AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

15/2010
Ordinària
30 de setembre 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) 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)
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:
Sr Miquel Vilà i Reyber, interventor acctal;
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
I.- Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26
D'AGOST DE 2010
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3. ESTABLIMENT DE LES TAXES PEL SERVEI DE CONNEXIÓ AL
CLAVEGUERAM
4. MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
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D'ATENCIÓ A DOMICILI (ANNEX 9 DE L'ORDENANÇA FISCAL 9)
5. MODIFICACIÓ BENEFICIS FISCALS REFERITS AL NOU INDICADOR DE
RENTA DE SUFICIÈNCIA PUBLICAT ANUALMENT PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (ABANS IPREM)
6. DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) DE DIVERSES
FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
7. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE FEINES D'AUXILIAR
ADMINISTRATIVA/MONITORA (JORNADA SETMANAL)
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM:
NORMATIVA URBANÍSTICA-FASE I
9. ACCEPTACIÓ DE CESSIONS, CONSTITUCIÓ DE SERVITUD I INICI DE
L'EXPEDIENT PER PERMUTAR FINQUES PUBLIQUES I PRIVADES A
PUNTA PRIMA
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 16 DE SETEMBRE
DE 2010 DE SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ PUOSC-ESCOLA DE
MÚSICA
11. PROPOSICIONS URGENTS
11.1 PROPOSTA PER SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
LA SEU DE LA ZONA EDUCATIVA DEL BAIX EMPORDÀ
11.2 MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UN SKATE-PARK A SANT FELIU DE
GUÍXOLS
11.3 PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CORRELLENGUA 2010.

Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26
D'AGOST DE 2010
I. Part Resolutiva:
L’Alcalde diu que la família política de Sant Feliu ha tingut la pèrdua important de la
Sra. Clàudia Fernández, d’ERC. Es fa un minut de silenci en memòria seva.
El Sr. Fernández demana que a l’acta de 26 d’agost de 2010 es recullin les paraules
següents del Sr. Xargay a la punt 12, pag. 19: “per experiència puc afirmar que treballa
més un regidor de CiU que sis socialistes de cop”. S’aprova l’acta anterior núm.12/2010
de 26 d’agost de 2010 amb aquest afegitó.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
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A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els
decrets dictats en el mes d’agost 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’agost.
Els regidors es donen per assabentats.
3.- ESTABLIMENT DE LES TAXES PEL SERVEI DE CONNEXIÓ AL
CLAVEGUERAM
«Atès l’informe econòmic financer segons el qual en Junta de Govern Local de data 27
de juliol de 2010 es va adjudicar el contracte per a l’execució d’obra civil a la via
pública per reparar incidències de la xarxa de clavegueram i/o actuacions puntuals de
substitució i millora d’aquesta xarxa a l’empresa SFG Obres i Desmonts SL (Expedient
número XADM2010000033).
Malgrat que els treballs d’obra civil seran executats per l’empresa contractada per
l’Ajuntament a tal efecte prèvia licitació, es necessari que l’empresa concessionària del
servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram i pluvials i elements
auxiliars del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols tingui coneixement de cada
sol·licitud de nova connexió a la xarxa i haurà de informar favorablement cada una de
les noves connexions sol·licitades.
Per aquesta raó, es necessari acordar l’establiment de les taxes pel servei de connexió a
la xarxa pública de clavegueram. Ens trobem davant de dos fets imposables: d’una
banda l’activitat municipal derivada de les autoritzacions de connexió a la xarxa pública
de clavegueram i, d’altra banda, la prestació del servei d’obres a la via pública per dur a
terme aquesta connexió.
1.1.- LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ A LA XARXA
Quan a la primera, per la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa, s’hauria
d’enquadrar entre les llicències urbanístiques, a l’apartat 4.- "Altres llicències
urbanístiques i actuacions aïllades de control", afegint el punt 4.10.- Taxa de connexió a
la xarxa pública de clavegueram, amb un import de 67,50€.
D’aquesta manera s’equipara a les taxes per obertura de rases, instal·lacions de grues
torre i instal·lacions de rètols, doncs els seus expedients requereixen el mateix tipus
d’activitat municipal, inclòs informe tècnic.
Durant l’exercici 2009 es van rebre 10 sol·licituds d’escomeses al clavegueram, els
quals haurien suposat uns ingressos de 675,00€. Atès l’estudi de costos de les taxes per
prestació dels serveis administratius d’ordre urbanístic, es considera vigent el de l’any
anterior amb la modificació de la previsió d’ingressos obtinguts per la nova taxa,
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resultant que la previsió d’ingressos continua molt per sota de la previsió de costos
totals del serveis.
L’establiment d’aquesta taxa comporta introduir el seu fet imposable i fixar el seu
import a l’annex 4 (taxa per prestació de serveis d’ordre urbanístic) de la Ordenança
Fiscal 9, reguladora de les taxes per prestació de serveis i realització d’activitats
municipals.
1.2.- PRESTACIÓ DEL SERVEI D’OBRES A LA VIA PÚBLICA PER DUR A
TERME AQUESTA CONNEXIÓ
Quan al segon fet imposable, per la prestació del servei d’obres a la via pública per dur
a terme aquesta connexió, l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de l’obra
civil haurà de realitzar les connexions dels immobles a la xarxa de clavegueram i
percebrà dels usuaris les taxes aprovades per l’Ajuntament. D’acord amb aquesta
previsió i atès que es va presentar un pressupost de connexió de immoble a la xarxa de
clavegueram de Sant Feliu de Guíxols per un import de 1.180,00€, es considera adient
aprovar el mateix com a import d’aquesta taxa.
L’establiment d’aquesta taxa comporta introduir el seu fet imposable i fixar el seu
import a l’annex 6 (taxa per prestació de serveis de clavegueram) de la Ordenança
Fiscal 9, reguladora de les taxes per prestació de serveis i realització d’activitats
municipals.
1.3.- GESTIÓ DE LES TAXES
Quan al règim de declaració i ingrés de les taxes, s’estableix el règim d’autoliquidació.
Tot i figurar la seva regulació en annexos diferents, la seva gestió s’ha de fer d’una
manera conjunta. Així, el contribuent formularà sol·licitud de la connexió a la xarxa
pública de clavegueram a l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de l’obra
civil i s’adjuntarà les autoliquidacions de les taxes següents:
Taxa per la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa de clavegueram
67,50€
Taxa per la prestació del servei d’obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram
1.180,00€
Taxa per obertura de rasa
67,50€
Un cop l’empresa rebi la sol·licitud de nova connexió, la comunicarà i sol·licitarà
informe a l’empresa concessionària del servei de manteniment i conservació de les
xarxes de clavegueram i pluvials i elements auxiliars del terme municipal.
A continuació, l’empresa contractada per l’execució de l’obra civil sol·licitarà a
l’Ajuntament, en nom del contribuent, la llicència d’obres i drets de connexió, a la qual
adjuntarà la sol·licitud de l’escomesa, les autoliquidacions de les taxes i l’informe de
l’empresa concessionària.
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, posa a la consideració de la
Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Règim Intern, per al seu estudi, la següent
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proposta d’acord d’establiment de les taxes pel servei de connexió a la xarxa pública de
clavegueram:
1.- Establir la taxa per la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa pública de
clavegueram i la taxa per la prestació del servei d’obres d’escomesa.
2.- 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.
3.- Les taxes establertes començaran a regir una vegada publicat el text íntegre de les
modificacions introduïdes als texts vigents en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a partir del dia 01 de gener de 2011.>>
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement amb el següent resultat:
12 vots a favor
9 abstencions

