
 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
 
ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  21/2010 
Caràcter : Ordinaria 
Del:  21 de desembre de 2010 
Horari:  des de les 19 h fins a les 22:15 h 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Carles Motas i López (TSF) presidint la sessió 
Sr. Miquel Lobato i Cárdenas (CiU) 
Sr. Víctor Pascual i Casas (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (CiU) 
Sr. Pere Ararà i Planellas (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sr. Carles Xargay i Saurí (TSF) 
Sra. Sílvia Egido i Ribes (TSF) 
Sr. Pere Luque i Matés (AMICS) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM) 
Sr. Antoni Basart i Masferrer (PSC-PM) 
Sr. Richard Navarro i Ayats (PSC-PM) 
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. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2010 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'ANY 2011 



4. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA 
BIBLIOTECA PER A INTRODUIR UN RÈGIM SANCIONADOR 
6. DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS PER 
A LA GESTIÓ  DE L'ESPAI DEL METGE I DE LA SALUT RURAL EN LA 
REGIDORIA DE CULTURA 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER A DEMANAR UNA PART 
DEL SERVEI D'ENTREGA DE PAQUETERIA I ADMISSIÓ DE 
CORRESPONDÈNCIA A UN PUNT SITUAT A LA PART ALTA DE LA CIUTAT 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER A IMPULSAR LA DIFUSIÓ 
DEL DRET DE VOT DELS CIUTADANS EXTRACOMUNITARIS A LES 
PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS 
9. PROPOSICIONS URGENTS 
    9.1 TRANSFERÈNCIA DE CREDIT DIFERENT ÀREA DE DESPESA 4/2010, 
MASSA SALARIAL 
    9.2 ADDENDA PER PRÓRROGA PEL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
    9.3 APROVACIÓ ADDENDA PER PRÓRROGA PEL PRIMER SEMESTRE DE 
2011 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT I HABITATGE, RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HA BITATGE 
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2010 
 
 
S’aprova l’acta anterior núm. 20/2010 de 25 de novembre de 2010 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
 
Es dóna compte de la sentència següent: 
 
La Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Suprem ha dictat sentència de 
data 24-11-2010 que desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat 
de Catalunya, i confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb imposició de les costes processals a la Generalitat. 
 
La sentència del Tribunal català estimava el recurs interposat per l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols contra la resolució del Departament de Governació que havia 
aprovat la delimitació de termes entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat defensat per el seu Secretari Carles 
Ros i Arpa en ambdues instàncies judicials.  
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La disputa feia referència només al tram de terme municipal del sector costaner de 
Canyerets o Canyet (comprovar el nom correcte). La sentència del Tribunal Superior 
de Justícia acull la solució proposada per la Comissió Jurídica Asessora de la 
Generalitat, una sol.lució que coincideix substancialment amb la formulada  per el 
Departament Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, dirigida en 
aquell moment per el catedràtic Sr. Lluís Pallí Buxó. 
 
La proposta suposa que tant la platja de Canyerets com l’edifici de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil del mar queda íntegrament a dins del terme municipal de Sant 
Feliu de Guíxols, mentre que la cala queda partida entre els dos termes municipals.  
 
Alcalde: Agraeix la tasca feta en aquest tema en el seu moment per el regidor Sr. Josep 
Mª Vicens Batet, pel Sr. Lluís Pallí de la Universitat de Girona, i per altres persones de 
la ciutat com el Sr. Jaume Soler, en  “Cunet”.  
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'ANY 2011 
 
 
Atesa la memòria de l'Alcaldia, explicativa del contingut del Pressupost de l'Entitat 
Local. 
 
Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General. 
 
El Sr. Regidor de Serveis Econòmics presenta a la Comissió Informativa de Règim 
Intern, Hisenda, Comerç i Turisme per al seu estudi i dictamen la següent proposta: 
 
 
PRIMER .- Aprovar el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a 

l'exercici de 2011, que comprèn els següents:  
A).- Pressupost de l'Entitat local per l'exercici de 2011 xifrat en 25.278.706,00 €. El resum 

per capítols és el següent: 
INGRESSOS  DESPESES 

A. OPERACIONS CORRENTS  A. OPERACIONS CORRENTS 
Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
1 Impostos directes 11.388.351,0

0 € 
 1 Despeses de personal  8.905.76

9,00€ 
2 Impostos indirectes 429.509,00 €   2 Despeses de béns 

corrents i serveis  
10.474.5
35,00€ 



3 Taxes i altres ingressos   
4.782.975,00 
€ 

 3 Despeses financeres 217.053,
00€ 

4 Transferències corrents 5.658.671,00 
€ 

 4 Transferències corrents  968.614,
00€ 

5 Ingressos patrimonials 593.989,00 €     
B. OPERACIONS DE CAPITAL  B. OPERACIONS DE CAPITAL 

Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
6 Alienació d'inversions reals 6,00 €  6 Inversions reals 2.530.38

