AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE PLE MUNICIPAL
Núm. :
Caràcter :
De:
Horari:
Lloc:

20/2010
Ordinaria
25 de novembre de 2010
des de les 19 h fins a les 22.15 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), presideix 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 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)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sra. Anna Buxó i Calzada (ERC-AM)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ha excusat la seva absència el Sr. Pere Luque i Matés (AMICS).
Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28
D'OCTUBRE, 2 I 11 DE NOVEMBRE DE 2010
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
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D'INTERÈS
3. PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE I PAGAMENT DE LA
DESPESA ELEGIBLE APROVADA, DINS DELS AJUTS DEL FEDER 2007-2013
PER L'ACTUACIÓ ANOMENADA PROJECTE DE REGENERACIÓ URBANA
DEL CENTRE HISTÒRIC I COMERCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JGL DE 26 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE
ELS CANVIS D'ORGANITZACIÓ AL PLA DE BARRIS
5. APROVACIÓ DEFINITIVA PER SEGONA VEGADA DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI L'ARE GAZIEL
6. CONVENI PER A L'ENCÀRREC DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A DONES
IMMIGRADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
7. ADHESIÓ AL MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE ENVERS LES DONES
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
SOL·LICITUT D'APROVAR EL PROGRAMA ACTIC IMPULSAT PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
9. PROPOSICIONS URGENTS
9.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC A FAVOR DEL PACTE
NACIONAL PER LA LAÏCITAT
9.2 MOCIO A FAVOR DE LA CELEBRACIO DE L'ACTE CONVOCAT PER LES
JERC EL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE ENVERS LES DONES.
9.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A INCENTIVAR LA
PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 28
DE NOVEMBRE
9.4 RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2010, REFERIT A LA MODIFICACIÓ DELS PLANS
ANUALS I MEMÒRIES DE LES ACTUACIONS PER CONCÒRRER A LA
CONVOCATÒRIA PER L'ANY 2010 PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ EN
EL MARC DEL PROJECTE ''TREBALL ALS BARRIS''
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28
D'OCTUBRE, 2 I 11 DE NOVEMBRE DE 2010
S’aproven les actes de les sessions anteriors de dates 28 d’octubre de 2010, 2 i 11 de
novembre de 2010.
Richard Navarro demana que s’esmeni un error en les sigles del seu grup al Ple
extraordinari, i que es facin constar a les votacions les sigles PSC-PM.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Eloy Navarro del públic, qui dóna les gràcies al Ple
i a tot el municipi per el suport rebut per intentar evitar el seu ingrés a presó. Anuncia
que té intenció de fer un acte benèfic per recollir fons.
L’Alcalde li comunica que compte amb el suport d’aquest Ajuntament.