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

4.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ATENCIÓ A DOMICILI (ANNEX 9 DE L'ORDENANÇA FISCAL 9)
<<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, va posar a la
consideració de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Règim Intern, per al
seu estudi, la següent proposta d’acord de modificació de l’annex 9 de la Ordenança
Fiscal 9:
En previsió de la nova normativa autonòmica encara pendent d’aprovació i, per tal de
poder-nos acollir a la mateixa en el seu moment i sense necessitat de modificar la
ordenança vigent, s’hauria d’afegir al final del text de l’annex la previsió següent:
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12.- Aquest articulat no serà d’aplicació en els següents casos:
- A partir del moment que el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya reguli el sistema de copagament per part dels beneficiaris
de SAD que els ens locals hauran de contemplar per tal d’assegurar l’equitat
territorial.
- En els casos de SAD – dependència s’aplicaran les instruccions que el
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya pugui
generar per l’aplicació de la llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Tanmateix, les referències a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples s’han de
substituir per referències al nou Indicador de Renta de Suficiència publicat anualment
per la Generalitat de Catalunya. Així, on diu IPREM ha de dir IRSC.
D’acord amb l’exposat, es sotmet al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Modificar l’Annex 9 de la Ordenança número 9 que regula la taxa per la prestació
del servei d’atenció a domicili, d’acord amb la proposta anterior.
2.- 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.
3.- Les modificacions introduïdes començaran a regir una vegada publicat el text íntegre
de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a partir del dia 01
de gener de 2011.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

5.- MODIFICACIÓ BENEFICIS FISCALS REFERITS AL NOU INDICADOR
DE RENTA DE SUFICIÈNCIA PUBLICAT ANUALMENT PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (ABANS IPREM)
«Atès l’informe econòmic financer segons el qual el contracte programa que aquest
ajuntament ha signat per aquest 2010 amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania a
la Fitxa núm.1 de Serveis Socials Bàsics estableix en l’apartat 6 que les prestacions
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econòmiques es basaran en el Model de Criteris de Prestacions d’Urgència Social per
als ens locals de Catalunya.
Aquest model està destinat a facilitar als ens locals -ajuntaments de més de 20.000
habitants i els consells comarcals- els criteris bàsics i comuns a tot el territori que han
d’inspirar el desplegament de les prestacions d’urgència social, emmarcades tant en la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials com en la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic.
En aquest model s’estableix el mecanisme per establir la valoració de la situació de
necessitat que es basa en l’Indicador de Renta de Suficiència, que fixa anualment la Llei
de Pressupostos de la Generalitat i en Capítol II de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic.
Les bonificacions de taxes que s’estableixen en les Ordenances Municipals de
l’ajuntament són considerades prestacions d’urgència social i amb l’objectiu d’unificar
criteris i regir-nos per la normativa que estableix criteris d’equitat en el territori en
compliment del Contracte Programa del DASC, els criteris per establir les bonificacions
de les taxes que fins ara es basaven en l’IPREM, a partir del 2011 es basaran en
l’Indicador de Renta de Suficiència que estableixi la Generalitat.
D’altra banda, també s’ha de tenir en compte el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, que
regula el reconeixement de la condició de família monoparental alhora que estableix el
procediment de reconeixement i d’expedició del títol de família nombrosa i del de
família monoparental i recull les prestacions econòmiques i els ajuts a les famílies amb
infants a càrrec.
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
sotmet al Ple la següent proposta d’acord de modificació dels articles que regulen
determinats beneficis fiscals per adaptació a la nova normativa:
1.- Modificar, d’acord amb la proposta adjunta, els articles següents:
- article 8.6 de l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost de Béns Immobles
- article 4 de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de les Taxes per Prestació de
Serveis i Realització d’Activitats Municipals
- article 10 de l’Ordenança número 10 reguladora de les taxes pel servei de recollida,
transport i tractament d’escombraries i preu públic pel servei de recollida i gestió dels
residus comercials
2.- 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
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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.
3.- Les modificacions introduïdes començaran a regir una vegada publicat el text íntegre
de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a partir del dia 01
de gener de 2011.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

6.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) DE DIVERSES
FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
«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.
Actualment, s’ha superat l’elevada litigiositat envers a les diferències interpretatives en
relació a la tributació de la taxa per part de les empreses que no utilitzaven xarxes
pròpies per a realitzar el servei de subministrament, per dues raons fonamentals:
- la reforma legislativa de la llei 51/2002, de 27 de desembre, que modifica el
redactat de l’article 24 1.c) 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, i adequa la
normativa a la realitat de la primera liberalització del sector energètic.
- les sentències del Tribunal Suprem que admeten que la reforma esmentada en la
normativa era merament aclaratòria, per tant, amb la normativa actual no canviava la
interpretació envers al meritament de la taxa.
Tot i que s’ha superat la comentada litigiositat, la taxa presenta un seguit de dificultats
per la seva gestió en sentit ampli, i que es centrarien bàsicament en la determinació de la
seva base imposable. Un altre fet que s’ha de tenir en compte és que l’ajuntament no
disposa dels recursos humans ni materials en la gestió de la taxa pel que fa al control,
comprovació i inspecció dels subjectes passius del tribut. El resultat dels dos fets
descrits fa que la taxa es converteixi en un ingrés per l’ajuntament condicionat a la
voluntat dels obligats tributaris a la correcta aplicació de la normativa tributària.
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Per a la consecució d’una millor i eficient gestió tributària en relació a aquesta taxa, es
proposa la delegació de la gestió de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis 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.
Per tot això, es sotmet al Ple la següent proposta d’acord de delegació a la Diputació de
Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos
de dret públic locals, en els termes següents:
ACORD
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC)
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici
de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que
la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara la a bona marxa de la
gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes
de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen
realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà
mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest acord
comportarà la signatura d’un conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions
realitzades, en relació amb els serveis que XALOC prestarà i que comporten actuacions
en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, així
com la assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
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Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003,
el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D’INGRÉS
Taxa d’aprofitament especial del
domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis
de
subministraments
d’interès
general

GESTIÓ INSPECCIÓ

X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva

X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys. Transcorregut
aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a
l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament
i la Diputació de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació
de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.»
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

7.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE FEINES
ADMINISTRATIVA/MONITORA (JORNADA SETMANAL)

