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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  17/2010 
Caràcter : Ordinaria 
Del:  28 d´octubre de 2010 
Horari:  des de les 19 h fins a les 20.45 h.  
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Carles Motas i López (TSF) presidint la sessió 
Sr. Miquel Lobato i Cárdenas (CiU) 
Sr. Víctor Pascual i Casas (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (CiU) 
Sr. Pere Ararà i Planellas (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sr. Carles Xargay i Saurí (TSF) 
Sra. Sílvia Egido i Ribes (TSF) 
Sr. Pere Luque i Matés (AMICS) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM) 
Sr. Antoni Basart i Masferrer (PSC-PM) 
Sr. Richard Navarro i Ayats (PSC-PM) 
Sra. Anna Buxó i Calzada (ERC-AM) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
Excusa la seva absència:  
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA  DE 
DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010 I EXTRAORDINARIA I URGENT DE 21 
D'OCTUBRE DE 2010 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
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D'INTERÈS 
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ 
4. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS, SANTA CRISTINA D'ARO I L'AJUNTAMENT DE 
CASTELL-+PLATAJ D'ARO PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ 
AL TREBALL, GUÍXOLS-VALL D'ARO PEL CURS 2010-2011 
6. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS TITULARS DE 
LLARS D'INFANTS AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
7. MOCIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'UNA ANELLA DE SALUT AL VOLTANT DE 
LA CIUTAT 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL PROJECTE 
D'ADEQUACIÓ, AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ D'ESPAIS 
DE L'ASIL SURÍS 
9. PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
 
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI NARIA DE 
DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010 I EXTRAORDINARIA I URGE NT DE 21 
D’OCTUBRE DE 2010 
 
S’aproven les actes de les sessions anteriors de dates 30 de setembre de 2010 i 21 
d’octubre de 2010.  
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els 
decrets dictats en el mes de setembre de 2010. Així mateix la Comissió Informativa de 
Règim Intern es va donar compte de les resolucions i acords dictats en matèria de 
personal en el mes de setembre.  
 
Els regidors es donen per assabentats.  
 
 
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió 
Informativa de Règim Intern, i que textualment diu el següent: 
 
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de 
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de 
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l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, següents: 
 
EXPEDIENT INTERESSAT – 

NIF/CIF  
TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

DATA 
APROVACIÓ 

AUTOLIQUID. 
TAXA 

AUTOLIQUID. 
ICIO 

PRESSUPOST 
DECLARAT 

TOMA201015 Mobles Sandi, 
S.L 
(CIF: B 388224) 

Reforma de la 
façana de l’edifici 
Ctra. Girona, 205-
207 cantonada 
Ronda del General 
Guitart, 5-17 

JGL 18-05-10 115,50  € 370,50  € 
 

        - - - - 

631120100146 José Pablo Pérez 
Vilajuana  
(NIF 37658204) 

Repicat  i  pintura  
façana  d’habitatge  
C/ Sol, 26-28  

DA  15-09-10 
 

49,00  € 109,20  €        - - - - - 

631120100147 Jordi Castillo 
Batlle 
(NIF 0535275Y) 
 

Pintura  façana  de 
l’habitatge C/ Sant 
Llorenç, 10 

DA  20-09-10 49,00  € 43,29  € - - - - - 

631120100158 Juan Llambí 
Rutllan 
(NIF: 0515002) 

Repicat, arrebossat 
i pintura de façana  
de l’habitatge C/ 
Hernán Cortés, 22 

 DA 24-09-10 49,00  € 43,62  € - - - - - 

631120100171 Emili Albó 
Casals 
(NIF:40500623S) 

Reparació  de 
desperfectes,  
rascat  de pintura i  
pintat de  façana  
d’habitatge 
Travessia del Call, 
8 

 DA 30-09-10 49,00  € 18,52  € - - - - - 

631120100159 Jaume Guinó 
Roselló 
(NIF: 
0501484W) 
 

Preparació, 
reparació i pintura 
de faça na 
d’habitatge C/ 
Sant Domènec, 
153 cantonada C/ 
Santa Llúcia, 69-
71 