2

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juanjo García demana que el Ple ratifiqui el decret de l’Alcaldia
A continuació, el Ple ratifica per unanimitat la sol.licitud feta per l’Alcaldia en relació a
l’assumpte del Sr. Eloy Navarro, la qual es farà arribar a la presidència del govern
espanyol i al seu ministre de justícia.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els
decrets dictats en el mes d’octubre de 2010. Així mateix, a la Comissió Informativa de Règim
Intern es va donar compte de les resolucions i acords dictats en matèria de personal en el mes
d’octubre. Els regidors es donen per assabentats.
3.- PRÒRROGA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE I PAGAMENT DE LA
DESPESA ELEGIBLE APROVADA, DINS DELS AJUTS DEL FEDER 20072013 PER L'ACTUACIÓ ANOMENADA PROJECTE DE REGENERACIÓ
URBANA DEL CENTRE HISTÒRIC I COMERCIAL DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
«Atès la comunicació de l’acord de resolució favorable, GAP/2529/2009 de data de 17
de setembre de 2009, del director general d'administració local, publicada al DOCG
núm, 5468 de 21.09.2009, de la convocatòria Feder eix 4 de desenvolupament local i
urbà per un import de 525.000,00.- € d’un elegible de 1.050.000,00.-€ pel projecte de
“Regeneració urbana d’una part del centre històric i comercial de Sant Feliu de
Guíxols”
Atès que el període per ser executat i pagat el projecte subvencionat finalitza el proper
31.12.2010.
Atès que a l’hora d’executar l’obra de la segona fase hem tingut inconvenients.
Atès l’informe, que hi ha a l’expedient de la Cap de l'Àrea de Comerç, Indústria,
Ocupació i Mercats, on s’exposen els motius per presentar aquesta proposta.
PROPOSO:
1r.- Aprovar la petició d’una pròrroga fins a 31 de desembre de 2011 al Departament de
Governació i Administracions Públiques per poder acabar l’execució del projecte i el
pagament de la despesa elegible, aprovada dins els ajuts Feder 2007-2013 per a
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l’actuació anomenada projecte de regeneració urbana d’una part del centre històric i
comercial de Sant Feliu de Guíxols.
2n.- Notificar aquest acord i enviar l'informe de la Cap de l'Àrea de Comerç, Indústria,
Ocupació i Mercats que hi ha a l’expedient, on s’exposen els motius d’aquesta petició, a
la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques,
Direcció General d'Administració Local i, concretament, a la subdirecció General de
Cooperació Local, Via Laietana, 26 , 08003 Barcelona
3r.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents necessaris per donar
efectivitat a la petició aprovada.»
L’Alcalde explica que fa referència al finançament del Mercat, que compta amb una
aportació dels fons FEDER. Ara el mercat està tancat per les obres, i està previst que
s’obri a principis de desembre. Anima als ciutadans a venir al Mercat i a comprar-hi.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
4.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JGL DE 26 D'OCTUBRE DE 2010
SOBRE ELS CANVIS D'ORGANITZACIÓ AL PLA DE BARRIS
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
«En data 26 d’octubre la Junta de Govern Local va adoptar una sèrie d’acords per
afrontar les diverses incidències ocorregudes en relació amb l’estructura inicial del Pla
de Barris, i realitzar un replantejament global de l’organització del mateix.
En base als fets i antecedents que consten a la part expositiva del text que es porta a
ratificació del Ple, es varen adoptar els vuit acords que a continuació es transcriuen:
“”PRIMER.- Acceptar la renúncia del responsable del Pla de Barris Sr. Francesc
Rodriguez Molina, TAG – responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de l’ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, amb efectes 1 de gener de 2011, agraint-li els serveis prestats
pel desenvolupament del projecte.
SEGON.- Anomenar com a nou responsable del Pla de Barris, amb efectes 1 de gener
de 2011, a la Sra. Marta Vila Gutarra, funcionària de la Corporació, TAG de l’àrea
d’Urbanisme, acordant la perllongació de la seva jornada laboral que actualment és de
35 horas a 39 hores setmanals.
Des de la data dels presents acords fins el dia 1 de gener es procedirà al traspàs de
documentació en situació de coresponsabilitat entre el responsable entrant i sortint.
TERCER.- Incorporar al projecte de Pla de Barris, l’Agència de Desenvolupament
Local, juntament amb les àrees de Serveis Socials, Serveis Econòmics i Urbanisme de
l’ajuntament.
En conseqüència, es modifica la composició del Comitè d’Avaluació que, en endavant,
passarà a estar integrat pel regidor del Pla de Barris, per un regidor en representació
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dels partits de l’oposició, un representant de Serveis Socials, un representant de Serveis
Econòmics i un representant de l’Agència de Desenvolupament Local.
QUART.- Eliminar la figura del director/a del Pla de Barris i modificar el perfil de
l’AODL, amb efectes 27 de desembre de 2010, moment en que finalitza el contracte
lligat a la subvenció sol·licitada l’any 2009 per finançar la contractació d’aquesta
figura.
Es mantindrà la sol·licitud d’ajuts per l’execució de projectes socioeconòmics i
participació ciutadana, i s’acorda que la coordinació dels projectes socioeconòmics a
executar es realitzarà des de la pròpia estructura de l’ajuntament, motiu pel qual,
conjuntament amb els enunciats a la part expositiva dels presents acords, resulta
innecessari el perfil de director/a.
Es mantenen la resta de campanyes, jornades i seminaris de difusió, ocupació i
desenvolupament local.
CINQUÈ.- S’acorda dotar de suport administratiu al Pla de Barris, consistent en la
contractació, amb efectes 1 de gener de 2011, d’una persona amb categoria d’auxiliar
administratiu, expressament adscrita a aquest projecte.
SISÈ.- S’acorda dotar de suport tècnic al Pla de Barris, consistent en la contractació
mitjançant contracte de serveis d’un tècnic per realitzar les tasques que puntualment li
siguin encomanades pel responsable del projecte.
SETÈ.- Acordar l’inici dels procediments administratius necessaris per realitzar les
obres d’adaptació de Casa Albertí, per la seva utilització com Oficina del Pla de
Barris.
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a les diverses Àrees implicades a fi de que
disposin el necessari per l’execució immediata dels que són competència de Junta i la
ratificació de la resta per acord de Ple.””