D'AUXILIAR

«Vist que el dia 17 d’agost de 2010, la senyora Maria del Carmen Rueda Díaz va
presentar una instància (R.E. E2010008946) en la que sol·licitava la compatibilitat per
portar a terme tasques de monitora de menjador.
Des del dia 20 de maig de 2010 la senyora Rueda té una relació contractual amb
l’Ajuntament com a auxiliar administrativa a l’Àrea d’Educació, Joventut i Museu, amb
una jornada ordinària de 35 hores setmanals.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Lloc de treball: Auxiliar administratiu/va
Règim: Laboral. Grup C2
Jornada setmanal: 35 hores
2ª Activitat privada: Desenvolupament de l’exercici de monitora de menjador a
l’empresa Tot Oci Edu. Lleure Esport S.L.
Activitat de l’empresa: Educació lleure i esport
Règim: Per compte d’altri
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de 13:00 a
15:00 hores de dilluns a divendres, amb una jornada setmanal de 10 hores (compatible
amb l’horari laboral 1ª activitat pública).
Vist que el 17 de setembre de 2010, el gerent de d’Educació, Joventut i Esports emet
informe en el que diu que el desenvolupament d’aquestes tasques en l’àmbit privat no
interfereix amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament i no hi ha interessos comuns.
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques
desenvolupades a l’Entitat Pública.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
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l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
Atès que el desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà
incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada
que pugui impedir o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre
la seva imparcialitat o independència.
Atès l’informe favorable al respecte de la Cap de Recursos Humans.
Atès el que antecedeix, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent acord:
Acceptar la sol·licitud de la senyora Maria Carmen Rueda Díaz, sobre compatibilitat per
a l’exercici d’un lloc de treball com a personal laboral de l’Administració Pública Local
amb l’exercici laboral per dur a terme treballs de monitora de menjador en l’àmbit
privat a l’empresa a Tot Oci Edu. Lleure Esport S.L., i en horari fora de la seva jornada
com a auxiliar administrativa, i en virtut la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del Decret
214/90, de 30 de juliol, es considera que s’acompleixen els requisits per atorgar la
compatibilitat.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM:
NORMATIVA URBANÍSTICA-FASE I
«Desprès de 4 anys de vigència del POUM de Sant Feliu de Guíxols s’ha considerat
convenient realitzar diverses modificacions a la normativa, per donar resposta a
necessitats noves detectades, corregir errades materials i disfuncions de la normativa,
unificar expressions i terminologia, adaptar-se a la normativa sectorial i legal vigent,
unificar criteris, i clarificar conceptes.
Des dels serveis tècnics municipals s’ha redactat una modificació puntual de POUM
que afecta trenta-un articles de la Normativa urbanística, introdueix una disposició
addicional segona i redacta pràcticament de nou les disposicions transitòries primera i
segona.
Resumidament, els articles 25 i 32 es modifiquen amb l’objectiu d’aclarir que la
instal·lació de qualsevol tipus de bastida requereix llicència municipal i que la
sol·licitud de llicència s’haurà d’acompanyar d’un projecte subscrit per un tècnic
competent, sempre que la bastida superi l’alçada de planta i un pis. A l’article 25,
s’introdueix la possibilitat de sol·licitar llicència de primera ocupació d’una part de
l’edifici.
L’article 49 es modifica amb la incorporació d’un nou apartat per a aclarir l’aplicació
dels paràmetres urbanístics en el cas de resultats de nombre fraccionari.
Els articles 50, 197 i 199 es modifiquen per millorar la coherència amb el Decret
1/2010.
L’article 79 s’amplia per introduir la possibilitat d’instal·lar pèrgoles en els patis d’illa.
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Els articles 68, 73, 80, 81, 84, 87, 91, 94 i 225 es modifiquen per a unificar expressions i
aclarir conceptes que portaven confusions en la seva aplicació.
Els articles 62, 65, 67, 71, 72 i 75 es modifiquen per adaptar-los al Decret 55/2009,
sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges.
Els articles 69, 70 i 83 es modifiquen per unificar criteris en l’amidament de les baranes.
L’article 111 es modifica per a facilitar l’obtenció de la llicència d’obres d’habitatges,
quan les places d’aparcament no es situen en el mateix edifici.
Els articles 166, 172, 187, 198 i 224 són objecte de correccions que responen a errors
materials, ja que el redactat actual provoca contradiccions amb altres determinacions de
la Normativa.
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació.
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació
puntual de POUM: Normativa Urbanística – Fase I (articles 25, 32, 49, 50, 62, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 91, 94, 111, 166, 172, 187, 197, 198,
199, 224, 225, Disposicions transitòries primera i segona, i disposició addicional
segona), de conformitat amb la documentació redactada pels Serveis Tècnics
municipals, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
SEGON.- Aprovar inicialment l’annex de la modificació puntual de POUM amb
l’objectiu de canviar la qualificació de part d’una illa de cases delimitada pels carrers
Hernán Cortés, Ronda de l’Arquitecte Guitart i Jaume Gras que passaria de tenir la
qualificació de 5c a 6c, segons proposta redactada pels Serveis Tècnics municipals
essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
TERCER.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions de POUM. El
termini que els esmentats documents estaran exposats al públic a efectes de poder
formular les al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns serà de 1 mes.
QUART.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de les
seves competències sectorials.
CINQUÈ.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències en tot el
municipi per les llicències i tramitacions que es vegin afectades pels articles objecte de
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modificació amb l’abast previst a l’article 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005. Els efectes
d’aquesta suspensió tindrà una vigència màxima de 2 anys.
De conformitat amb el que preveu l’article 102.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es podran tramitar els procediment o
atorgar les llicències fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.>>
Jesús Fernández: Hi ha dos parts a separar. Una que no planteja problema, i l’altre que
sí, que és el canvi d’usos de clau 5 a 6 a una finca del carrer Hernán Cortés. Demana
una votació separada de les dues parts.
Carles Xargay: La ïlla del carrer Hernán Cortés té una part amb parcel.les estretes i
cases decimonòniques, i una altra part diferent més recent. Es proposa passa de la clau
de 5c a la 6c aquesta segona part.
Jesús Fernández: Aquesta modificació és a proposta dels serveis tècnics o dels
propietaris de la finca?.
Carles Xargay: Dels serveis tècnics. Es una modificació ben justificada.
Joan Vicente: El seu grup votarà a favor. El canvi fonamental és que la clau 6c no
requereix passar per la comissió local de patrimoni. No creu que amb aquesta proposta
s’acabi de sol.lucionar el problema. Pel que fa a la resta de la proposta creu que són
oportunes les modificacions.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per majoria absoluta.
9.- ACCEPTACIÓ DE CESSIONS, CONSTITUCIÓ DE SERVITUD I INICI DE
L'EXPEDIENT PER PERMUTAR FINQUES PUBLIQUES I PRIVADES A
PUNTA BRAVA.
<<En data 24 de juliol de 2001 es varen executar les cessions per a sistemes de la UA 01 Punta Brava.
Les finques cedides per destinar a sistemes consten inscrites en el Registre de la
Propietat de Sant Feliu de Guíxols a favor de l’Ajuntament.
El nou POUM de Sant Feliu de Guíxols, en la seva aprovació inicial, va delimitar el
PA-12 Punta Brava, en substitució de l’anterior UA - 01.
El mes de juliol de 2005 es signa un conveni urbanístic que, aprovat per Ple i incorporat
a la ordenació del POUM de Sant Feliu de Guíxols en la seva aprovació provisional,
preveu eliminar la delimitació com PA dels terrenys inclosos dins l’àmbit de Punta
Brava, acordant a l’hora uns compromisos de cessió i permuta de finques a fi de donar
compliment als objectius pels que els esmentat terrenys havien estat inclosos dins un
àmbit de gestió.
La revisió del POUM de 2006, publicada en el DOGC de 18 de juliol de 2006, modifica
les superfícies destinades a sistemes ja cedits i la qualificació de les mateixes, i qualifica
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com espais lliures i vialitat altres superfícies que eren finques edificables, o clau 14
(verd privat).
La modificació puntual de POUM, anomenada “Modificació puntual de POUM a Punta
Brava en el darrer tram del C/Llissa i espai públic situat al costat del carrer Juliola”
tramitada durant els anys 2008 i 2009, i aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme en sessió de data 2 de juny de 2010, publicada en el DOGC de
22 de setembre de 2010, aprovà nous canvis de vialitat i transformació d’espais
destinats a verd privat en espais lliures EL1 i Sistema Hídric, la cessió dels quals espais
ha estat oferta per l’entitat Punta Brava a l’Ajuntament.
Les esmentades, revisió i modificació de POUM, respectant els estàndards legals, han
suposat una requalificació de sistemes i finques edificables.
Les cessions gratuïtes ofertades per Punta Brava, SL durant els anys 2008 i 2009 i el
conveni urbanístic que forma part de la revisió del POUM, signat a juliol de 2005, al
preveure permutes, exclouen la necessitat de que l’Ajuntament hagi d’obtenir
mitjançant expropiació els espais qualificats com a sistemes.
Per altre part, a resultes de l’execució del projecte d’urbanització es fa necessari establir
una servitud de pas i una servitud per la instal·lació pel desguàs de pluvials a través de