 Vistiplau = 
  23-08-10 

49,00  € 47,73  € - - - - - 

631120100174 Josefina Coll 
Lloveras 
(NIF: 0497036Q) 

Repicat i 
arrebossat d’un 
tram de façana i 
canvi de la porta 
d’accés de l’edifici 
C/ Concepció, 37-
41 

 Vistiplau =   
  6-09-10 

- - - - 152,18  €  3.902,20  €          
(*) 

631120100188 Jordi Riera 
Gispert 
(NIF: 0517488K) 

Repintura de la 
façana de 
l’habitatge  C/ 
President Francesc 
Macià, 48-52 

 Vistiplau = 
  20-09-10 

49,00  € 17,78  € - - - - - 

 
  (*)  Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a l’ICIO 

ingressada en concepte de repicat i arrebossat d’un  tram de la façana –a tal efecte, 

s’adjunta còpia del pressupost declarat de les obres a executar referenciades–.  

Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència 
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.» 



 4 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAV OR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAME NTS 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió 
Informativa de Règim Intern, i que textualment diu el següent: 
 
«La taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, ve regulada a l’empara 
del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En concret, es regula la 
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat. 
 
En data 30 de setembre de 2010, es va adoptar l’acord de delegació de la gestió de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès general, mitjançant un conveni de delegació, a 
la Diputació de Girona, la qual, a través del seu organisme XALOC, aportarà els seus 
mitjans, eines i recursos, per dur a terme una gestió integral de la taxa. 
 
D’altra banda, la Diputació de Girona ha aprovat un únic model d’ordenança que regula 
la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, tant per  
subministraments com poden ser els d’energia elèctrica, gas, aigua o altres, com per la 
de telefonia mòbil, a la qual s’acolliran els Ajuntaments que hagin delegat prèviament la 
gestió integral de la taxa. 
 
El fet que s’aprovi una única ordenança fiscal per a tots els subministraments, inclosos 
els de telefonia mòbil, i també pel fet que la base imposable i la quota tributària dels 
serveis de telefonia mòbil es determini amb uns càlculs i variables que en cada exercici 
variaran, fa que aquesta ordenança s’hagi de modificar per a cada exercici fiscal, en 
relació a aquest punt concret, que dedica la regulació de la quantificació de la base 
imposable i de la quota tributària. 
 
Per tant, l’establiment i aprovació de la nova ordenança fiscal número 11 reguladora de 
la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, incloses les de telefonia 
mòbil, respon a la necessitat d’acollir-nos al model únic d’ordenança aprovat per la 
Diputació de Girona en aquesta matèria, un cop adoptat l’acord de delegació de la seva 
gestió. 
 
Aquesta nova ordenança inclou la regulació de l’actual annex 1 de la Ordenança fiscal 
número 8, reguladora de les Taxes per la Utilització Privativa o Especial del Domini 
Públic Local, per la qual cosa quedarà derogat a partir de l’entrada en vigor de la nova 
ordenança. 
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Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 17 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, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple de 
l’Ajuntament acorda, per unanimitat:  
 
Primer.- Acord d’establiment de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, 
acollint-nos al model únic aprovat per la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Acord d’aprovació de la ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general. 
 
Tercer.- Acord de derogació de l’actual annex 1 que regula la ocupació del vol, sòl i 
subsòl dels terrenys d’ús públic local, de la Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les Taxes per la Utilització Privativa o Especial del Domini Públic Local. 
 
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els 
quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per 
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la oficina de Correus 
i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex, fax o telegrama 
en el mateix dia. També es podrà anunciar la reclamació per correu electrònic que, 
només s’admetrà, si existeix constància de la transmissió i de la recepció, de les seves 
dates i del contingut íntegre de la reclamació i si s’identifica fefaentment al remitent i al 
destinatari. En aquest cas, es procedirà a la obtenció de còpia impresa i al seu registre, el 
qual s’incorporarà a l’expedient. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran 
admeses les reclamacions si són rebudes per l’Ajuntament amb posterioritat a la data de 
finalització del termini assenyalat. En el supòsit de que no se’n presentin, l’expedient 
s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar nous acords, en 
compliment del que estableix l’article 17.3 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. 
 
