
 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
ACTA DE PLE MUNICIPAL 

 
Núm. :  19/2010 

Caràcter : Extraordinària i Urgent 
Del:  11 de novembre de 2010 
Horari:  des de les 9 h fins a les 10:15 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 

Sr. Carles Motas i López (TSF) presidint la sessió 
Sr. Miquel Lobato i Cárdenas (CiU) 
Sr. Víctor Pascual i Casas (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (CiU) 
Sr. Pere Ararà i Planellas (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sr. Carles Xargay i Saurí (TSF) 
Sra. Sílvia Egido i Ribes (TSF) 
Sr. Pere Luque i Matés (AMICS) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM) 
Sr. Antoni Basart i Masferrer (PSC-PM) 
Sr. Richard Navarro i Ayats (PSC-PM) 
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 
 
Ordre del dia: 

1. TRANSFERENCIA DE CREDIT 2/2010 
2. TRANSFERENCIA DE CREDIT 3/2010 
3. TRANSFERENCIA DE CREDIT 4/2010 
4. SUPLEMENT DE CREDIT 2/2010 
 
 
 



Desenvolupament de la sessió :  

 

I. Part Resolutiva: 
 

L’Alcalde exposa que es deliberaran conjuntament els quatre punts per la seva similitud. 
 
Pere Ararà exposa que des d’Intervenció s’han examinat les partides excedides i 
aquelles en les que hi ha hagut estalvi, i exposa cada cas en concret. L’estalvi prové de 
l’aplicació del RD 8/2010. S’han seguit els criteris tècnics i jurídics que marca 
l’esmentada norma. 
 
Jesús Fernández: Si volen el suport de l’oposició s’ha de negociar amb aquesta, cosa 
que el govern no fa. Per això, i no pel contingut de les propostes, votarà en contra. 
 
Jordi Vilà: Recorda la seva prioritat en recuperar l’oficina de català. Es una manca de 
sensibilitat convocar un Ple extraordinari i urgent, sense necessitat, i a aquesta hora. 
 
Pere Albó: El govern ja ha de començat a rendir comptes. El govern va dir que 
modificaria el pressupost elaborat per l’anterior govern i que l’actual govern no va 
votar. Aquesta modificació té importància perquè permet fer un anàl.lisi de la gestió 
econòmica del nou govern. Varen prometre una contenció de la despesa, i ara es 
demostra que no s’ha fet. Els diners es gasten en rebuts de llum, despeses postals, 
neteja, tot despeses corrents.  
I per altra banda, els diners es treuen dels estalvis, del romanent de tresoreria per una 
part, per altra d’una bona  previsió pressupostària del pressupost de l’anterior govern, i 
de deixar de fer polítiques de foment de l’educació i de dinamització econòmica.   
La modificació que afecta als treballadors no s’ha consensuat ni parlat amb els 
representats dels treballadors. Aquest govern ja ha tingut dos conflictes col.lectius amb 
la Brigada i amb el servei de neteja. 
 
Miquel Lobato: Les intervencions denoten que des de l’any 1999 els partits que ara 
estan a l’oposició no han tingut un regidor d’Hisenda. Aquest any s’ha restat molt 
menys del romanent de tresoreria que altres anys quan governava el Sr. Pere Albó. Està 
sent molt difícil gestionar aquest pressupost, no han volgut fer una modificació a fons, i 
han preferit deixar-ho per l’any 2011.   
Respecte al Sr. Fernández el dret i la legitimitat per modificar el pressupost la dona la 
democràcia i les majories. 
Li pregunta al Sr. Albó quines gestions originals va fer quan era Alcalde. No es poden 
fer invents. El conflicte laboral del concessionari del servei de neteja no és nostre, ni és 
degut a causa d’un conflicte existent en aquest municipi. 
 
Pere Ararà: El debat s’ha convertit en un debat polític. Els representants socialistes al 
Congrés  van votar a favor del retall del 5%. Aquesta va ser comunicada als 
representants dels treballadors. L’any passat es van incorporar 731 mil euros, aquest any 
470 mil euros, dels qual 270 van destinats a la piscina. Com a regidor d’Hisenda fa el 
que pot, i si l’oposició el vol desgastar, aquesta no és la seva manera de fer. 
 
Jesús Fernández: Reitera que el vot afirmatiu del seu grup l’han de demanar i intentar 
trobar consensos. 
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Jordi Vilà: El debat dels números s’hauria d’haver fet abans.  El govern gestiona un 
pressupost que va menystenir, i ara diu que farà un bon pressupost que no gestionarà 
perquè finalitzarà el mandat. No està d’acord que TSF no faci política, ja que ha canviat 
de govern. 
 