les finques resultants privades, a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, les
quals també han estat ofertades gratuïtament per part de Punta Brava, SL.
Com a conseqüència d’unes i altres modificacions es fa necessari realitzar una sèrie
d’operacions jurídiques consistents en establir servituds de pas i desguàs sobre les
finques resultants privades, modificar les superfícies destinades a sistemes ja cedits, la
seva titularitat, i adquirir per l’Ajuntament les noves finques qualificades com a
sistemes per les successives modificacions de POUM, a fi d’adaptar les cessions a les
qualificacions establertes pel POUM vigent.
En base a l’exposat, com a Regidor delegat d’urbanisme, PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de permuta per donar compliment al conveni de POUM
subscrit entre Punta Brava, SL i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a juliol de 2005, a
fi de executar els canvis de titularitat previstos en el mateix.
De l’esmentat expedient resultarà que l’Ajuntament adquireix tres finques per destinar a
sistemes:
- La lletra A de 700 m2 que s’afectarà a EL1.
- I les lletres B de 260 m2 i C de 1907 m2 que s’afectaran a EL2.
Que Punta Brava adquirirà dues finques qualificades amb la clau 9 f, les lletres, D de
1020 m2, i E de 55 m2.
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SEGON.- Simultàniament, acordar l’inici de l’expedient de desafectació les dues
superfícies de 1020m2 (Lletra D) i 55 m2 (Lletra E) que es trametran a Punta Brava, SL
i que actualment son propietat de l’Ajuntament, el qual les va adquirir per destinar a
sistemes el dia 24 de juliol de 2001.
TERCER.- Sotmetre a exposició al públic aquests acords durant un termini de 20 dies
hàbils a efectes d’al·legacions.
QUART.- Acceptar les cessions ofertades per Punta Brava, SL, de dues porcions de
terreny, una de 872,80 m2 ( LLetra F) per destinar a EL1 i altre de 184,85 m2 (LLetra
G) per destinar a Sistema Hídric.
CINQUE.- Requerir a Punta Brava, SL a fi de que constitueixi dues servituds de pas i
una de desguàs seguint el traçat del plànol adjunt: LLetres H, I i J.>>
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 16 DE SETEMBRE
DE 2010 DE SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ PUOSC-ESCOLA DE
MÚSICA
Es sotmet a ratificació del Ple el següent Decret:
<<DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 16 de setembre de 2010.
Vist l’acord d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2010,
pel qual s’acorda atribuir finançament al projecte següent:
Actuació núm.: 2010/309
Entitat local: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Títol: Reforma de l’escola de música municipal.
Pressupost total ......................
343.383,56
euros
Subvenció ..............................
171.691,78
euros
Programes:
Específic de dinamització i equilibri territorial
71.691,78
euros
Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona.
100.000,00
euros
Vist el projecte de remodelació del mercat municipal (2ª fase) amb un pressupost total
d’1.821.455,00 euros, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 25 de maig de
2010 i en procés de contractació.
Vist que es tracta de 2 projecte de remodelació i reformes en edificis municipals.
Atès que el projecte de remodelació del mercat municipal és una actuació que també
compleix amb les bases d’execució dels programes dels que es rep subvenció, al tractarse d’un edifici municipal (programa de la DG) i clarament d’un equipament de caràcter
econòmic social que dinamitza el territori (programa d’ET).
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Vist que la situació de crisi econòmica i les necessitats municipals de contenció de la
despesa, aconsellen concentrar l’esforç inversor en el projecte de remodelació del
Mercat Municipal, es convenient demanar un canvi de destí de la subvenció atorgada
inicialment per a la reforma de l’escola de música municipal al referit de remodelació
del Mercat Municipal.
RESOLC:
Primer.- SOL.LICITAR el canvi de destí de subvenció de 171.691,78 euros aprovada a
l’acord de formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2010,
segons el següent detall:
Programa específic de dinamització i equilibri territorial
71.691,78
euros.
Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona. 100.000,00
euros.
Prevista inicialment per l’obra “Reforma de l’escola de música municipal”, per destinarla a la següent obra:
Projecte de remodelació del mercat municipal (2ª fase)
Pressupost total
1.821.455,00 euros
Subvenció Pla únic d’obres i serveis de Catalunya – any 2010.
171.691,78 euros
Programes:
Específic de dinamització i equilibri territorial
71.691,78 euros
Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona. 100.000,00 euros
Segon.- SOTMETRE el present decret a la ratificació del Ple municipal en la propera
sessió.>>
Miquel Lobato: Hi ha una memòria valorada de 342.000 € per a l’Escola de Música.
Quan aquest any el govern espanyol va decidir que els ajuntaments no podrien demanar
més crèdits, aquesta proposta es va aturar. Es va buscar una nova obra per encaixar la
subvenció del PUOSC, i la part d’aportació municipal es destina al mercat.
Posteriorment va canviar la mesura del govern de forma que aquest Ajuntament sí podrà
demanar nous crèdits. De forma que per a aquesta proposta d’obres a l’Escola de
Música, ara es contractaran els tècnics per redactar el projecte i s’intentarà que l’obra
s’iniciï al proper gener.
Jesús Fernández: Agraeix aquesta explicació, però li hagués agradat sentir-la a la
comissió informativa. Demana deixar sobre la taula aquesta proposta al Ple i que s’iniciï
ja l’obra de l’escola de música: Per què no s’ha encarregat encara el projecte?. Ara es
pot impulsar ja l’obra de l’Escola de Música, tal com estava previst, i així s’acabaran les
interpretacions malicioses.
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Alcalde: Li sorprèn aquesta crítica al partit socialista. No és que quedessin aturades les
obres de l’Escola de Música, hi van quedar totes les inversions de l’any vinent. Ratifica
l’explicació donada per el Sr. Lobato.
Jordi Vilà: Per què aquesta explicació no la va donar a la comissió informativa?. Suposa
que per amagar aquesta informació o perquè se l’han inventat després. Cal habilitat
política per a la gestió del pressupost en les aigües braves d’avui. L’actual govern
municipal no té pressupost, perquè es van abstenir en la seva aprovació. No se’n fien
que les obres de l’escola de música es facin més tard.
Alcalde: Li pregunta a Jordi Vilà si al 2007 quan va entrar al govern va modificar el
pressupost aprovat per l’anterior govern. Va partir d’aquell pressupost i va introduir les
modificacions que va considerar necessàries, que és el mateix que es fa ara. El
compromís amb les obres de l’Escola de Música segueix ferm, i ara es fa només un
canvi de partides.
No veu que hi hagi retallades del govern municipal en Educació. El transport escolar
continuarà però un 35 % més barat, gràcies a la gestió que feta aquest darrer mes. Ahir
al matí la Generalitat va autoritzar canviar la línea 2 que va a Santa Cristina d’Aro i
S’Agaró i destinar-la al servei escolar.
Joan Vicente: En el pressupost hi havia uns diners per fer l’Escola de Música i
decideixen treure’ls i portar-los a un altre lloc, i ara no acorden que es faci en el
pressupost de l’any que ve. Des del mes d’agost ja saben que ens podem tornar a
endeutar, i el Decret és de mitjans de setembre. Agraeix que el govern actual reconegui
que l’Ajuntament té una bona situació econòmica. El destí dels diners al mercat, a què
respon? Es preveu un sobrecost ? Per tot això no entenen perquè aquest punt està a
l’ordre del dia.
Miquel Lobato: Que votin en contra per sospites creu que respon a poca cintura política.
A la Comissió informativa es va explicar que el pressupost municipal depèn de les
mesures del govern de Madrid, malgrat el que digui el Sr. Fernández. Insisteix que no
perillen les obres de l’Escola de Música.
Jesús Fernández: No defensa la política econòmica del President del govern. Si volia el
suport dels grups de l’oposició a part del grup d’AMICS, haguessin pogut plantejar-los
aquesta proposta. Voldria sentir el parer de la regidora d’Educació, i també per què el
Sr. Luque hi votarà a favor.
Alcalde: No creia que aquest punt tingués que generar conflicte. L’opinió de la regidora
d’Educació és la del govern. El que es fa ara és un pur tràmit administratiu de canvi de
partides.
Jordi Vilà: Es un tema molt sensible, té a veure amb el projecte de ciutat cultural que
desitgem. De moment es treuen els diners per aquest projecte. Les respostes a la
comissió van ser ambigües, i ara se’ls fa retrets.
Alcalde: El Sr. Vilà s’ha inventat la meitat de la seva resposta, i ningú els hi ha fet
retrets. Ara no hi ha temps per fer les obres i complir la subvenció.
Fina Cosp: El que hem de fer tots plegats és tirar la ciutat endavant i no fer filosofia
barata.
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Pere Luque: Ha parlat amb els pares de l’Escola de Música. No està d’acord amb tot el
que fa el govern, però creu que es prioritari acabar les obres del mercat que estan a
mitges, i que l’obra de l’Escola es comenci a encarregar el projecte.
Joan Vicente: Hi ha diners per fer les obres del mercat, els diners ja hi són. Llevat que hi
hagi un sobrecost. No es veritat que no hi hagi temps per justificar les obres de l’escola
de música, ja que es pot contractar l’obra fins el mes de febrer. En aquest Ple es voten
fets, no intencions. Els diners hi són, i es treuen de l’Escola de Música.
Miquel Lobato: Insisteix que a la comissió es van justificar les raons. Fins fa pocs anys
a l’Escola de Música no s’hi havia fet cap inversió, i a més hi vivia una senyora. Els fets
passats demostren qui ha fet inversions a l’Escola de Música i qui no.
Alcalde: L’oposició reacciona a les actuacions de l’equip de govern. Els seus arguments
els hi duren un més. Tots estem d’acord amb que els obres de l’Escola de Música són
necessàries.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement amb el següent resultat:
Vots a favor
Vots en contra