Cinquè.- La nova Ordenança Fiscal número 11 començarà a regir, una vegada publicat 
el text íntegre de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 
dia 1 de gener de 2011» 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS, SANTA CRISTINA D'ARO I L'AJUNTAME NT DE 
CASTELL-PLATJA D'ARO PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA D E 
TRANSICIÓ AL TREBALL, GUÍXOLS-VALL D'ARO PEL CURS 2 010-2011 
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El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«Atès que per al proper curs 2010-2011 està prevista la segona edició del curs PQPI 
(Programa de Qualificació Professional Inicial) – PTT (Pla de Transició al Treball). 
Atès que enguany s’ha ampliat el projecte a dues branques formatives: auxiliar 
d’hoteleria, que es durà a terme al municipi de Castell-Platja d’Aro; i auxiliar de vendes 
i atenció al públic, que es durà a terme al municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Atès que enguany s’ha adherit al PTT el municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Atès que és un projecte important per a tots aquell joves que estan en risc i que tenen 
unes necessitats diferents al sistema educatiu actual, i donada l’experiència del curs 
2009-2010, el Servei Municipal d'Educació creu oportú oferir aquesta oportunitat als 
joves de la nostra ciutat que ho necessitin. 
 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya subvenciona una de 
les dues branques, la qual cosa permetrà oferir més places a un cost més baix. 
Atès que aquest projecte suposa un cost per a cada ajuntament de 1.348,00 € per 
alumne. 
 
Atès que els pagaments s’efectuaran en dos períodes: un al desembre de 2010 i l’altre al 
març de 2011, on cada ajuntament haurà de pagar 345,00 € per alumne inscrit en el 
primer període i 1.003,00 € en el segon. 
 
Atès que els joves que cursaran auxiliar d’hoteleria hauran de pagar 54,00 € mensuals a 
l’ajuntament del seu municipi, en concepte de les despeses de material amb el qual 
treballaran. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Santa Cristina d’Aro, Castell-
Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols per a la realització del Pla de Transició al Treball 
PQPI-PTT Guíxols – Vall d’Aro. 
 
Vist l’informe emès pel Servei Municipal d'Educació. 
 
Es proposa:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Santa Cristina 
d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols per a la realització del Pla de 
Transició al Treball PQPI-PTT Guíxols – Vall d’Aro, per al curs 2010 – 2011, branques 
formatives d’auxiliar d’hoteleria i auxiliar de vendes. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.348,00 € per cada alumne inscrit, empadronat a 
Sant Feliu de Guíxols, havent de pagar 345,00 € al desembre de 2010 i 1.003,00 € al 
març de 2011, per cada alumne inscrit. 
 
TERCER.- L’entrada en vigor amb efectes d’aquest conveni serà de l’1 de setembre de 
2010, i serà vigent fins al dia 30 de juny de 2011. 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del present conveni. 
 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 

 7 

CINQUÈ.- Notificar el present acord als ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Santa 
Cristina d’Aro.» 
 
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.  
 
 
6.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 
SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ PER ALS AJUNTAMENTS TITULA RS DE 
LLARS D'INFANTS AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«El 7 de setembre de 2010 la Junta de Govern Local acordà sol·licitar la subvenció per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques 
desfavorides i  que aquest acord s’hauria de ratificar per Ple Municipal tal i com 
recullen les bases de la convocatòria. 
 
Per això, 
 
Es proposa:  
 
Ratificar l’esmentat acord» 
 
Es sotmet la proposta a votació essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- MOCIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'UNA ANELLA DE SALUT AL  VOLTANT 
DE LA CIUTAT 
 
El Sr. Secretari llegeix al moció presentada per ICV-EA:  
 
«Cada cop és més habitual que les institucions  proposin als ciutadans hàbits saludables 
que ens ajudin a una millor qualitat de vida. Per que això sigui possible, des de les 
administracions hem d’ajudar posant a disposició dels ciutadans equipaments 
per   poguer-les practicar.  Un dels exercicis més recomanables per a gent de totes les 
edats, és el de caminar.  Malauradament, l’orografia de Sant Feliu no permet fer grans 
trajectes a peu pla, llevat dels habituals pel passeig i fins el port. L’any 2009, amb una 
subvenció de Dipsalut, organisme depenent de la Diputació de Girona , es va realitzar 
una proposta de recorreguts el més assequibles possibles per diferents llocs de la ciutat. 
 
