unanimitat. 

 

 

 

10.- PROPOSICIONS UGENTS 

 

Es proposa incloure com a punt urgent, el punt que tot seguit es detalla: 
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10.1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’EXERCICI 

2017.  

 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 24 de 

setembre de 2018, sobre els Comptes Generals d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici 

2017. 

 

Atès que es publicà edicte d’informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 

núm. 186, de 26 de setembre de 2018. 

 

Atès que durant el termini d’exposició pública, no s’han presentat al·legacions. 

 

Atès el que disposa l’art. 212 del RDLEG. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de 

la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Vist l’article 41.4 i concordants de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR els Comptes Generals de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

corresponents a l’exercici de 2017. 

 

SEGON.- TRAMETRE còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, via 

EACAT. 

 

 

 

Intervencions en relació a incloure una proposta urgent: 

 

Sr. RICO 

Ahir es va acabar la informació pública. I si es porta a aquest ple, has d’argumentar el perquè de 

la urgència. La diferència és que per nosaltres no la tenim preparada. 

 

El SECRETARI exposa que la urgència ve deguda a que abans de finals de mes s’ha de trametre 

la documentació a la sindicatura, per no entrar en un llistat d’incomplidors.  

 

Sr. LLENSA: 

No és lògica la urgència, per tant el nostre vot serà en contra. 

 

 

Tot seguit es sotmet a la urgència a votació, resultant aprovada amb 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 senyor Aliu del Grup de Junts, del Sr. Rico del Grup 

d’Emprenedors i del senyor Mateo del Grup del PP. 

Vots en contra: 1 del senyor Llensa del Grup CiU.  
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Intervencions: 

 

Sr. LLENSA: 

Referent al vot de la proposta de la sindicatura ja es definirà, el nostre vot serà favorable. 

 

Sr. RICO 

Ens abstindrem per la línia argumental de preparar el meu vot 

 

Sr. ALIU 

A la comissió de comptes vàrem donar el vot afirmatiu. No vull fer servir la paraula absurd en 

relació a altres intervencions, però quasi quasi 

 

Sr. MATEO 

A la comissió ens vàrem abstenir. Els números són correctes, però la aprovación recae sobre los 

que los han aprovado 

 

 

 

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

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 Llensa del Grup CiU 

Abstencions: 2 del Sr. Rico del Grup d’Emprenedors i del senyor Mateo del Grup del PP. 

 

 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 

Sr. LLENSA. 

A la Junta de Govern Local de 10/09/2018, en l’acord d’adjudicació del contracte d’obres per la 

“Reurbanització de l’avinguda Església”, no hi consta el nom de les empreses presentades ni 

l’import de les ofertes. A la millora de les línies elèctriques tampoc i consten les empreses 

presentades, els imports, solament i consta la oferta més barata sense indicar l’import de la 

mateixa.  

 

Sr. SECRETARI 

Les ofertes apareixen a les actes, i al portal de transparència. Si es creu que hi hagi tots els 

números a l’acta de la junta, ho eu de decidir vosaltres. No hi ha cap problema 

 

Sr. MATEO 

Recuerda que habrá que hablar de la fecha del pleno del mes de diciembre que cae en el día 26. 

Recordar que pregunte en el pleno anterior 3 documentos sobre el “escorxador” 

 

Sr. JOAN ALCALDE 

Li ho portaré. 
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Sr. MATEO 

Quería hacer una propuesta, una buena y otra mayor. Antes el matadero estaba bien por 

productos de proximidad que usaban 2 carniceros. Todos los del entorno están cerrando. 

Considerar entre cerrar o ir hacía nueva proyección. Enlazado con problemas endémicos del 

Baix Empordà, la sobreexplotación del porc senglar. Hacer un convenio con caza y pesca con la 

Generalitat, asociación de cazadores del Baix Empordà y hacer un producto de proximidad como 

por ejemplo “carne del senglar del baix empordà” y distribuirlo. Sería muy Bueno. Una 

denominación de origen. Sería muy Bueno. Y no cerrar el último matadero. Me da pena. 

 

Sr. SALA 

Li puc dir, ho sé d’un dinar amb la directora general d’agricultura, no hi he pogut assistir, que 

dels dos que queden, un és privat, i l’altre és el d’aquí de Santa Cristina i veure com es poden 

mantenir. 

 

 

 

 

 

 

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-dues hores del dia trenta-u d’octubre de 

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

 

 

 

L’alcalde                                                                                                 El secretari, 

 

 

 

Xavier Sala i Congost                                                                           Miquel Coma i Tarrés 

 