En execució de l’acord VUITE s’ha iniciat l’execució dels acords previstos en el punt
Setè i Quart, i es porta a ratificació del Ple els punts primer, segon, tercer, cinquè i sisé
del mateix., donant compte de la resta.
En base a l’exposat, es proposa al Ple:
PRIMER: La ratificació dels punts primer, segon, tercer, cinquè i sisè de l’acord de
Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2010 sobre canvis estructurals necessaris
a realitzar al Pla de Barris de Sant Feliu de Guíxols.
SEGON: Donar compte del punts quart i setè del mateix acord.
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Jesús Fernández: Demana que el responsable polític ho comenti.
Miquel Lobato: Portem un any de Pla de barris. Amb el canvi de responsable es pretén
planificar els propers anys. Fa un resum dels canvis. Suposarà un increment del personal
que s’hi destinarà.
Jesús Fernández: El Pla de barris està seguint el full de ruta marcat pel govern anterior.
Ha mancat un cert impuls polític que sembla que ara es recupera.
Jordi Vilà: El Pla de barris és una acció estratègica de la Generalitat, que ha suposat
fortes renovacions urbanes. No hi ha hagut mà esquerra suficient amb la política de
personal d’aquest Pla de barris, i ha faltat dedicar energies en aquest apartat. Li consta
que la gent hi ha treballat amb il·lusió però ha faltat acompanyament polític. Demana
una major implicació del govern.
Joan Vicente: Està d’acord amb les intervencions anteriors. Espera que no es perdi la
il·lusió i empenta tècnica i política per impulsar aquest pla. S’ha d’agrair la tasca de les
persones que fins ara hi ha tingut responsabilitat.
L’Alcalde proposa fer conjuntament la deliberació dels dos punts que tracten del Pla de
barris.
El Sr. Secretari llegeix la proposta que va en el punt d’urgència:
«Vist l’acord de la Junta de Govern Local adopatat en la sessió del dia 9 de novembre
de 2010 que textualment diu el següent :
Per decret d’alcaldia de 17 de setembre es varen aprovar el Pla d’execució anual, així
com els Plans de Treball i memòries de les actuacions per tal de concorre a la
convocatòria de 2010 de “Treball als barris”, sol·licitant un seguit d’ajusts.
Per acord de Junta de Govern Local de data 26 d’octubre es varen adoptar un seguit
d’acords relatius a la reorganització de l’estructura del Pla de Barris, en resposta a les
noves circumstàncies s’expliciten a la part expositiva de l’esmentat acord.
El punt vuité d’aquests acords diu que es comunicarà a les diverses Àrees implicades a
fi de que disposin el necessari per la seva execució immediata del que son competència
de Junta i la ratificació de la resta per acord de Ple.
El punt quart dels acords esmentats diu literalment: “QUART.- Eliminar la figura del
director/a del Pla de Barris i modificar el perfil de l’AODL, amb efectes 27 de
desembre de 2010, moment en que finalitzar el contracte lligat a la subvenció sol·licitad
l’any 2009 per finançar la contractació d’aquesta figura. Es mantindrà la sol·licitud
d’ajuts per l’execució de projecte socioeconómics i participació ciutadana, i s’acorda
que la coordinació dels projecte socioeconómics a executar es realitzarà des de la
própia estructura de l’ajuntament, motiu pel qual, conjuntament amb els enunciats a la
part expositiva dels present acords, resulta innecessari el perfil de director/a.
Es mantenen la resta de campanyes, jornades i seminaris de difusió, ocupació i
desenvolupament local.”:
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En execució d’aquest acord, coordinadament les Àrees de Serveis Socials, Agència de
Desenvolupament Local i els corresponsables del Pla de Barris han elaborat un nou Pla
d’execució anual, així com els nous Plans de Treball i memòries de les actuacions a
executar durant l’anualitat 2011.
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla d’execució anual, així com la modificació
dels Plans de Treball i memòries de les actuacions que s’indiquen mes endavant per tal
de concórrer a la convocatòria Treball als barris 2010.
SEGON.- Adaptar la sol·licitud d’ajuts al nou perfil de Tècnic/a de dinamització social
i econòmic (AODL) i ratificar la sol·licitud per a l’execució de la resta de programes:
Programa 5.2.- Actuacions professionals per a la contractació de personal tècnic
Cost total de l’acció: 55.581,45 Euros
Subvenció sol·licitada: 52.581,45 Euros.
Aportació fons propis: 3.000,00 Euros
Programa 6.1.- Contractació del Tècnic/a de dinamització social i econòmic (AODL)
responsable de les actuacions socioeconómiques a executar durant l’anualitat 2011.
Cost total de l’acció: 33.806,00 Euros
Subvenció sol·licitada: 27.045,5 5 Euros
Aportació de fons propis: 6.760,45 Euros
Programa 6.3.- Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les
actuacions ocupacionals i de desenvolupament local incloses a la llei de barris.
Cost total de l’acció: 11.948,00 Euros.
Subvenció sol·licitada: 8.363,60 Euros.
Aportació fons propis: 3.584,40 Euros
Programa 6.4.- Jornades i seminaris ocupacionals i de desenvolupament local
Cost de l’acció: 3.000,00 Euros
Subvenció sol·licitada: 2.100,00 Euros.
Aportació fons propis: 900,00 Euros.»
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR en els seus propis termes l’acord transcrit de la Junta de
Govern Local de data 9 de novembre de 2010.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la seva
constància a l’expedient de sol.licitud de subvenció.»
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Miquel Lobato: El Pla de barris no és del govern sinó de la ciutat. Espera el recolzament
de tots els grups municipals.
Jesús Fernández: Recorda que el govern no està en majoria i que no poden donar per
suposat el suport dels grups de l’oposició. Malgrat certs errors en les formes, hi votarà a
favor.
Jordi Vilà: La iniciativa que va prosperar va ser la de l’anterior govern municipal.
Respecte al segon punt, recalcar que la importància de les persones que han de dur a
terme la gestió.
Joan Vicente: S’està modificant un Pla de treball aprovat ja per Junta de Govern i el
proper dilluns el Departament de treball ja resoldrà els ajuts per contractar personal.
No està d’acord amb l’eliminació del perfil del director dels programes socials, creu que
s’hauria de mantenir.
L’Alcalde està d’acord amb que és un projecte de ciutat, no ho està amb la crítica de
manca d’impuls polític. Preveu que abans de l’estiu puguin començar les obres de la
plaça del Puig.
Es sotmet a votació la primera proposta essent aprovada amb el següent resultat:
18 vots a favor
2 abstencions