Arrel d’això, l’anterior govern amb el coneixement i consens de tots els grups que el 
formaven,   va considerar que es podia fer una anella “verda” que aprofitant moltes de 
les infraestructures ja existents, fes la volta a Sant Feliu, tot i els desnivells que s’hi 
poden acumular. 
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Des de l’àrea de mobilitat, es va fer redactar una memòria valorada d’aquest recorregut 
que contemplés rutes segures per els usuaris, segregades al màxim del pas dels vehicles 
i que proporcionés en conjunt un equipament de qualitat als usuaris, a on anirien trobant 
diversos llocs equipats amb mobiliari esportiu per fer altre tipus d’exercicis. Aquesta 
memòria valorada va ser entregada per l’equip redactor a la tardor de 2009. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EA demana al Ple d’aquest ajuntament: 
 
L’execució d’aquest recorregut, seguit les directrius de la memòria valorada que té el 
nostre ajuntament.» 
 
El Sr. Jesús Fernández exposa amb el suport d’un power point la memòria valorada a la 
que es refereix la seva proposta, que té un cost de 170.000 € més IVA, i un recorregut 
d’uns sis quilòmetres, equivalent a la volta a peu a l’estany de Banyoles. 
 
Un dels punts més perillosos per als vianants és la rotonda de la zona dels supermercats 
al km 0 de la carretera de Girona, on es preveu alguna adequació de la via. Al carrer 
Oviedo, que és prou ample, hi cap un carril per vianants i ciclistes. Al carrer President 
Macià caldria assegurar la seguretat dels vianants segregant-los del trànsit de vehicles. 
A la ronda Joan Cases caldria fer a les cruïlles interseccions per els vianants. 
Al carrer Colom es proposa ampliar les voreres. 
Des del centre de la ciutat es podrien fer enllaços als diversos tram de la via verda. 
 
Aquest projecte té un cost elevat, però no cal fer-lo de manera immediata. Però si que 
cal que es vagi aplicant la inversió a mesura que es pugui. Creu que si s’inaugura aquest 
recorregut sense garantir la seguretat de la gent no funcionarà bé. 
 
Anna Buxó: Coneixia bé el projecte de quan estava al govern municipal. És important 
fer esport, caminant o corrent, i fer-lo amb seguretat. Cal estudiar bé aquest projecte. 
Cada vegada es consciencia més a la gent gran de caminar. Aquests recorreguts 
saludables animen a la gent a fer-ho. També pot ser útil per als visitants. 
 
Joan Vicente: La moció proposa l’execució seguint les directrius de la memòria 
valorada de la qual ja es disposa. A més de la practica de l’esport, aporta un atractiu més 
que poques ciutats tenen. 
 
Alcalde: El que vol portar a terme el govern municipal no coincideix amb aquesta 
proposta. El govern no disposa de 198.000€ més IVA per destinar-los a aquesta 
proposta. Es econòmicament inviable. 
 
Jesús Fernández: Sí que es tracta del mateix. No cal fer-ho tot immediatament. Però cal 
vetllar per les condicions de seguretat i seguir les seves directrius. El pressupost es pot 
reduir en alguns punts com el de la vorera volada. Aquest projecte permetrà acollir-se a 
vàries subvencions.Té dubtes que el projecte de l’actual govern pugui rebre 
subvencions. 
 
Miquel Lobato: Quan estaven a l’oposició varen demanar veure aquesta memòria. El 
que ha explicat el Sr. Jesús Fernández no coincideix amb el contingut de la memòria. 
Aquesta té poc valor afegit. No hi ha els amidaments ni les partides. No n’hi ha prou 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 

 9 

amb vendre fum, cal fer realitats. Creu que el Sr. Jesús Fernández ho presenta com un 
projecte pre-electoral. 
 