8,00€ 
7 Transferències de capital 401.924,00 €  7 Transferències de 

capital 
        
158.562,
00€ 

8 Actius financers 27.908,00 €  8 Actius financers 27.908,0
0 € 

9 Passius financers   
1.995.373,00 
€ 

 9 Passius financers 1.995.87
7,00 € 

TOTAL PRESSUPOST 25.278.706,0
0€ 

 TOTAL PRESSUPOST 25.278.7
06,00 

B).- Aprovar el Pressupost de l’O.A. de l'Escola de Música per a l'exercici de 2011 xifrat en 
la quantitat de 548.982,00 €. El resum per capítols és el següent: 

INGRESSOS 
 DESPESES 

A. OPERACIONS CORRENTS  A. OPERACIONS CORRENTS 
Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
1 Impostos directes 0,00 €  1 Despeses de personal  434.391,

00 € 
2 Impostos indirectes 0,00 €  2 Despeses de béns 

corrents i serveis  
86.068,0
0 € 

3 Taxes i altres ingressos 208.976,00€  3 Despeses financeres 620,00 € 
4 Transferències corrents 312.102,00€  4 Transferències corrents  0,00 € 
5 Ingressos patrimonials 1,00 €     

B. OPERACIONS DE CAPITAL  B. OPERACIONS DE CAPITAL 
Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
6 Alienació d'inversions reals 1,00 €  6 Inversions reals 1,00 € 
7 Transferències de capital 0 €  7 Transferències de 

capital 
0,00 € 

8 Actius financers 1,00 €  8 Actius financers 1,00 € 
9 Passius financers 27.901,00 €  9 Passius financers 27.901,0

0 € 
TOTAL PRESSUPOST 548.982,00€  TOTAL PRESSUPOST 548.982,

00€ 
 
C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2011 xifrat en 

141.055,00-.€. El resum per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS  DESPESES 
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A. OPERACIONS CORRENTS  A. OPERACIONS CORRENTS 

Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
1 Impostos directes 0,00 €  1 Despeses de personal  116.111,

00 € 
2 Impostos indirectes 0,00 €  2 Despeses de béns 

corrents i serveis  
18.552,0
0 € 

3 Taxes i altres ingressos 41.010,00 €  3 Despeses financeres 40,00 € 
4 Transferències corrents 100.040,00 €  4 Transferències corrents  3,00 € 
5 Ingressos patrimonials 2,00 €     

B. OPERACIONS DE CAPITAL  B. OPERACIONS DE CAPITAL 
Cap. Denominació Import  Cap. Denominació Import 
6 Alienació d'inversions reals 1,00 €  6 Inversions reals 1.347,00 

€ 
7 Transferències de capital 0,00 €  7 Transferències de 

capital 
5.000,00 
€ 

8 Actius financers 1,00 €  8 Actius financers 1,00 € 
9 Passius financers 1,00 €  9 Passius financers 1,00 € 
TOTAL PRESSUPOST 141.055,00 €  TOTAL PRESSUPOST 141.055,

00 € 
  
D).- Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2011 segons redacció que 

figura en l'expedient. 
 

E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els pressupostos 
dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 25.677.843,00 €. 
 

F).- Pla d'Inversions a realitzar durant l'exercici de 2010 subscrit pel President de la 
Corporació. 
 

G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per l'any 
2010 d’aquest Ajuntament, l’O.A. Escola de Música, i l’O.A. Emissora municipal, en la 
forma que es recull en l'Annex de personal. 
 

H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a 
cadascun dels llocs de treball segons figura en l'Annex de personal. 
 

I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys. 
 

 
SEGON.- Les remuneracions que percep els Sr. Carles Motas i López , en la seva qualitat 

d’Alcalde en règim de dedicació parcial del 80%, d’acord amb els imports que 
consten en la Base 25ena d’execució del pressupost es mantenen respecte el 



pressupost de l’exercici 2010 i continuaran en vigor fins que s’acordi la seva 
modificació.  
 

TERCER.- L’assignació mensual a favor del Síndic de Greuges d’acord amb l’import que 
consta en la Base 27ena d’execució del pressupost es manté respecte el 
pressupost de l’exercici 2010 i es mantindrà en vigor fins que s’acordi la seva 
modificació.  

QUART.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris així com 
les remuneracions salarials del personal laboral d’aquest Ajuntament a partir de 
l'1 de gener de 2011 derivades de la relació de llocs de treball. 

CINQUÈ.- Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari 
destinats a complement específic, complement de productivitat i gratificacions 
per a l’any 2011.  
 

SISÈ.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de 
conformitat amb l’annex de personal. 