(5TSF, 5CiU, 7PSC-PM, 1ICV-EUiA-EPM)
(2ERC)

Es sotmet a votació la urgència de la segona proposta essent aprovada per unanimitat
A continuació es procedeix a votar la segona proposta essent aprovada amb el següent
resultat:
13 vots a favor
7 abstencions

(5TSF, 5CiU, 2ERC , 1ICV-EUiA-EPM)
(7PSC-PM)

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA PER SEGONA VEGADA DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI L'ARE GAZIEL
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«El dia 29 d’octubre de 2009, per acord de Ple, es aprovar inicialment la constitució del
Consorci per gestionar l’àrea Residencial Estratègica (ARE) del SUD-07 Gaziel, així
com els Estatuts pels quals s’haurà de regir.
A abril de 2010 es varen aprovar definitivament els Estatuts per acords de Ple.
Actualment INCASOL proposa una sèrie d’esmenes en el text dels Estatuts segons
proposta que s’adjunta com Annex.
En base a l’exposat, com a regidor delegat d’urbanisme, PROPOSO AL PLE l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la constitució del Consorci per gestionar
l’àrea Residencial Estratègica (ARE) del SUD-07 Gaziel, així com els seus Estatuts amb
les modificacions proposades.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.»
Miquel Lobato: Es tracta d’esmenes de tipus jurídic i tècnic, les quals exposa.
Jordi Vilà: La gestió d’aquest ARE ha de suposar la creació d’un nou barri residencial,
amb la meitat d’habitatges de protecció pública, i importants reserves d’equipament.
Joan Vicente: Aquest ARE obre la possibilitat que la ciutat pugui incidir en el ritme de
creixement i de qualitat de l’habitatge. Comporta un terç del nou habitatge a realitzar a
la ciutat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
6.- CONVENI PER A L'ENCÀRREC DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER A DONES
IMMIGRADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
1. <<Atesa la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya.
2. Atès que l’article 21.a de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Els municipis amb
una població igual o superior a vint mil habitants han de prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades, tant si són estrangeres immigrades
com retornades”.
3. Atès que l’article 2.b de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Servei de primera
acollida: el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de titularitat
pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de
formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants
d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats, amb la finalitat de promoure’n
l’autonomia”
4. Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols desenvolupa activitats de primera
acollida de caire informatiu amb l’associació AMIC amb una durada de 15
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h/setmanals que no son suficients per atendre les necessitats formatives recollides a
l’article 2.b de la Llei 10/2010 de 7 de maig.
5. Atès que l’article 21.c de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Els ens
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida per delegació o
encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als municipis
amb relació a aquest servei”.
6. Aquesta gestió es regiria d’acord al conveni adjunt i per un cost anual de 3.900
euros vinculats a la partida 08 23100 22799 Despeses de Programes de Benestar
Social.
7. Aquest pagament s’efectuarà en dos períodes amb prèvia presentació de les factures
originals:
a. 1.950,00 € en data 1 de juny de 2011
b. 1.950,00 € en data 1 de desembre de 2011
8. La vigència del conveni seria entre 1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011.
Per això, es proposa al Ple:
Fer una Delegació o Encàrrec de Gestió al Consell Comarcal (P 6700009 A) de les
activitats formatives incloses dintre el servei de primera acollida per a dones
immigrades residents al municipi de Sant Feliu de Guíxols.>>
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
7.- ADHESIÓ AL MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER
A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA DE GÈNERE ENVERS LES DONES
La regidora Magdalena Lupiáñez llegeix el següent manifest amb motiu del dia
internacional per a l'eliminació de la violència de gènere envers les dones de l’any 2010:
«El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre
com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES. La violència contra les dones i les nenes constitueix un
problema de proporcions pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha patit
maltractaments, ha estat forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofert algun tipus
d’abús al llarg de la seva vida.
Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes Mirabal,
activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el reconeixement i
el recordatori que els drets de les dones són drets humans. Per això, s’insta els governs,
les organitzacions internacionals i les ONG a que aquest dia realitzin activitats amb la
finalitat de conscienciar la ciutadania envers la greu vulneració dels drets humans que
suposa la violència contra les dones.
És en aquest context que les institucions públiques de Catalunya, el govern de la
Generalitat, les diputacions i els ajuntaments renovem el nostre compromís per una vida
lliure de violència envers dones i nenes i expressem el nostre condol per la mort de:
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Viktorya, Cristina, Fatna, Farida, Mònica, Andrea, Laila, Niscauris, Sabrina, Saida (la
seva filla i el seu fill), i Maria Dolores,
víctimes de la violència masclista a Catalunya al llarg d’aquest any 2010. I volem, un
cop més, expressar públicament que continuarem esmerçant tots els esforços i recursos
necessaris per aconseguir, amb la complicitat de tota la societat catalana, avançar cap a
la total eliminació de la violència contra les dones.
Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys , que gaudim de noves
eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, sabem que
continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que contribueixen
a fer possible, encara, la violència masclista i que, malgrat els esforços institucionals,
d’organitzacions –especialment les de dones i feministes i altres moviments socials- i de
moltes persones a títol individual, aquestes conductes estan massa generalitzades, són
sistemàtiques i es generen i es reforcen mútuament.
Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, en
profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem que
aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de la
violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. Aquest és el canvi
cultural necessari, una veritable revolució que, més enllà de l’aplicació de les lleis i de
determinades polítiques, s’haurà de produir en l’àmbit de les relacions socials i
personals.
En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i socials empreses
pels feminismes i assumides per les polítiques de dones i d’igualtat, cada cop són més
els homes que diferencien clarament entre masculinitat i masclisme i que tenen l’horitzó
de compartir amb les dones les diferents dimensions de la vida personal, familiar,
social, política, econòmica i cultural.
Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els homes
afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Per una
banda, el rebuig als esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per l’altra, han d’aprendre a
reinventar les formes de relació amb l’altre sexe i demostrar que assumeixen, com ja ho
estan fent molts, que les relacions han d’estar fundades en vincles que preservin el
respecte, l’autonomia i la llibertat. Perquè tenim el convenciment que la llibertat de
dones i homes és una riquesa que obre un món nou.
Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les
diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre compromís, volem incidir en la
necessària implicació individual de totes les persones de la nostra societat en
l’eradicació de la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les
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properes generacions vagin perdent els referents d’una cultura destructiva front una altra
que promogui noves formes de relació entre les dones i els homes, basades,
fonamentalment, en el respecte a la vida, als drets humans.»
Després d’una breu intervenció dels diferents grups municipals, en la qual exposen el
seu suport a la proposta, i el Ple aprova per unanimitat:
L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al Manifest amb motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència de gènere envers les
dones, per tal d’incidir i implicar a totes les persones de la nostra societat en l’eradicació
de la violència de gènere.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA
SOL·LICITUT D'APROVAR EL PROGRAMA ACTIC IMPULSAT PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
El Sr. Richard Navarro llegeix la següent moció:
«Vist que la societat en què vivim va canviant per moments i que les transformacions
tecnològiques s’estan convertint en una eina imprescindible a l’hora de la recerca de
feina.
Vist que en temps de crisi la formació i la acreditació de la formació és essencial per
optar a qualsevol lloc de treball.
Vist que la Generalitat ofereix l’adhesió a un programa d’acreditació de competències
en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Vist que l’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals. L’ACTIC
permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC
mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són
telemàtics.
Vist que les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat
acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat
nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o
administració. La persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o
privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Vist que els requisits dels centres autoritzats que intervenen en el procés d’acreditació
de l’ACTIC és relativament senzill i no implica cap despesa addicional ni material ni
personal a l’Ajuntament.
Per això DEMANEM que el Ple de la Corporació Municipal acordi:
Aprovar l’adhesió al programa ACTIC impulsat per la Generalitat de Catalunya.
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Aprovar que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols esdevingui centre col·laborador del
programa ACTIC on els ciutadans puguin acreditar el seu nivell de coneixements
informàtics.
Que en un període de temps raonable, el temps que s’exigeix per la tramitació, es
puguin realitzar aquestes proves de reconeixement de competències a les dependències
municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
Alcalde: El govern no té inconvenient en aprovat aquest punt, però cal estudiar si
suposa cost econòmic i els recursos que cal destinar-hi.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
9.- PROPOSICIONS URGENTS
9.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC A FAVOR DEL PACTE
NACIONAL PER LA LAÏCITAT
S’aprova per unanimitat la urgència.
El Sr. Secretari llegeix la següent proposta, que textualment diu el següent:
«En Jordi Vilà i Vilà regidor d’ERC a l’Ajuntament, d’acord al que disposa l’article
35.1 del Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per tal de ser
debatuda i aprovada al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del dia 25 de
novembre de 2010, i segons el que s’exposa a continuació:
Exposició de motius
Aquests darrers anys estem vivint una crisi econòmica de gran abast que planteja reptes
que són de resolució complexa però necessària. Com és habitual, aquesta crisi està
tenint el seu principal impacte en les classes populars, i està generant situacions de
desigualtat. Són aquelles situacions les que poden afavorir una fractura de la
convivència, on el racisme i la intolerància religiosa es barregin, podent arribar a
provocar greus esclats xenòfobs. La crisi, doncs, pot afavorit situacions socials
conflictives.
L’adopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles situacions
conflictives ha d’estar en la primera línia de l’agenda política, social i mediàtica del
país. Però això s’ha de fer plantejant un debat serè i de fons. Catalunya i els seus
municipis estan en condicions d’abordar aquest debat sense cap tipus de complex.
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Amb aquest objectiu el Moviment Laic i Progressista ha plantejat als partits polítics de
l’arc parlamentari català la necessitat d’encetar un debat públic, polític i social que
tingui com a objectiu arribar a un Pacte Nacional per la Laïcitat. Aquest acord per la
laïcitat ha de ser un pacte de país, un pacte que compti amb la participació activa del
conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i confessions religioses, partits polítics,
agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, etc.
Alhora ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat de
consciència i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a pilars
fonamentals de la laïcitat. Perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i
independent de qualsevol confessió o ideologia. Només des de la laïcitat, la llibertat de
pensament i el pluralisme es pot construir una societat lliure i plenament democràtica.
A la proposta del Moviment Laic i Progressista s’hi ha adherit més d’un centenar
d’entitats socials catalanes, així com més de 800 persones a títol individual.
Atès que són els municipis els que han de gestionar els possibles conflictes socials
generats a partir de situacions de crisi com la que estem vivint en l’actualitat, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Adherir-se des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a través de l’aprovació
pel ple del Consistori a la proposta impulsada pel Moviment Laic i Progressista
de demanar als partits polítics catalans que impulsin un debat que permeti
arribar a la signatura d’un Pacte Nacional per a la Laïcitat.
2. COMUNICAR aquest acord al Parlament de Catalunya, a tots els partits amb
representació en l’arc parlamentari català i al Moviment Laic i Progressista.»
Jordi Vilà: Llegeix algunes de les entitats que donen suport al manifest, que demana
obrir un debat en benefici de la convivència i la laïcitat.
Víctor Pascual: Manifesta que els regidors representem a totes les persones, amb
independència de les creences de cadascú, i que aquestes no tenen res a veure amb la
situació de crisis que s’esmenta a la moció. No està d’acord amb que només des de la
laïcitat es pot construir una societat lliure i democràtica.
Pere Ararà exposa que el seu grup donarà llibertat de vot en aquest punt.
Juanjo García: La laïcitat és un valor afegit a la convivència, i símptoma de
progressisme i avenç social.
Alcalde: La religió forma part de l’àmbit privat de les persones.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
10 vots a favor
1 abstenció
9 vots en contra