Joan Vicente: La moció no diu el quan sinó el què i el com. Es un bon projecte per a la 
ciutat. Deu-mil euros poden ser un mala inversió i 200.000 € una bona inversió, que 
permetrà sol·licitar subvencions. 
 
Alcalde: La diferència entre els dos pressupostos posa de manifest que no es tracta del 
mateix projecte. La subvenció de DIPSALUT és de 1.500 €. Convida als regidors que 
vulguin fer el recorregut el proper dimarts a la tarda.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació i es desestima amb el següent resultat:  
 
9  vots a favor:   (7 PSC-PM, 1 ERC, 1 ICV) 
10 vots en contra: (5 CIU i 5 TSF)  
1 abstenció:  (1 AMICS)  
 
 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL PR OJECTE 
D'ADEQUACIÓ, AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I OPTIMITZACI Ó 
D'ESPAIS DE L'ASIL SURÍS 
 
El Sr. Pere Albó exposa el contingut de la moció. Manifesta per endavant que estan 
oberts a qualsevol millora que respecti la seva filosofia. 
 
«Al mes de setembre de 2008, a iniciativa de l’equip de govern, liderat per la regidora 
de Serveis Social de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i un cop solucionats els 
problemes que posaven en perill la continuïtat de l’Asil Surís, es va iniciar la redacció 
d’un projecte per a l’ampliació, adequació i modernització d’aquesta Entitat, amb 
l’objectiu que els serveis que presta responguin a les necessitats reals de la població.  
 
Aquest projecte, que contemplava la millora de les instal·lacions existents, a més de la 
instauració de més serveis i l’optimització de tot l’espai intern i extern, va ser debatut 
llargament per l’equip de govern i només restava ser presentat i, a ser possible 
consensuat, a tots els grups polítics am representació al Consistori.  
 
Un projecte ambiciós que, fins i tot, va tenir el vistiplau inicial dels responsables de les 
diferents institucions supramunicipals amb les que es van tenir converses per a mesurar 
la seva viabilitat, un cop constatada la urgència creixent a mida que passa el temps.  
 
Si bé és cert que la situació econòmica actual no és la més adient per a tirar endavant un 
projecte d’aquesta envergadura, no és menys cert que els tràmits administratius inicials 
per a començar a fer-ho realitat poden ser lents, i seria una errada no posar en marxa els 
mecanismes tècnics i burocràtics per a que, un cop la previsible recuperació econòmica 



 10 

sigui un fet, es puguin iniciar les obres de construcció i adequació, d’acord amb el 
projecte.  
 
Per tot això, i preveient que en aquest moment s’estan preparant els Pressupostos 
Municipals per l’any 2011, DEMANEM:  
 
1. Que es recuperi el projecte d’adequació, modernització, ampliació de serveis i 

optimització d’espais que va elaborar l’equip de govern al setembre de 2008.  
 
2. Que en els pressuposts municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a 

l’any 2011 s’incloguin les partides econòmiques necessàries per a iniciar tots els 
tràmits tècnics i administratius que permetin, un cop sigui possible, la realització de 
l’esmentat projecte.» 

 
Pere Albó: Com en el punt anterior, es demana més un acord de principis que no un 
acord immediatament executiu. 
Ahir l’equip de govern va fer una presentació del mateix pla funcional, i per tant, espera 
que aquesta acord es posi de manifest avui. Vol denunciar una certa inactivitat del 
govern en el tema de l’asil, malgrat la importància que li va donar l’Alcalde en la seva 
investidura. En aquest Ple passem l’equador de l’actual govern. Caldria començar a 
rendir comptes. Sembla que no s’ha aconseguit l’acord amb una entitat social que 
s’havia anunciat. L’anterior govern va salvar l’Asil Surís quan estava en una situació 
crítica, i es va aconseguir una subvenció que ha permès fer reformes i millores a 
l’equipament. Lloa l’acció de l’anterior regidora de Serveis socials, i espera que l’actual 
govern iguali el que ella va aconseguir. 
Celebra que TSF hagi superat els seus dubtes davant aquesta proposta.  
Demana que per unanimitat s’acordin les línees mestres d’aquesta proposta. 
 