Pere Albó: TSF ha estat l’únic grup al municipi que ha fet una moció de censura. TSF 
no  voldria els socialistes al govern ni tampoc els voldria a l’oposició. Aquesta 
modificació demostra que vostè van enganyar a la ciutat quan van dir que el pressupost 
de l’anterior govern estava inflat, i quan van dir que canviarien aquest pressupost, cosa 
que no han fet. Ara el govern ha de passar per l’”escanner” d’aquest Ple. El govern no 
podrà dir que durant aquest any ha fet una societat més democràtica. Haurien de venir 
aquí amb resultats, amb estalvi. I el que porten són mediocritats. Per això es va fer una 
moció de censura?  
Avui queden 700 mil euros de romanents quan l’anterior govern va deixar prop de dos 
milions. Estan intentant des del municipalisme que el Decret Zapatero s’interpreti de la 
forma més favorable als municipis. Es el que els correspon. Reitera que s’hauria d’haver 
consensuat amb els representants dels treballadors. Es un govern que només trampeja. 
 
Miquel Lobato: L’oposició només parla de política. La bona gestió es demostra també 
amb el dia a dia. La responsabilitat de l’Ajuntament no és només estalviar. Aquest 
govern el que no farà és set anys de tripartit per acabar amb una emissió de bons per 
pagar les nòmines i per pagar la llum. 
 
Pere Ararà: Va dir que ho havia comunicat al comitè i no a tots els treballadors. El debat 
ha derivat cap a la moció de censura. Si no hi hagués hagut moció de censura el govern 
hagués quedat amb 10 regidors i no haguessin tingut cap altre suport. TSF va avisar tres 
vegades a l’anterior Alcalde que si no rectificaven marxarien del govern. L’anterior 
Alcalde va calcular malament. El mateix va passar a l’Ajuntament de  Platja d’Aro i allà 
no ho estant recordant cada vegada. 
No es creu que no tinguin contacte amb els diputats del PSC. Sembla que a cada lloc 
diuen el que els convé. No és cert que hagi tingut dos conflictes laborals. Personalment 
va creure que podia dedicar un temps i aportar el poc que sap a treballar per la ciutat i 
mirar de fer-ho el màxim de bé possible. 
Creu que l’any 2011 encara serà pitjor que el 2010. A vegades el que un vol fer, no ho 
pot fer. 
 
Alcalde: El Ple es fa a aquesta hora com l´últim extraordinari que es va fer. Han derivat 
un debat de números en un debat política. Està satisfet per la crítica que l’oposició han 
fet a TSF perquè han demostrat que han estat nerviosos. Pot ser els posa nerviosos que 
faci política. 
No cal dir que el govern és totalment legítim i democràtic. Algun dia algú del grup 
socialista podrà explicar tot el que sap dels conflictes laborals. Sí que vol que el PSC 
estigui a l’oposició, i molt de temps. 



 
 

Amb l’acord de tots els grups, es procedeix a la  votació conjunta dels quatre punts, 
aprovant-se les propostes amb el següent resultat: 
 
11 vots a favor:   (5CIU, 5TSF, 1AMICS.) 
10 vots en contra:   (7GMS, 2ERC, 1ICV) 
 
 

1.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 2/2010 
 
<Atès l’informe del tresorer de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols on s’informa que 
d’acord amb l’execució pressupostària i les previsions fins a final d’any es pot disposar 
de 80.000 euros de les aplicacions pressupostàries 02.01100.31000 i 02.01100.31002 
 
La base 11ª d’execució del pressupost vigent preveu que aprovar transferències de crèdit 
que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de àrea de despesa serà competència 
del Ple de la corporació, llevat quan afectin a crèdits de personal. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA aprovar un expedient de transferència de crèdit entre 
diferents àrees de despesa: 
 
1r. Donant d’alta les quantitats: 
Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT 

03 15100 22201 COMUNICACIONS POSTALS D'URBANISME 160,00 

03 15300 22001 LLIBRES I PUBLICACIONS OFICINA HABITATGE 200,00 

04 16101 22799 REPARACIONS XARXA CLAVEGUERAM 5.000,00 

05 32109 22799 DESPESES GESTIO ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA 18.137,00 

05 32200 22100 SUBM. ENERGIA ELECTRICA CICLES FORMATIUS 5.000,00 

05 34201 22102 SUBM. GAS PAVELLO CARLES NADAL 1.500,00 

06 92500 21200 CONSERV.I MANT.OIAC 130,00 

06 93300 22110 SUBM. MATERIAL NETEJA, HIGIENE... 3.600,00 

06 93304 21200 CONSERV.I MANT. EDIFICI AJUNTAMENT 975,00 

07 33200 22100 SUBM. ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA 20.000,00 