SETÈ.- Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 32ena d’execució del 
Pressupost 

VUITÈ.- Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2011, per un termini 
de 15 dies, en el BOP. i tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en 
l’expedient puguin interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se 
cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la 
seva publicació, resumit per Capítols, en el BOP. i en el tauler d'anuncis de la 
Corporació. 

  
No obstant, l'Ajuntament en Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.» 
 
 
Pere Ararà: És la vegada en els darrers vint anys que s’aproven més aviat els 
pressupostos, i s’ha pogut entregar la documentació a tots els grups municipals amb  
temps suficient. Són tres milions d’euros menys que l’any passat. 
Exposa les principals inversions que es preveuen per l’any vinent, i les principals 
despeses que ha d’afrontar l’Ajuntament. 
En el Festival de la Porta Ferrada s’està estudiant externalitzar la gestió. S’adquiriran les 
grades en un període de quatre anys. Les grades seran un actiu a disposició de l’empresa 
gestora del Festival. 
Manifesta que el criteri sobre el que és prescindible i el que és necessari és opinable. 
Resumeix les principals retallades de les àrees de l’Ajuntament. Totes han baixat menys 
educació i serveis socials. 
 
Jesús Fernández: A l’explicació del Sr. Ararà no hi ha vist cap tipus d’intencionalitat 
política. Ha quedat demostrat que el pressupost de l’any 2010 no estava inflat i que era 
un bon pressupost. 
El pressupost de les inversions està fet a sis mesos vista. Recorda que de les mesures 
contra la crisi que proposava la moció de CiU de maig de 2009, cap està recollida en 
aquest pressupost. Critica la retallada de la partida de medi ambient, i d’altres mesures 
de “contrareforma” de mesures adoptades per l’anterior govern. Creu que és un 
pressupost de curta volada.  
Critica alguna de les inversions com l’asfaltat de l’esplanada de darrera el camp de 
futbol de Mascanada. 
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Han desaparegut de les inversions  de la plaça del Puig. Tampoc hi ha partides per 
l’execució del Pla de seguretat vial, o per mesures de sostenibilitat com posar plaques 
fotovoltaiques a sobre el pavelló, o per la reserva marina. 
No creu prioritari gastar 245.000 € en una nau per posar només les carrosses de 
carnaval, en el sector de Cala Sans. S’hauria de fer un nau més polivalent. 
Troba a faltar partides per la redacció de projectes i planificació de ciutat. 
 
Jordi Vilà: Són uns pressupostos austers, potser massa. Ha anat directament a la 
congelació. En una etapa de crisi econòmica cal incentivar l’activitat econòmica, i calen 
criteris i mesures per incentivar l’economia local. 
No s’ha fet esment a la plantilla, que és la peça més important dels pressupostos 
municipals. 
Cal iniciativa política en la recaptació dels impostos. No hi ha bonificació de l’IBI a les 
famílies nombroses, jubilats... Calen proposicions valentes i intel·ligents, i trobar noves 
fonts d’ingressos. Són uns pressupostos que volen però no poden. 
Pregunta per les inversions del tema Thyssen, i per la programació del teatre 
professional. 
Com queda la Porta Ferrada?, que és la principal eina de promoció de la ciutat. 
Quina previsió hi ha per obrir els hotels Anlló? 
Són uns pressupostos d’ànima poruga. 
 
Pere Albó: Comparteix moltes de les valoracions anteriors. Es un pressupost burocràtic i 
molt poc polític. No hi proposta de ciutat ni objectius més enllà del més de maig. 
Agraeix la rectificació en el tema de les grades de la Porta Ferrada. Cal una disculpa en 
aquest tema per les anteriors crítiques fetes a la compra de les grades. Si el Festival es 
pot podrà fer es gràcies a la compra de les grades. 
No són els pressupostos del grup socialista, ja que es retallen serveis com les 
mainaderes. Una cosa es contenir la despesa, i l’altra retallar serveis. 
Reivindica el Festival de la porta Ferrada com a gran projecte de ciutat. Es tem que al 
govern li passi com amb el tema de la universitat. Que no es valorarà prou fins que es 
perdi. Però està segur que no es perdrà. 
L’estiu passat la Fundació Thyssen ja ha fet activitats, calen anar a més i no retallar a la 
meitat tal com preveuen els pressupostos 
Estaria disposats a abstenir-se si introduïssin les següents propostes, que els propis 
grups del govern han votat a favor recentment en aquest Ple: mantenir al menys dues 
mainaderes, redactar el projecte del nou Asil Surís, i executar la totalitat de la reforma 
de l’escola de música. 
 