Jesús Fernández: Celebra el canvi d’opinió del grup de Tots per Sant Feliu. Respecte als 
pisos tutelats que durant el govern de CiU havien d’anar el pati de darrera de la 
residencia de la carretera de Palamós, la nova ubicació al costat de l’Asil Surís és molt 
millor. 
 
Anna Buxó: Celebra que el projecte vagi endavant. Creu que el redactat ha de ser obert, 
i ha de ser un projecte conjunt de tots els grups municipals.  
 
Miquel Lobato: CiU mai ha dit que no vol pisos tutelats a l’Asil Surís. El que varen 
votar és en contra de que els 18 pisos tutelats que ja estaven aprovats, es traslladessin a 
sobre del Centre Cívic de Tueda.  
Si ha de ser un projecte de ciutat, no entén perquè lloa tant el seu grup i la seva regidora. 
Estarien d’acord en votar a favor sempre que es substitueixin les al·lusions al Grup 
Municipal Socialista per a l’Ajuntament. 
Saben que CiU sempre va estar al costat de l’anterior govern en aquest punt. 
Demana un petit recés per parlar-ne els diferents portaveus. 
 
Alcalde: Celebra que tots el grups es posin d’acord, però prendre aquesta decisió 
comporta altres conseqüències, com és el seu finançament. Sobre aquest tema també hi 
hauria d’haver acord. Manifesta que no va trobar aquesta proposta a l’Ajuntament quan 
va prendre possessió i ha hagut de demanar una altra còpia al CABE. 
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Es suspèn per un moment la sessió, i després d’una breu deliberació al despatx de 
l’Alcaldia, els portaveus dels grups municipals han acordat eliminar del text les 
al·lusions a l’equip de govern i substituir-les per l’Ajuntament i aprovar la moció en els 
següents termes: 
 
«Al mes de setembre de 2008, un cop solucionats els problemes que posaven en perill la 
continuïtat de l’Asil Surís, l’Ajuntament va iniciar la redacció d’un projecte per a 
l’ampliació, adequació i modernització d’aquesta Entitat, amb l’objectiu que els serveis 
que presta responguin a les necessitats reals de la població.  
 
Aquest projecte, que contemplava la millora de les instal·lacions existents, a més de la 
instauració de més serveis i l’optimització de tot l’espai intern i extern, va ser debatut 
llargament l’equip de govern i només restava ser presentat i, a ser possible consensuat, a 
tots els grups polítics amb representació al Consistori.  
 
Un projecte ambiciós que, fins i tot, va tenir el vistiplau inicial dels responsables de les 
diferents institucions supramunicipals amb les que es van tenir converses per a mesurar 
la seva viabilitat, un cop constatada la urgència creixent a mida que passa el temps.  
 
Si bé és cert que la situació econòmica actual no és la més adient per a tirar endavant un 
projecte d’aquesta envergadura, no és menys cert que els tràmits administratius inicials 
per a començar a fer-ho realitat poden ser lents, i seria una errada no posar en marxa els 
mecanismes tècnics i burocràtics per a que, un cop la previsible recuperació econòmica 
sigui un fet, es puguin iniciar les obres de construcció i adequació, d’acord amb el 
projecte.  
 
Per tot això, i preveient que en aquest moment s’estan preparant els Pressupostos 
Municipals per l’any 2011, DEMANEM:  
 
Que en els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a 
l’any 2011 s’incloguin les partides econòmiques necessàries per a iniciar tots els tràmits 
tècnics i administratius que permetin, un cop sigui possible, la realització del projecte 
d’adequació, modernització, ampliació de serveis i optimització d’espais de l’Asil 
Surís.» 
 
Jesús Fernández: És cert que el finançament és important, però això forma part de la 
gestió, i és responsabilitat del govern que hi hagi en cada moment. Avança el seu vot 
afirmatiu. 
 