07 33302 22100 SUBM.ENERGIA ELECTRICA ANTIC EDIFICI HOSPITAL 1.000,00 

07 33803 22609 ALTRES DESPESES CARNAVAL 5.179,00 

07 33803 22799 
CONTRACTES MUNTATGE,ACTUACIONS I ALTRES 
CARNAVAL 4.810,00 

07 33300 22602 PUBLICITAT, DIFUSIO I MATERIAL GRAFIC DEL MUSEU 532,00 

07 33300 22609 DESPESES EXPOSICIONS I CONFERENCIES DEL MUSEU 789,00 

09 13000 21400 CONSERV.I MANT.VEHICLES POLICIA LOCAL 5.000,00 

08 32401 48000 BEQUES ESCOLA BRESSOL 5.327,00 

   TOTAL 77.339,00 

 
 
Que es finançarà donant de baixa les quantitats següents: 
 
02.01100.31000 INTERESSOS PRESTECS A CONCERTAR                 16.000,00 
02.01100.31002 INTERESSOS PRESTECS ENTITATS PRIVADES           61.339,00 
     TOTAL:         77.339,00 
 
 

3r. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.> 
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2.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 3/2010 
 
<Ateses les propostes de transferència de crèdit de les àrees de serveis públics i Guíxols 
Desenvolupament. 
 
Atesa la base 11ª d’execució del pressupost vigent on es preveu que l’aprovació de 
transferències de crèdit que tinguin lloc entre partides de diferent àrea de despesa serà 
competència del Ple de la corporació, llevat quan afectin a crèdits de personal. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA aprovar un expedient de transferència de crèdit: 
 
1r. Donant d’alta les quantitats a les aplicacions pressupostàries següents: 
04 31300 22799 CONTRACTE RECOLLIDA D'ANIMALS 3.280,20 

10 16500 22100 SUBM.ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT DE NADAL 3.600,00 

10 43000 22000 MATERIAL OFICINA GUIXOLS DESENVOLUPAMENT 2.660,00 

10 43000 22100 
SUBM.ENERGIA ELECTRICA ESTACIO AUTOBUSOS 
G.DESENVOLUP. 959,00 

10 43100 22100 SUBM.ENERGIA ELECTRICA MERCAT 1.381,00 

   TOTAL 11.880,20 
 
Que es finançaran donant de baixa les quantitats a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
04 44100 22799 DESPESES SERVEI TRANSPORT PUBLIC -3.280,20 

10 24100 22799 POLITIQUES FOMENT OCUPACIÓ -5.000,00 

10 43101 22610 PROGRAMES DESENVOUP.COMERCIAL I INDUSTRIA G.D. -3.600,00 

    

-
11.880,20 

 
3r. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.> 
 
 

 

3.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 4/2010 
 
<Atès el Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic. 
 
Atès l’informe de la cap de Recursos Humans. 
 
Per tot l’exposat es PROPOSA al ple: 
 
1r. Aprovar un expedient de transferència de crèdit amb els màxims següents: 
Organisme Autònom Emissora Municipal:  2.610,91 € 
Organisme Autònom Escola de Música:    10.181,23 € 



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:     202.704,83 € 
 
2n. Autoritzar a la Junta de Govern Local aplicar els esmentats màxims a les diferents 
aplicacions pressupostàries una vegada calculades les nòmines corresponents al mes de 
desembre. 
 
3r. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.> 
 
4.- SUPLEMENT DE CREDIT 2/2010 
 
<Atesa la previsió d’execució fins a final d’any i la necessitat de crèdit en 
diverses aplicacions pressupostàries. 
 
Es proposa al Ple la presa dels següents ACORDS: 
 
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 
2/10 donant d’alta els imports que seguidament es detallen : 
 
ORG PRO ECO DESCRIPCIO IMPORT 

04 17100 22799 CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS 16.515,00 

04 31302 22799 
TRACTAMENTS PUNTUALS PLAGUES I PREVENCIO 
LEGIONELA 14.134,00 

05 34206 22799 GESTIO PISCINA MUNICIPAL 118.800,00 

08 23100 22699 DESPESES EMERGENCIES SOCIALS 24.237,00 

11 13301 21000 CONSERV.I MANT.SENYALITZACIO VIAL 18.393,00 

11 13301 25002 CONVENI CONSELL COMARCAL SENYALITZACIO VIARIA 5.758,00 

11 13400 22201 COMUNICACIONS POSTALS PROTECCIO CIVIL 265,00 

   TOTAL 198.102,00 

 
Que es finançaran a través del Romanent de Tresoreria per despeses generals 
amb concepte pressupostari 87000 per un import de 198.102 € 
 
2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, 
entenent-se aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions. 
 
3r. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions>. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
El secretari el president 
 
 
 
 
Carles Ros i Arpa 

 
 
 
 
Carles Motas i López 
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