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

11.- PROPOSICIONS URGENTS
11.1.- PROPOSTA PER SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ LA
SEU DE LA ZONA EDUCATIVA DEL BAIX EMPORDÀ
Es sotmet a votació la urgència, essent ratificada per unanimitat.
«Atès que amb la Resolució EDU/2921/2010, de 18 d’agost, per la qual s’amplien els
àmbits territorials d’algunes zones educatives i se’n creen de noves, el Departament
d’Educació ha creat la Zona Educativa del Baix Empordà, en el marc del desplegament
de la Llei d’Educació de Catalunya.
Atès que l’objectiu prioritari de les zones educatives és millorar els resultats educatius,
millorar la cohesió social i reduir l’abandonament escolar prematur.
Atès que les zones educatives són una eina de participació i corresponsabilitat entre el
Departament d’Educació i les administracions locals.
Atès que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols disposa d’una Oficina Municipal
d’Escolarització per mitjà d’un conveni subscrit amb el Departament d’Educació, que
ha estat valorada de forma positiva pels agents implicats en l’àmbit educatiu i participa
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en diferents experiències de corresponsabilitat amb el Departament d’Educació (UEC,
Projecte Garbí, PTT Guíxols Vall d’Aro, Cicle Formatiu de Manteniment
d’Embarcacions d’Esbarjo).
Atès que el Ple del Consell Escolar Municipal del 27 de setembre va acordar, per
unanimitat, demanar al Departament d’Educació que la zona educativa del Baix
Empordà tingui la seva seu a Sant Feliu de Guíxols.
Per això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament:
Demanar al Departament d’Educació que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols sigui la
seu de la Zona Educativa del Baix Empordà.>>
Alcalde: Es va aprovar en el darrer Consell Escolar.
Un cop debatut el fons de l’assumpte, es sotmet a votació la proposta essent aprovada
per unanimitat.

11.2.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UN SKATE-PARK A SANT FELIU DE
GUÍXOLS
Es sotmet a votació la urgència, essent ratificada per unanimitat.
Anna Buxó: Cal escoltar els joves. Sinó, quina confiança poden tenir en els polítics?. A
les taules que es van fer per el pla de joventut es va fer aquesta petició. Cal primar
l’antigüitat de les peticions. H ha molts joves que practiquen l’skate a llocs inadequats.
A l’anterior govern es va trobar un lloc amb l’acord del regidor d’urbanisme Joan
Vicente.
Víctor Pascual: L’explicació de la regidora d’ERC té precedents, de peticions que es fan
des de l’oposició i que quan són al govern no és fan. Aquesta petició es podia haver
plantejat per comissió informativa. No entén si era tant urgent perquè no s’ha fet en els
tres anys de govern d’ERC. A tocar l’Avinguda Europa hi ha un lloc concret on es
practica l’skate.
El ventall ciutadà és molt ampli, i hem de procurar per tota la ciutat. No sap què pot
valer aquesta proposta. Té sobre la taula una proposta de 40.000 € per renovar
l’enllumenat del camp de futbol de Vilartagues. Primer cal millorar les instal.lacions
que ja tenim.
L’equip de govern no hi està en contra. Estarien d’acord amb votar a favor si en el punt
primer si afegeix “... quan es donin les condicions econòmiques favorables per aprovar
aquest projecte.”
Jesús Fernández: Es una proposta positiva. Què els posa nerviosos, haver de dir que no?
Demana una resposta senzilla del govern.
Anna Buxó: Respon al Sr. Pascual que els regidors de TSF sí saben que ha fet coses per
aquest tema. Com és que si va veure les signatures no va fe res?. Ha presentat la moció
ara perquè s’ha assabentat que al lloc on es volia instal.lar aquest skate parc, s’hi vol fer
una altra cosa. Es l’esplanada de sobre la benzinera, a la Pineda que dona a Mas
Falgueres, on ha sentit a dir que s’hi vol fer una pista de futbol sala i unes barbacoes. Si
no sap quant val una pista d’skate parc demostra que no s’ha preocupat del tema.
20

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Ha preguntat als joves si la pista que ara existeix els hi val, si està en òptimes
condicions?.
Víctor Pascual: La resposta és senzilla: afegir la condició de la disponibilitat econòmica.
Si quan era regidor a l’anterior govern no ho va fer va ser perquè va haver d’afrontar
actuacions més urgents, com canviar el sostre del pavelló de la Corxera, o fer un pavelló
nou. Espera que accepti l’afegitó que ha proposat.
Si era tant important, per què no es va fer una reserva en el pressupost o per què no ho
havia demanat fins ara?. Avui és la primera vegada que té noticia de la possible ubicació
a la parcel.la de Vilartagues. Recorda que al final de l’anterior el Sr. Vilà va demanar
una pista d’atletisme, i no se n’ha sentit a parlar més.
Anna Buxó: La pista d’atletisme no es va tirar endavant per manca de l’espai adequat.
Pel que fa a aquesta proposta, ja se suposa que es farà quan hi hagin diners, creu que no
cal escriure-ho. Reitera els motius pels quals es va presentar la moció ahir. I demana
que tingui en compte la demanda d’aquesta instal.lació al pla local de joventut.
Jordi Vilà: Quan era a l’oposició va presentar mocions demanant la remodelació del
mercat i una nova escola bressol, i ho va aconseguir. Amb la pista d’atletisme no se’n
va sortir.
Tots el grups municipals estan d’acord en que s’afegeixi al punt primer de l’acord la
clàusula: “...quan es donin les condicions econòmiques favorables per aprovar aquest
projecte”.
S’aprova per unanimitat la següent proposta:
«L’Anna Buxó i Calzada, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i en nom
d’ERC, presenta la següent moció per tal de ser debatuda i aprovada al proper Ple
ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i en els termes següents;
Atès que de les diferents taules i processos participatius que es van realitzar amb el
col·lectiu de joves i experts en els temes que es van tractar a l’hora de redactar el Pla
Local de Joventut en l’ anterior legislatura i també en l’ actual (2008-2011) va ser notori
el desig i la necessitat de crear un skate-park.
Atès que la nostra ciutat hi ha molts joves que practiquen aquesta modalitat esportiva i
no tenen un lloc específic amb les condicions necessàries d’una pista d’aquest tipus.
Atès que és una demanda del col·lectiu de joves des de fa més de 15 anys i que està en
constant creixement.
Atès que ja s’han entrat signatures signades a l’ajuntament de Sant Feliu a l’ anterior
legislatura 2003-2007 reafirmant aquesta necessitat.
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Vistos aquests antecedents i peticions, la regidora d’ERC de Sant Feliu de Guíxols
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords;
Primer.- Que el consistori de la ciutat doni suport a la creació d’un skate-park per a
joves amb òptimes condicions per poder practicar el seu esport, quan es donin les
condicions econòmiques favorables per aprovar aquest projecte.
Segon.- Que aquesta pista serveixi per centralitzar aquesta activitat.
Tercer.- Que el skate-park sigui accessible a tothom on hi hagi diferents elements amb
diferents graus de dificultat prevenint una possible ampliació, si és necessària en un
futur, i també on es puguin arribar a fer campionats d’aquesta modalitat per poder ser un
referent esportiu.>>

11.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CORRELLENGUA 2010
El Sr. Miquel Lobato llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
«L’ús social de la llengua catalana segueix disminuint any rera any arreu dels Països
Catalans. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per a la Llengua
Catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per
mitjà de la catorzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de
tothom. Només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i
amb futur en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de tretze anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple Municipal
Acorda:
1. Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
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2. Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es
concreti en noves mesures d’oficialitat en l’àmbit estatal i davant els organismes del
Parlament Europeu.
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendra-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
5. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2010. El número de compte corrent per a aportacions és
el 21004742790200004867.
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per a la
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
Des de la CAL, creiem que seria molt important la presentació d’aquesta moció a tots
els municipis i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada favorablement per unanimitat.