(1ICV-EUiA-EPM; 2ERC; 7PSC-PM)
(Sr. Pere Ararà TSF)
(4TSF; 5CiU)
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9.2.- MOCIO A FAVOR DE LA CELEBRACIO DE L'ACTE CONVOCAT PER
LES JERC EL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE ENVERS LES DONES.
Jordi Vilà manifesta que la petició de les JERC va ser denegada per el regidor delegat i
posteriorment per la Junta Electoral de Zona. No hi està conforme, però retira la moció.

9.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A INCENTIVAR LA
PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
DEL 28 DE NOVEMBRE
«El dia 28 de novembre de 2010 es celebren les Eleccions al Parlament de Catalunya a
on 5.264.088 catalans i catalanes, 15.132 són ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de
Guíxols, estem cridats a les urnes per escollir als que seran els nostres representants
polítics durant els propers quatre anys.
Si bé és cert que des de que el 20 de març de 1980, quan es van celebrar les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya després de la Guerra Civil espanyola, l’exercici de
la democràcia s’ha convertit en un fet de quotidianitat i normalitat política, no és menys
cert que, per aquest mateix motiu, està perdent la seva importància social, el que
provoca que l’anar a votar s’hagi convertit, moltes vegades, en una càrrega a obviar i no
en un dret inalienable de la ciutadania.
Democràcia està lligada a llibertat, i els països, com el nostre, que ha patit dècades de
dictadura, sabem el que implica la manca de llibertats i l’esforç que ha representat
aconseguir que la veu del poble, la nostra voluntat, sigui la que realment marqui els
designis polítics que poden defensar millor els nostres interessos com a ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
Però la democràcia, el sistema de llibertats del que ara gaudim, no és un mecanisme
inalterable del que un ja no s’ha de preocupar mai més. La democràcia precisa del seu
manteniment i de la demostració permanent envers els seus enemics que els té, de que
és el millor sistema de govern, l’únic sistema polític que respon a la veritable voluntad
del poble.
I quan els ciutadans i ciutadanes estem cridats a les urnes per a expresar democràtica i
lliurement la nostra voluntad, és el moment quan es demostra que el sistema funciona i
quan aquells que no hi crecen en la lliberat perden els seus arguments .
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Per aquest motiu els demòcrates, els que creiem i defensem la lliberat, tenim el deure de
participar en la màxima expressió democràtica que és l’exercici del vot, tenim el deure
d’exercir el nostre dret a expresar la nostra voluntad. Tenim el deure i el dret de
continuar avançant per a consolidar la democràcia.
Per tot això, DEMANEM :
Que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols faci una crida
pública per tots els mitjans possibles, amb l’objectiu per tots els ciutadans i
ciutadanes, que la participació en les Eleccions al Parlament de Catalunya que es
celebraran el proper dia 28 de novembre és un dret que tenim el deure d’exercir, per
ser l’única garantia de consolidació i avena de la democràcia.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat

II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
Sr. Jesús Fernández:
Pregunta. Una pregunta respecte als pisos de protecció oficial. En el darrer ple varem
tenir alguna queixa fundada d’algun dels adjudicataris que no van poder accedir a
l’hipoteca, per tant, una queixa fundada i ben raonada, però en tot cas, de difícil solució.
Després vaig veure que surtia en un mitjà de comunicació una noticia que deia que
l’Ajuntament proposava en el cas dels pisos de Mas Falgueres, el lloguer amb opció de
compra una proposta encertada si no fos que no s’escau a la legalitat perquè aquest
lloguer amb opció de compra primer s’ha de d’esgotar la llista de tots els adjudicataris.
Per tant, entenent que hi ha voluntat per arreglar-ho m’agradaria saber com ha acabat el
tema final d’aquests adjudicataris o els següents de la llista i a veure si tots els pisos
s’han pogut donar a qui té voluntat de comprar-los.
Joaquim Clarà: Aquest tema tal i com ha dit el Sr. Fernández, el que ha fet l’ajuntament
és mirar d’incidir en el departament d’habitatge de la Generalitat i mirar de buscar
solucions per veure si podíem arribar a un acord de tirar enrere el tema de l’adjudicació
per compra per mirar de convertir aquests pisos amb lloguer amb opció de compra.
Hem d’esperar que passi el termini perquè tota aquesta gent miri d’aconseguir aquests
diners i si no fos així, hi ha una llista d’espera que també s’hauria d’esgotar i un cop fets
aquests passos, es podria fer la via de lloguer amb opció de compra.
Sabem que per a diferents famílies és en aquests moments és difícil d’accedir-hi. Es van
adjudicar els pisos massa tard, i hi va haver gent que la seva situació particular va
canviar i ara es troben amb aquesta dificultat. Tot i això, abans de tirar endavant
properes promocions, tindrem en compte de no tornar a fer el que ara ens aquests
moments és veu com una errada, en el seu moment no ho va ser perquè es tractava
d’una altra situació, però ara l’opció de compra és feixuga.
Varem demanar també que els preus citats per aquestes cases s’actualitzessin i anessin a
la baixa, ja que els pisos de renta lliure havien baixat de preu, tampoc podia ser possible
perquè el preu ja estava fixat i era el més baix que el departament podia fer.
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Jesús Fernández: Només recordar que la normativa està per garantir els drets de tots, no
només dels que varen quedar primers en el sorteig, sinó per tots els que es van
presentar. Agraeixo l’explicació i espero que aquests adjudicataris puguin trobar
recursos per accedir a la vivenda. És cert que són pisos cada cop més diferenciats
respecte al preu del mercat que hi havia en el 2007, en tot cas, la situació econòmica ens
ha portat aquí.
Prec. Abans faré una reflexió prèvia, fa un any i escaig, el senyor Clarà ens va recordar
d’una manera demagoga el tema d’un ciutadà el qual la policia li havia retirat el vehicle
per estar mal estacionat i se li va posar una multa de 150 euros. Ens va fer, en el seu
moment, tota una explicació de motius raonable, per dir-nos que en aquells moments de
crisis ens havíem de plantejar el preu de la taxa de la multa ja que era molt car per una
persona treballadora. Han tingut la possibilitat de canviar-ho i les han deixat congelades.
Els prego que quan estiguin a l’oposició, si és el cas, no facin aquesta oposició tant
demagoga perquè tots entenem que quan la grua se’ns emporta el vehicle és molest i
pagar la multa encara ho és més, però sabem que quan s’està governant s’han de prendre
decisions. Dono per entès que el que fa un any i mig era un preu excessiu i que gairebé
posava en perill l’economia familiar ara sembla raonable.
Alcalde: Què està demanant, que baixem el preu de les multes?
Jesús Fernández: No és un prec ni una pregunta, és una reflexió.
Joaquim Clarà: Li accepto el prec i torno a reiterar que aquestes multes s’han de baixar,
no ens hi hem pogut posar, però no es preocupi que és un tema que mantinc, i que el
càstig en aquests moments per els ciutadans, és un càstig per mi elevat en preu. Hem
hagut de solucionar moltes coses, però quan tinguem una mica de temps ens hi posarem.
Jesús Fernández: Esperem veure-ho, no sé quin és el procediment burocràtic, canviant
l’ordenança o canviant les taxes.
Miquel Lobato. Li faig un aclariment, amb el nou reglament de circulació, amb el
pagament voluntari redueix un 50% el valor d’aquesta multa per tant, també hi ha
maneres de pagar menys sense que s’hagi d’aprovar des d’aquí.
Jesús Fernández: Em sembla bé que opinin així, segurament les infraccions en alguns
casos s’hauran de multar molt més.
Pregunta: Des de fa mesos, quan nosaltres encara estàvem al Govern, ens van acusar de
les famoses factures de les nevades inflades, de fet, l’acusació la va fer el senyor Luque
però el govern el va recolzar, que posaven en dubte la honorabilitat dels industrials que
van col·laborar en aquestes nevades.