Pere Albó: Celebra que s’aculli la seva moció, i que s’arribi a un acord en aquest gran 
tema de ciutat. Reconeix la col·laboració que va rebre del grup de CiU quan aquest 
estava a l’oposició.  
 



 12 

Es procedeix a efectuar la votació i s’aprova per unanimitat.  
 
Alcalde: Agraeix i celebra l’acord aconseguit. 
 
 
9.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
II. Part de control:  
 
Alcalde: Informa que en el Mercat ja s’ha iniciat l’acopi de material de la segona fase. 
El mercat estarà tancat el mes de novembre. Espera poder obrir el carrer Sant Joan tant 
aviat com es pugui. Durant unes hores de dilluns s’haurà de tancar el subministrament 
elèctric. L’any que ve també es tancarà un mes, i s’està estudiant com minorar les taxes 
dels comerciants. 
S’ha iniciat la contractació de l’encàrrec del projecte de reforma de l’Escola de Música. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Jesús Fernández 
 
Pregunta. Han desaparegut les jardineres del carrer Comerç cantonada carretera 
Palamós, a on, previ criteri tècnic, a l’estiu de 2008 es van instal·lar unes jardineres 
perquè els vehicles no hi poguéssin girar, cosa que va causar certs conflictes amb veïns. 
Pregunta perquè s’han tret les jardineres d’aquesta cantonada, les quals impedien que 
aparquessin vehicles, i que a la vegada permetien el gir a vehicles més llargs. Si el 
criteri tècnic que ho sustentava encara és el mateix, i si és que ho consideren correcte. 
En tot cas, demana un informe tècnic conforme es poden retirar les jardineres. 
 
Alcalde: Li mirarem, però li avanço que els criteris tècnincs són tècnics, i que els 
polítics estem per alguna cosa i per pendre decisions.  
 
Sra. Anna Buxó 
 
Pregunta. En plens anteriors es va preguntar sobre el tema dels guals. M’agradaria saber 
com està la qüestió o si s’aplicarà el mateix, o s’aplicaran criteris diferents depenent de 
la zona. 
 
Joaquim Clarà: En el tema dels guals el què estem fent és anar revisant a poc a poc, 
perquè és una feina feixuga, tots aquells guals que no estan al corrent de pagament, tots 
aquells que no són autèntics municipals i que s’han comprat a comerços..etc, que n’hem 
localitzat algun. La primera feina és un rastreig per mirar que tothom s’equipari en el 
seu deure, de que si té un gual penjat ho hagi de pagar. Quan sigui el moment de parlar 
d’una norma normativa o d’adequar la que tenim per envestir la problemàtica dels guals, 
evidentment, parlarem amb tots els grups que conformen l’Ajuntament, per tal que 
cadascú de nosaltres pugui aportar el millor perque quedi feta una bona normativa. 
Avui per avui, el que estem fent és un nou rastreig a la ciutat per a veure les deficiències 
i els abusos que hi havia fins ara. 
 
Sr. Richard Navarro 
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Prec. Ara fa dos mesos vaig entrar una instància telemàticament a l’Ajuntament, 
demanat que ens fessin arribar les actes del Consell de Govern, i han passat aquests dos 
mesos i no hem rebut res, i era per fer-los-hi recordatori que quan tinguin un moment  
ens ho facin arribar. 
 
El Sr. Alcalde li recull el prec. 
 
Víctor Pasqual: Li voldria recordar que aquest prec que ha fet vostè ara jo l’he estat fent 
durant tres anys per poder-les rebre, però és que a més a més hi ha un vuit de 10 mesos 
en les actes de l’anterior govern.  
 
Richard Navarro: No entrarem en cap disputa perquè ha estat molt maco el Ple. Els 
serveis de Secretaria quan vam acabar la legislatura, van dir que hi havia un buit 
d’actes, que se’ls hi havia passat i si ho consulta suposo que allà estaran. 
 
Victor Pascual: Ja les demanaré, però no les he demanat a Secretaria perquè no ho sabia 
i perquè normalment qui me les donava no era Secretaria, sinó que era el Govern. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
El secretari el president 
 
 
 
 
Carles Ros i Arpa 

 
 
 
 
Carles Motas i López 

 
 