II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde explica les actuacions recents del govern municipal. A instància de la visita
d’un grup de nens, ha sortit la iniciativa de fer una zona de picnic al costat de la pineda
de l’Avinguda Catalunya, a la zona de Mas Falgueres i una pista de futbol sala a la
mateixa zona.
S’han concedit les cases d’oficis, que comencen el curs el 13 d’octubre, són unes 10
places que es dedicaran a la rehabilitació d’edificis municipals (de les 8h a les 15 h).
També informa del programa de qualificació professional (PQPI), que va començar el
21 de setembre, que inclou 29 alumnes (10 de Platja d’Aro, 16 de Sant Feliu, 3 de Santa
Cristina), i que a Sant Feliu es realitza el curs d’auxiliars de vendes i que a Platja d’Aro
s’està fent el curs de cuina.
Sr. Jesús Fernández
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Pregunta. Aquesta setmana s’ha celebrat la setmana de la mobilitat sostenible i segura,
en els últims anys s’havien fet alguns actes, voldria preguntar-li a la regidora delegada
si hi ha previst fer algun acte per promocionar aquesta setmana.
Alcalde: Es va proposar juntament amb Sarfa la gratuïtat del bus, per dissabte i
diumenge.
Jesús Fernández: Està bé, veig que és una línia continuista, de més baix nivell que la
que portàvem anteriorment, esperava una resposta de la regidora, però la seva ja em va
bé.
Pregunta. Fa uns mesos, quan el Sr. Pere Luque encara era regidor de la Brigada, es van
portar a terme unes obres, davant de la parròquia, pel que em vaig informar no es van
fer de la manera més adequada en quant a la tramitació de permisos. M’agradaria em
fessin arribar la factura de les obres.
Alcalde: La factura li faran arribar des de serveis tècnics. Sempre que plou a l’entrada
de l’església tenen molts problemes i en aquells moments, el regidor de la Brigada, el
senyor Pere Luque va fer una gestió excel·lent i amb l’estalvi que varem aconseguir
amb la gestió del Sr. Luque vam poder intentar arreglar aquella zona de l’entrada de
l’església, per mirar de minvar les inclemències que es produeixen quan plou.
Jesús Fernández: Sense posar en dubte la gestió del senyor Pere Luque, l’excel·lència de
la gestió, la podem deixar de banda, és una valoració meva.
Prec. L’espai de davant de la parròquia, per respecte al monument i al propi espai, quan
s’hagin acabat les obres, s’hauria de prohibir completament el pas de vehicles llevat dels
destinats a enterraments o casaments, que era la voluntat inicial que hi havia al fer
aquestes obres. També es van treure una sèrie de pilones que acotaven el pas, de manera
que l’espai lliure s’ha augmentat. Per tant, els pregaria que un cop acabin aquestes
obres, acotin el màxim possible el pas de vehicles, perquè l’espai s’ho mereix. Molt més
enllà del respecte religiós que mereix la parròquia, sinó com a monument.
Pregunta. Va dirigida al portaveu de CiU i també al portaveu de temes econòmics del
Govern. El Sr. Víctor Pascual ens ha acusat de que quan estem a l’oposició fem una
sèrie de propostes i que quan estem al Govern les oblidem. El mes d’agost de 2009, el
grup municipal de CiU va presentar en aquest ple, unes 20 propostes de mesures per
acabar amb la crisis local, les quals varem descartar perquè vam entendre que
econòmicament eren inviables. Per tant, seguint amb la línia de coherència que el
senyor Víctor Pascual ens està reclamant quan estem a l’oposició, els hi demanaria que
en la propera modificació pressupostària que facin, l’apliquin el màxim possible. La
pregunta és la següent: d’aquestes 20 mesures, al nostre entendre, econòmicament poc
realitzables, n’estan preparant alguna per portar-la a terme? Ho dic perquè després en el
joc aquest de retrets que acostuma a fer-nos el senyor Pascual i algun altre membre del
govern, també els hi podem recordar.
Alcalde: Estem treballant per aprovar els pressupostos, tinc noticies que podria donar,
però permeti’m que no les faci públiques perquè estem estudiant com quedarà el
pressupost i no voldria precipitar-me i dir alguna cosa que després no pogués complir.
En breu, els faré partíceps a tots perquè m’interessa la seva opinió, i no només amb
aquest tema sinó en altres aportacions que puguin fer en el pressupost.
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Miquel Lobato: Quan vostè diu que aquestes propostes eren irrealitzables, segurament
ho eren per vostè, perquè ni tant sols se les van mirar, els hi varem oferir de parlar-ne,
de deixar-les en suspens, d’intentar aprovar-ne alguna i altres no. Li garanteixo que en
el proper pressupost moltes d’aquestes estaran incloses tot i que, segurament aquelles
propostes quedaran curtes per la situació econòmica d’avui en dia. Per tant, ja que
vostès les van menysprear amb els seus comentaris en el Ple dient que eren
irrealitzables, doncs ben orgullós, les portarem en aquest ple i li demostrarem que
moltes d’elles es poden fer.
Jesús Fernández. Estaré encantat de veure-ho. M’agrada sentir l’opinió dels seus socis
de Govern, ja que d’aquest menyspreu que vostè diu va haver-hi una actitud negativa
per part de tot el Govern en Ple.
Pregunta. Coneixent els regidors de Tots per Sant Feliu i el regidor Sr. Pere Ararà, el
projecte que està pagat i valorat, de la ronda a l’entorn de la ciutat, que va fer-li un
metge i que es va pressupostar i que es va fer el febrer de 2009, el projecte és prou bo i
mereix ser executat.
Alcalde: No el coneixíem, se’ns va fer una proposta, que es tira endavant, aquest senyor
que vostè parla, és un metge de Sant Feliu, va venir a l’Alcaldia, va tenir una reunió
amb mi, llavors la varem compartir amb el senyor Pascual i la senyora Lupiáñez, i em
va proposar entre altres coses, la creació d’una “anella verda de salut” tenint en compte
que hi havia molta gent que anava a caminar. Aquesta és una de les coses que volia
explicar en el punt de les accions de Govern i com que sabia que el tema sortiria m’he
estalviat d’explicar-les abans per no repetir-la dues vegades. Ell recomanava a la gent
que anava a la seva consulta que caminés per Sant Feliu i l’única cosa que havíem de fer
era la senyalització. Vam mirar quin era el traçat possible i amb el tècnic d’esports vam
anar a fer el recorregut.
Jesús Fernández: Vostè pot mentir tot el que vulgui però no faci mentir al senyor
Xargay, al senyor Ararà i a la senyora Fina Cosp. Aquest projecte, com vostè sap, i en
breu, en presentarem la proposta i demostrarem que està dibuixat, valorat, explicat i
descartat dels dos fons de FEIL, perquè el senyor Xargay amb paraules que no voldria
reproduir va decidir el moment més oportú per fer aquesta inversió, cosa que podem
respectar. Tots els membres del govern, com ara la Sra. Anna Buxó, el Sr. Jordi Vilà, i
els senyors del grup municipal socialista poden donar fe de que més d’una vegada en
Comissió de Govern s’havia explicat el projecte. Però és que la prova està en que en
breu presentarem una proposta al Ple perquè s’aprovi el projecte perquè és el que a més
a més reuneix els requisits, i el que no pot fer vostè és apropiar-se’l d’aquesta forma i
dir aquestes mentides. Deixi llibertat perquè el senyor Ararà, la senyora Cosp i el senyor
Xargay diguessin si coneixien aquest projecte explicat per aquest regidor.
La voluntat de qui els parla és que això es realitzi. La seva sequera d’idees fa que s’hagi
d’apropiar-se de les dels demés. Li pregaria que reconegués que aquest projecte, i ho
demostraré en breu, que està dibuixat, pressupostat i presentat a tot l’equip de Govern.
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Alcalde: Vostè pot criticar tot el que vulgui la gestió que està fent l’equip de govern,
però el que no farem és mentir, jo no menteixo, ni aquí ni enlloc, quan jo li dic que no
coneixia aquest projecte i a més, encara em reafirmo, si vostè té aquest projecte i el
valora en 150.000€, com és que aquest equip de govern s’està plantejant fer-lo per un
import inferior a 10.000€?, estem parlant del mateix?
A vostè això li fa vergonya, però és problema seu, si té alguna frustració interior
d’identificació amb el seu partit, no vingui a expressar-la en aquesta sala.
La resposta la dóna l’equip de govern i en aquest cas, a través de l’alcalde i això és
suficient. I crec que em mereixo una certa credibilitat, no només pel temps que porto
exercint aquesta responsabilitat sinó la meva trajectòria política. I si vostè ha perdut
aquesta credibilitat i ha perdut la representació, però no se sap mai els interessos que
vostè defensa. Al grup d’ICV l’he convocat moltes vegades en aquesta sala per discutir
temes molt importants i hem estat parlant moltes vegades i amb molta franquesa i no
ens hem posat d’acord, però sempre hi hagut un diàleg. I per un motiu o altre, vostè no
ha aparegut mai.
No estem parlant del mateix projecte si el cost és diferent, potser és la mateixa idea,
però el projecte no, i si està fet, no es preocupi, l’utilitzarem pel que faci falta.
Tal i com li he explicat és com ha succeït, si aquest doctor va venir a parlar amb vostè,
perfecte, però el que va parlar amb vostè va quedar en paraules i el que va parlar amb
aquest equip de govern es tradueix en fets i no hi ha res més.
Jesús Fernández: Li faig una resposta molt clara, jo vull que el senyor Pere Ararà, el
senyor Xargay i la senyora Cosp em mirin a la cara i em diguin quants cops m’havien
sentit explicar aquest projecte en comissió de govern i quan cops el vam haver de
descartar perquè vam decidir que aquesta inversió que està al voltant dels 150.000€ per
rebre les subvencions que hi ha, no era el més important en aquell moment.
Alcalde: El dia que vostè tingui capacitat d’influir en aquest govern, aquell dia vostè
estarà en el govern, de moment les respostes aquí les dóna qui el govern vol, vostè fa les
preguntes que creu convenients i aquest govern respon a través de la seva màxima
representació que és l’alcalde. Vostè ni ordena, ni condiciona l’acció de govern, en cap
mesura ni en cap concepte.