17

El Sr. alcalde es va comprometre a portar en aquest Ple un informe en relació a aquelles
factures, suposadament inflades però pagades, des de l’oposició en aquest moment o des
del govern llavors, li varem dir que de factures inflades res de res, que estàvem davant
d’una situació excepcional on un empresaris de la ciutat van prestar tota la seva
maquinària per poder-nos treure d’una situació difícil i que algú del seu govern en el seu
moment els va acusar d’una manera injusta i sense proves.
¿S’ha portat ja l’informe respecte a les factures suposadament inflades de les quals se’ns
va acusar, provocades per les nevades del dia 8 de març?
Alcalde: Vaig dir que faria un informe sobre aquestes factures, no vaig dir que les
portaria al Ple, vostè només el va demanar i jo li faig arribar. No vaig compartir la
insinuació que es va fer per part d’un regidor i ho vaig dir en aquell moment i ho
segueixo mantenint, vostè només ha d’entrar aquesta sol·licitud i jo li faré arribar aquest
informe.
Jesús Fernández: No cal que entri sol·licitud, estem en el ple, li demano que abans del
proper ple, que és el que recull el reglament, em faci arribar aquest informe. M’agrada
que reconegui que no està d’acord amb aquelles apreciacions perquè semblava que li
feia certa gràcia quan el senyor Luque feia aquests estirabots.
Alcalde: Aquesta expressió que ha utilitzat en aquest moment la considero ofensiva. En
aquest Ple he manifestat moltes vegades, i això constarà en acta, que no volia que es
fessin al·lusions a persones que no estaven en aquest moment aquí, ni a ningú que no es
pogués defensar i que es poses en dubte la honorabilitat de qualsevol membre d’aquesta
sala i de qualsevol dels treballadors d’aquest Ajuntament.
O sigui, no li puc tolerar perquè ho he dit aquí moltes vegades i vostè n’és testimoni, i
aquest comentari que ha fet com aquell que no vol la cosa no li passo, perquè he
defensat la honorabilitat de tots els regidors d’aquesta sala i de tots els treballadors de
l’Ajuntament en tots àmbits i en tot moment. Vostè m’ha demanat aquest informe i jo li
he donat una resposta concreta, clara i precisa i a partir d’aquí considero que el tema el
té respost.
Jesús Fernández: Li demanaria que aquesta contundència que m’ha fet a mi, l’hagués
utilitzat en el seu moment quan el regidor, que no està aquí present, i ho va dir i està a
l’acta, va acusar injustament a gent que tenia honorabilitat, i que no vostè no sortir a
anar-hi en contra. Per tant, aquesta contundència l’hauria d’haver utilitzat en més d’una
ocasió quan un regidor que formava part del seu govern feia accions deplorables. Per
tant, li demano que aquesta contundència que ha utilitzat amb mi per haver dit que “li
feia gràcia” i la retiro, l’utilitzi sempre que algun regidor del seu grup i del seu govern
actual utilitzi formes que són ofensives per a la resta de regidors perquè tots tenim
honor i dret a ser defensats.
No pot defensar des de l’Alcaldia el que li sembla. En aquest Ple hem viscut en els
darrers mesos situacions on els regidors del seu partit han tingut actuacions deplorables
i aquesta vehemència contra la meva locució. Per tant, si vol ser equànime i vol ser un
bon alcalde ha d’utilitzar sempre aquest to amb tots els regidors que actuen en aquesta
sala, no només en el que li diu el que no vol sentir.
Faig un altre prec demanant que sigui prou equànime i sempre utilitzi aquest to per a
tots els regidors que insulten, i que amenacen a altres regidors d’aquest ple.
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Alcalde: Afegirem un nou apartat, a partir d’ara hi haurà l’apartat de precs i preguntes i
dissertacions del regidor que toqui en el seu moment. No sé si m’ha entès, crec que li he
contestat a la primera intervenció prou clarament, no sé si no m’ha entès, llavors el que
ha de fer és agafar les actes on surten intervencions meves i llegir-les i a partir d’aquí no
tinc res més que afegir.
Els consells per ser un bon alcalde que vostè dóna permeti’m que no els segueixi perquè
en veritat en aquest punt, no coincidirem, permeti’m que sigui jo mateix i amb el meu
equip de govern que decideixi quines són les accions que creiem que són correctes i que
poden fer que aquest equip de govern, no només aquest alcalde, faci una bona gestió per
a la ciutat.
Jesús Fernández: Li aconsello llegeixi el ROM, on recull clarament que els precs i
preguntes poden tenir debat, per tant, el debat és reflexió i la reflexió és política.
Pregunta: És una pregunta reincident perquè no vaig tenir resposta satisfactòria. El mes
de gener de l’any passat, de manera pública, el senyor Víctor Pascual i de manera
privada el senyor Carles Xargay, però en tot cas, mantenint el mateix criteri, van acusarme del fet d’eixamplar les voreres al carrer Llibertat. Voreres, que eren d’escassament
50 cm, van passar a ser de 1’40 ambdós costats del carrer per garantir el pas dels
vianants. Recordem que era poc més que un desastre i fins i tot, un crim contra la
humanitat, fer voreres amples.
El mes de juny vostès en una actuació semblant i correcte i del qual els vaig dir que el
criteri del grup estava bé, van fer la mateixa actuació al carrer Sant Ramon. Ara han
tornat a reincidir i han fet les voreres que per normativa toquen en el carrer Edén, al
carrer Iris i en altres carrers del barri del Puig. La diferència, que en tot cas s’ha de
matisar també, és que quan l’antic govern, del qual vostè en formava part, va decidir fer
voreres de més de 1’10, i per tant, triar entre els vianants o els vehicles, van triar la
seguretat dels vianants al carrer Llibertat, ho vam tenir consensuat amb l’Associació de
Veïns de l’Eixample i no va haver-hi cap queixa.
Ara en una altra obra que han fet semblant, a la qual els hi dono tot el meu suport,
malgrat la queixa dels veïns i que consti amb acta, vostès han fet el mateix i ningú ha fet
un discurs demagog en aquest pla i menys per part meva.
Per tant, la pregunta és molt concreta, primer de tot, demanaria que el Sr. Víctor Pascual
i el Sr. Carles Xargay es disculpessin de les acusacions que varen fer, el Sr. Carles
Xargay pot fer-ho en privat perquè en públic no els ha fet, d’aquella actuació que era
poc més que un crim contra la humanitat. O sinó la pregunta és que aclareixin perquè
quan ho fa un altre govern és una cosa mal feta i quan ho fan vostès és una cosa que
simplement és normativa.
Alcalde: Li recollim el prec.
Víctor Pascual: Primera cosa, el que jo li vaig transmetre del carrer Llibertat no era
iniciativa meva sinó el que em van dir els veïns, en concret que es van queixar de la
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dificultat que havien tingut per aparcar. Del carrer Sant Ramon jo no li parlaré, ja ho
farà el Sr. Xargay que és qui ho ha portat a terme, però si en un cas, no sé si consta o no
consta en acta de que era un desastre, però si no li havia dit, li refermo ara, un desastre
la illeta de la farmàcia, un desastre un pas de vianants que va a donar a un garatge no
particular, al carrer Tarragona amb l’avinguda Catalunya, i d’això jo no en tinc que
demanar disculpes de res. Vostè va fer una política de desastre, sense atendre a la gent, i
sense informar-la, per tant, va fer una mala gestió i una mala actuació, no vingui a treure
pit d’una cosa que va fer malament i que a sobre demana que ens disculpem. De les
critiques que jo li vaig fer i en concret del carrer Llibertat, li vaig transmetre les dels
veïns, i del carrer Miquel Surís també, però de les altres que li he dit, els hi vaig fer jo
perquè les vaig anar a veure i són un disbarat, respecti que jo opini que va ser un
desastre.
Jesús Fernández: Dintre de la llista de desastres s’ha oblidat de dir el del carrer Bourg
de Peage, del camí del Butano, el de les obres del passeig del Mar, el de les 600 places
d’aparcament, com el desastre de tancar la plaça Salvador Espriu. Sobre el pas de
vianants que vostè fa referència, li vaig explicar quan estava al govern. Es va fer un pas
de vianants que dóna amb una cantonada en el que casualment hi ha un garatge, també li
vaig dir que era pintura, per tant, han tingut 6 mesos per canviar-lo. Però hi ha una cosa
que també és important i que se n’oblida sovint, que és que no governàvem pels
coneguts, i vostès ho fan massa sovint. El que no fem és aquest govern a la carta i pels
coneguts que fan vostès, que no té cap tipus de consistència política. Veig que vostès no
fan res més que dir que quan els veïns del carrer Llibertat es queixen s’ha de fer arribar i
en canvi les queixes que no comparteixo i que tenen veïns del carrer Edén i no els porto
aquí al Ple com un greuge. No utilitzo les queixes dels veïns en contra seva i els dic que
els hi dono suport a aquesta política d’ampliar voreres. Deixin de governar pels
coneguts i governin per tota la ciutat.
Víctor Pascual: No té ni idea del concepte de les coses, o si en té i ho fa d’aquesta
manera li haig de dir que això no es fa així. Vostè ha demanat una explicació i una
rectificació meva i jo li he feta, i ara vostè em fa una explicació de més coses que jo no
li demanava. Vostè està a l’oposició i a precs i preguntes demana explicació al govern,
per tant, el govern li ha donat l’explicació i no havia de fer-me tota aquesta explicació
perquè jo no li he demanat.

Sra. Anna Buxó
Prec. M’agradaria que tinguessin en compte un punt molt característic i molt estimat per
Sant Feliu i que últimament està amb una deixadesa important, que és el Salvament.
Sabem que hi ha gent incívica però demanaria estiguessin una mica pendents i anar-ho a
netejar sovint.
Joaquim Clarà: Precisament enel tema del Salvament, el contracte de Moix, que és
l’adjudicatari del contracte de jardineria, hi havia un apartat i hi incloïa una millora de la
pujada del Salvament i de la pujada dels Guíxols. Aquesta setmana amb l’encarregat de
Moix, l’arquitecte municipal i el Sr. Bofill, ens varem reunir per mirar de com ho
tiràvem endavant. S’han fet unes petites modificacions del que ells demanaven, ho hem
ajustat i en breu es posava en marxa. Estem d’acord amb el tema de la neteja, mirarem
de solucionar el tema.
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Prec: En el carrer Enamorats, davant del pavelló municipal d’esports de la Corxera, hi
ha varis contenidors de reciclatge, està bé i s’han de tenir, però suposo que vostès potser
ja ho han detectat, a la vorera on passa la gent hi ha els contenidors i queda un espai
molt reduït per poder passar i la gent que tira les bosses dins els contenidors corren el
perill de ser atropellats. Potser es podrien ubicar a un altre lloc i els veïns han fet arribar
varies queixes a la Policia Local.
Alcalde: Li recollim el prec.
Prec: Els hi pregaria si podrien posar més papereres a la rambla Joan Bordàs perquè
només n’hi ha dues. També al carrer Hernán Cortés, a on acaben les cases adossades hi
ha una zona verda que també fa temps que s’hi reuneixen grups de persones que potser
per falta de llum o per deixadesa, hi fan les seves necessitats. Agrairíem que es fes un
toc d’atenció en aquesta zona, tant de neteja com d’enllumenat com de vigilància.
Continuant en la mateixa zona, hi ha un edifici on està en fase de construcció des de fa
temps, està parat des de fa molt de temps, al costat del supermercat. Una part del mur
està tirat a terra i hi ha molts nens que hi accedeixen amb perill de fer-se mal. Agrairia
fer alguna gestió perquè es pugui arranjar ja que hi ha perill que algun nen es faci mal.
Alcalde: Pel què fa a les papereres, li recullo el prec. Pel què fa a la zona verda del
carrer Hernán Cortés ho aniré a veure, i el que em comentava del mur ja hem fet una
petició perquè s’arregli.
Pregunta. M’agradaria saber com és que no s’ha repartit aquest mes la revista ARA
ESPORT , sé que ha arribat a l’Ajuntament, però no se’ns ha distribuït.
Víctor Pascual: És la primera notícia que en tinc i em comprometo a esbrinar-ho. El que
sí li haig de notificar és que el contracte amb aquesta revista acaba a final d’any i em
decidit no renovar-la. Ja em preocuparé de saber com és que no s’ha repartit.
Anna Buxó: Vaig anar al poble veí a buscar-la perquè és una revista de caire provincial i
els demanaria que anessin en compte de les publicacions que fan perquè hi ha errors que
poden afectar a les empreses. A la publicació d’aquest mes de novembre, a l’apartat de
Sant Feliu de Guíxols, surt la piscina municipal, com a cosa nova, però el text és el
mateix que va sortir al mes de gener quan es va obrir altre cop la piscina i s’ha publicat
ara, és una informació falsa. L’encarregat de fer aquest article que vagi en compte.
Suposo que a Sant Feliu s’ha retirat perquè hi havia aquest article, cosa que trobo
malament. Només demano que la persona encarregada de fer aquests articles estigui
més al cas de la informació actual.
Alcalde: Vostè sap qui és aquesta persona?
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Anna Buxó: Suposo que el regidor sap qui és l’encarregat de fer aquest article, jo abans
sí que ho sabia perquè estava al govern.
Alcalde: Li recullo el prec.

Sr. Jordi Vilà
En relació a l’esmentat, potser una acció de responsabilitat política respecte del regidor
delegat sí que la demanaria, perquè és ell l’encarregat i responsable de la feina que fan
les persones que té a càrrec i oferir serveis que no existeixen havent pagat la revista com
l’hem pagada.
Prec. Volia preguntar sobre la gestió de l’ordre públic a la deixalleria municipal ja que
han passat uns fets molt greus. És un tema conegut que comença a ser gruixut fins al
punt de que vostè mateix va haver de gestionar l’acció policial que s’hi va haver de fer.
He estat testimoni com usuari de la deixalleria d’aquestes accions i francament té un
punt de violència superior. Prego s’alci un perímetre tancat de paret i substituir la tanca
metàl·lica que hi ha perquè és absolutament necessari.
Alcalde: Li recullo el prec, i li avanço que és un tema que s’inclourà als pressupostos
que estem elaborant, i que l’empresa que gestiona la instal·lació doni suport econòmic a
la construcció d’aquest mur L’acció que es va portar a terme la setmana passada,
s’haurà de continuar si es produeix el cas. Espero no tornar-nos a trobar en aquesta
situació.
Sr. Richard Navarro
Pregunta. Reclama les actes de Consell de Govern que va demanar telemàticament. I
pregunta si es fan les actes? Qui és el secretari del Consell de Govern? Qui les
transcriu? Es fan arribar a Secretaria i a Recursos Humans?
Víctor Pascual: S’estan fent i les fem els regidors. Consta en acta que vostè em va dir
«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 que si ho consulta suposo que allà estaran». I a
secretaria no en saben res.
Prec. Utilitzaré la ironia per a formular aquest prec: els recomanaria es posin en
contacte amb agències de viatges per tal d’oferir safaris al camí del Butano. Netegin si
us plau aquest camí.
Alcalde: Li recullo el prec.

Sr. Juan José García Cañadas
Prec. En relació a l’informe que parlava el senyor Fernández, nosaltres sí que hem
demanat l’informe per escrit, però fa mesos i no el tenim. Li prego en el facin arribar el
més aviat possible.
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Prec. Hi ha un problema amb un equip de futbol d’immigrants, que està federat i que
sembla ser que se’ls està deixant de banda. Li prego s’interessin pel tema.
Víctor Pascual: No sé de qui em parla, però la veritat és que si estan federats i hi hagués
una queixa, jo la rebria. Si és per les instal·lacions esportives, no hi ha d’haver cap
problema, ja que hi ha marcat un quadrant i repartit per totes les entitats que fan ús de
les instal·lacions esportives. Si és un club esportiu i té algun problema el club de futbol
m’ho hagués fet arribar. Agrairia que en privat m’informés de quin club es tracta.
Prec. Els hi prego que no facin gastar al municipi uns diners que no els hi pertoca
gastar. Hi ha uns responsables que s’han de fer responsables del cost de seguretat de la
deixalleria, i ho posa en el plec de condicions. No ho lligui amb el tema dels
pressupostos.
Pere Ararà: Li recullo el prec, tinc reunió el proper dilluns per parlar d’aquest tema amb
el concessionari, intentaré collar-los al màxim.
Alcalde: Li recollim el prec.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Carles Ros i Arpa

Vist i plau
el president

Carles Motas i López
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