Sra. Anna Buxó
Com tots sabem la piscina es va tancar a finals de maig i després per fer unes obres tal i
com ja estava previst, per poder obrir a l’octubre. Teníem quatre mesos per fer les obres
que s’havien de fer i en aquests quatre mesos hi hagut dos concursos, el primer va
quedar desert però una llei de contractes del sector públic, que disposa que si un concurs
queda desert es podria passar a fer un negociat si no hi ha uns canvis substancials.
L’únic canvi que vaig trobar en el plec de clàusules, tant en l’un com en l’altre és que el
que variava era que passava de 700.000€ a 800.000€ de desequilibri econòmic.
Pregunta: què vol dir, que si arriba l’empresa, sigui la que sigui, no arriba a 700.000€,
dels 700.000€ als 800.000€ ho pagarà l’Ajuntament el que falti, per desequilibri?
Pregunta: En el contracte de gestió signat amb l’empresa que va gestionar la piscina des
de l’1 de gener, hi havia la clàusula número 14 que hi posava. “clàusula 14. nou
contracte, l’Ajuntament es compromet a tramitar abans del 30 de juny de 2010 un
procediment negociat per tal d’adjudicar el nou contracte de gestió del servei de la
piscina municipal coberta de la Corxera, que entrarà en vigor una vegada es torni a
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obrir la instal·lació al públic, una vegada finalitzades les obres de reparació i reforma
de la mateixa.” Em pregunto, amb aquesta clàusula, s’ha tingut en compte o no s’ha
tingut en compte a l’hora de fer l’altre segon concurs, pensin que per fer un segon
concurs ha restat molt de temps a les obres que s’estan fent perquè segons posa al plec,
moltes coses de les van posar després, les havia de pagar l’empresa que entrés nova, i el
concurs s’ha resolt a mitjans d’aquest mes de setembre i s’han endarrerit moltes coses
que podien haver estat fetes abans. L’empresa que ha obtingut el concurs no té res a
veure, faran la gestió però la piscina s’obre i hi ha moltes coses que es podien haver fet
abans. El Sr. Pere Albó, fa uns plens enrere, va proposar que hi havia unes fórmules que
podien fer aquest tema més efectiu i més ràpid per poder tenir la piscina en òptimes
condicions d’obertura.
M’agradaria remarcar que es podia haver agafat una opció més adequada amb unes
condicions més òptimes per l’obertura, ja que suposo que es podrà obrir el dia 11
d’octubre tal i com s’ha dit.
Pregunta. Informe de l’ECA, que era negatiu, el tenim resolt? Ja és important pel bon
funcionament de la piscina.
Alcalde: Casualment, aquestes preguntes que vostè em fa, me les va fer el secretari de
l’UFEC, que va venir la setmana passada. En relació al que vostè em pregunta de si una
vegada havia quedat desert el concurs es podia fer un procediment negociat, que vol dir
buscar una empresa i li ofereixes les condicions en comptes de fer un concurs. L’equip
de govern va comentar en el ple de mes d’agost, que quan va quedar desert el primer
concurs es podia fer aquest procediment i en el qual l’equip de govern no estava d’acord
en fer un procediment negociat i volia fer un concurs obert a totes les empreses. Vam
prendre l’opció de arriscar-nos, ja que suposava una demora en el temps, però vam
preferir fer un concurs obert a que es presentés, fins i tot, aquesta empresa, l’UFEC, que
al final no es va presentar, perquè no li interessava.
Des del mes de gener fins al mes de juny es podia mantenir un contracte per
procediment negociat, però no allargar-ho més d’un període breu, ja que si haguéssim
fet un període d’entre tres i cinc anys, que és el que l’UFEC volia, ja era excessiu no fer
concurs, i li vaig comentar a l’empresa UFEC que em sabia greu que no s’hagués
presentat.
Pensava que obriríem al mes de novembre, quan encara no havíem parlat amb el
concessionari, a iniciativa d’ell, va posar una persona atenent al públic i anunciant que
l’11 d’octubre s’obriria la piscina, tret de la sala d’spinning.
En referència al permís de l’ECA, s’hi està treballant per mirar que estigui tot en ordre i
perquè obtinguin tota la documentació que necessiten.
L’equip de govern no està d’acord amb la clàusula 14, de que haguéssim de fer un
procediment negociat sinó que preferíem fer un concurs.
Anna Buxó: Desitgem l’empresa que ho ha agafat tiri endavant i faci el servei a la
ciutat.
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Pregunta. Vostè ha abanderat la recuperació del fons marí, s’han vist darrerament
barques d’arrossegament que passen tocant a S’Adolitx, ho han vist? Ho tenen en
compte? Perquè com vostè sap, si vol tirar endavant la recuperació del fons marí, seria
important avisar, perquè prou malmès està tot.
Alcalde: Li recullo el prec i aprofito per comentar-li que, com vostès saben, s’està
celebrant a la ciutat un Congrés molt important, parlant de la Mediterrània, tenim el
privilegi de tenir els millors experts en estudi científic de biologia marina, de totes les
universitats dels EEUU, de tot el món i del National Geographic. Han signat un
manifest a favor de la reserva marina de Sant Feliu de Guíxols. Just en el moment que el
senyor del National Geographic estava fent declaracions a la premsa, hi havia al darrera,
i en va fer referència, una embarcació fent arrossegament, als pocs minuts, la patrullera
de la Guardia Civil passa pel costat i no va actuar. Estava arrossegant entre 20 i 30
metres.
És un problema important i una lluita complicada, les embarcacions han de passar a 50
metres de fondària. A Sant Feliu no en tenim, són foranes.

Sr. Jordi Vilà
Pregunta. Ens han comentat que ha estat treballant en la confecció dels pressupostos del
2011. Els pressupostos i la gestió dels pressupostos inclourà les gestions de cobrament
de tots el guals de la ciutat?
Alcalde: hi estem treballant.
Jordi Vilà: L’ingrés per aquest concepte pot ser substancial, hi ha molts guals que no
estan declarats.
Joaquim Clarà: Una cosa són els guals que estan posats de forma pirata, que es miren
de cobrar, inspeccionem que no n’hi hagin i si n’hi ha el traiem. L’altre és el gual
oficial, que està penjat, no es paga i es deu i per tant, fem el seguiment i que el pagui i si
no es retira. I els altres, són les portes dels garatges que no tenen res penjat. Si totes les
portes de garatges considerem que són guals i que han de pagar, llavors si que faríem
una bona recaptació. Però si ens posem al dia, i traiem aquestes plaques que no són les
oficials sinó que són les comprades, estarem parlant d’entre 35 i 40 que s’ha detectat, és
a dir, no hi ha massa frau en aquest tema.
El govern mira de posar al dia aquestes persones que no han pagat i de retirar els guals
que siguin oficials.
Jordi Vilà: Dissenteixo, és el moment de parlar-ne, també dissenteixo de l’opinió. Hi ha
molts vehicles que entren en edificis, utilitzant un gual i m’hi fixo que no tenen cap
mena de diana, ni la legal ni l’altra i això és una percepció, constatació que l’he
contrastat.
Joaquim Clarà: Els hi agrairia ens facin arribar les irregularitats, pot ser que se’ns en
passi algun, agraïm qualsevol col·laboració
Jordi Vilà: En qualsevol cas la responsabilitat és seva, no pas meva.
Pregunta. En relació al pressupost 2011, com està la gestió de l’ubicació d’una nau per a
les carrosses de carnaval?
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Alcalde: Ho estem mirant, de seguida que sàpiga alguna cosa li podré comentar.
Prec. En la mesura del possible suggeriria que ens els pressupostos 2011, ja que tots
estem d’acord en ajudar, col·laborar, promocionar i ajudar en la difusió de la llengua
catalana, que els pressupostos contemplessin la possibilitat de recuperar l’oficina del
català.
Alcalde. Per tot l’any, ja li vaig dir i vaig agafar el compromís de que en el moment que
econòmicament pugui aportar la proposta per 12 mesos la portaríem a terme.
Prec. Un moment que tinguin els agrairia que convoquessin a tots els grups del
Consistori per parlar, debatre i informar dels grans temes de la ciutat: Thyssen, Anllò i
gestions de gran estratègia. No sabem els pols oficial de quina és la opinió i la gestió del
nostre govern, i això no és saludable.
Alcalde: Tinc previst convocar als grups properament perquè també tinc previst en ple
extraordinari o en ple ordinari del mes d’octubre, començar a presentar propostes i
abans de presentar-les, voldria tenir el consens de tots els grups i per això, en breu, els
convocaré per parlar d’aquests temes i d’altres que surtin.
Prec. El grup municipal d’ERC no està d’acord amb el to de les darreres intervencions
que ha tingut a l’hora de moderar el Ple. Ens sembla que li agradi o no li agradi ens
representa a tots, que la seva funció, ROM a la mà, és la de moderar, cridar a l’ordre.
Però les opinions polítiques, estratègico-electorals que li puguin convenir no les ha
d’expressar i li agrairia que en un futur, el prec que li fem, és que cridés a l’ordre, que
moderés, donés joc en el debat, però que no tingués aquesta acció constrictiva, que crec
que fins i tot és èticament reprovable.
Alcalde: No el recullo perquè no el comparteixo i quan un regidor es comporti com
s’han comportat anteriors regidors, tindran la resposta contundent de l’alcalde com han
tingut qualsevol altre regidor a la sala. Vostè tampoc és molt adequat per donar lliçons
sobre ètica i ni comportaments en aquest ple tenint en compte alguna de les seves
memorables actuacions. Abans de predicar i de donar lliçons als demés, comportar-nos
tots. Està bé que vostè ho digui però també que s’ho apliqui.
Jordi Vilà: Em pot fer memòria d’aquestes actuacions memorables? Així podré corregir
la meva actuació.
Alcalde: Preferiria no fer-ho, vostè va ser l’únic regidor d’aquesta sala que va
manifestar que s’havia realitzat un cop d’estat, i ho va mantenir, en un Ajuntament
democràtic, en un acte democràtic, que es va realitzar en aquesta sala. Vostè va defensar
aquesta opció en un dels plens que jo tracto d’oblidar i de no tenir en consideració cap
de les manifestacions que es van fer en aquell Ple i que si em permet, prefereixo no
retenir en la meva memòria cap d’aquells moments, perquè no són agradables, i
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prefereixo quedar-me amb els moments agradables que he tingut el plaer de compartir
amb tots 21 regidors d’aquesta sala.
Jordi Vilà: És cert que les persones felices desenvolupem el mecanisme psicològic
d’oblidar-nos de les coses que no ens agraden, i això en si mateix és positiu. Però jo
crec que la meva intervenció, a part, de memorable va ser encertada, perquè a més a
més, he tingut moltes estones personals, íntimes i de reflexió, per valorar si èticament i
políticament les meves paraules, més enllà de causar molèstia eren o no reprovables i
sincerament, potser estic equivocat i perdoneu-me, però em sembla que eren del tot
encertades. Més enllà d’això era una valoració estrictament política, perquè la
consideració personal cap als altres 20 membres del Consistori també la tinc en
franquesa de forma positiva, encara que en alguna ocasió també m’hagin pogut ofendre.
I, per tant, crec que el prec que li he fet a l’inici, és cert, vostè com alcalde el que ha de
fer és cridar a l’ordre, coordinar, donar joc, constrenyir a aquell que faci disbauxa, però
les seves opinions personalíssimes d’ordre electoralista, no les ha de fer valer quan parli
com alcalde.
És provable que jo mateix, en alguna ocasió, hagi ferit algú injustament, però aquesta
ocasió en concret que vostè em nomena, crec que seguirà essent memorable i molt
encertada políticament.
Alcalde: Espero que tingui aquesta ocasió memorable, enquadernada i traduïda a la seva
tauleta de nit i que en pugui gaudir durant molts anys i aquesta és la diferència entre
vostè i jo. Vostè ho considera com una actuació memorable i jo tracto d’oblidar-la i
quedar-me amb les bones coses que hem compartit amb vostè, i aquesta vostè la té a la
seva memòria i jo no li tinc en consideració, perquè prefereixo quedar-me amb les
bones intervencions que vostè ha tingut en aquesta sala, que per cert, darrerament no les
noto i m’agradaria que les tornés a tenir pel bé del debat i pel bé del partit polític que
representa.

Així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data a dalt indicats, davant meu, el secretari, de la
qual cosa dono fe.

L'alcalde

El secretari

Carles Motas i López

Carles Ros i Arpa
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