Pere Ararà: Recorda al Sr. Fernández que el pressupost que ells van aprovar era de set 
mesos. Administrar els diners públics és difícil. Fer un discurs demanant coses és fàcil. 
En aquest moments el dilema era tornar les grades i pagar 110.000 € cada any, o 
comprar-les. S’han comprat però de forma que es pagaran 78.500 € durant quatres anys. 
Ara la compra és la millor opció, perquè ja s’ha pagat la meitat del preu de les grades, 



però això potser no era així a l’inici del lloguer. La rendibilitat de les grades ho dirà el 
temps. 
La millor inversió seria fer un edifici nou per l’Ajuntament. 
La Plaça del Puig està prevista als pressupostos del 2010. 
Creu que el camí de la Caleta requereix una inversió com la proposada. 
La situació que ens toca viure obliga a fer moltes d’aquests retallades. 
 
Miquel Lobato: Respecte a les grades de la Porta Ferrada, el que hi ha havia fins ara era 
un contracte de lloguer no de compra. Ara es regularitza la situació. 
L’aportació municipal inicial del Festival del 2010 eren 150.000 €, ara 164.000 €. 
Del 2007 al 2008 i del 2008 al 2009 el pressupost va créixer. Del 2009 al 2010 es va 
mantenir el corrent i es va reduir la inversió. El que és difícil és reduir el corrent. 
En incorporació de romanents, en projectes tècnics hi haurà 100.000 €, i en reserva 
marina hi ha més de 10.000 €. 
Li recrimina al Sr. Fernández que només sap dir que no.  
La Plaça del Puig està prevista als pressupostos del 2010. 
En Educació s’han pujat més de 300.000 i el mateix en serveis socials. I es mantenen les 
subvencions a les entitats. 
Els governs de l’Ajuntament de Barcelona, de Girona, i de la Diputació de Girona han 
reduït un 20 % el pressupost. La imaginació no sol.luciona la manca diners, sinó que el 
que cal es bona gestió, com es va fer en el Festival de la Porta Ferrada del 2010. 
Pregunta quines partides s’han previst per sis mesos? 
 
Jesús Fernández: Anuncia un vot negatiu, i que faran al·legacions. 
Pregunta al Sr. Luque a que es deu el seu canvi de postura respecte al tema de les 
grades. 
Demana que el més aviat possible se’ls faci arribar el document de la incorporació de 
romanents al pressupost. 
  
Jordi Vilà: No accepta lliçons de bona gestió de la Porta Ferrada del Sr. Miquel Lobato. 
L’opció de compra de les grades la teniem per escrit. 
Recorda que els bucs d’assaig els subvenciona la Generalitat. 
Està a favor d’arranjar la nau per el Carnaval. 
Les activitats del teatre no abasta els dotze mesos. L’oficina de català tampoc. 
Anuncia que votarà abstenció. 
 
Pere Ararà: Agraeix l’abstenció d’ERC. 
 
Pere Albó: Entén que com que no accepten la seva proposta votaran en contra, tot i que 
continuen disposats a parlar-ne. 
 
Miquel Lobato: Està disposat a convocar una comissió informativa extraordinària abans 
de l’aprovació definitiva dels pressupostos per analitzar les aportacions dels diferents 
grups. 
 
Pere Albó: Vol puntualitzar que la reducció del pressupost del Diputació ha estat un 7% 
no un 20%. 
Espera que hi hagi voluntat d’apostar per el Festival de la Porta Ferrada. 
Critica que sigui un pressupost municipal fins el mes de maig i no per tot el 2011. I 
també la complexitat del finançament de la Plaça del Puig. 
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Alcalde: Agraeix a tots els regidors el to utilitzat. 
Aquest pressupost incrementa les partides en educació i serveis socials. Es destina més 
de 280.000 € per atendre la nostra gent gran. S’està legalitzant la part antiincendis del 
Sant Feliu Gent Gran. Es rehabilitarà l’Asil Surís. 
Demana als regidors que no es voti en contra d’un pressupost que recolza l’Educació, 
Serveis socials i Gent Gran. 
Va prendre el compromís de tots 21 regidors de sol.lucionar el tema de la nau de 
Carnaval. 
La remodelació de la Placeta Sant Joan no estarà acabada per les eleccions. 
No es pot qüestionar millorar l’accés al cementiri i al camp de futbol, s’ha de dignificar 
el que ara és un descampat. 
El Pla de barris i les obres de la Plaça del Puig van endavant. 
Aquest equip de govern no vol incrementar els impostos. 
Es fa un tip de trepitjar carrers i no es mira la ciutat des del balcó de l’Alcaldia.  
Demana que es repensin el vot negatiu d’alguns regidors. Tots junts podrem fer més. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
11 vots a favor  (5TSF, 5CiU, 1AMICS) 
8 vots en contra  (7PSC-PM, 1ICV-EUiA) 
2 abstencions   (2ERC) 
 
 
4.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, 
i que textualment diu el següent: 
 
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de 
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, següents: 
 

EXPED
IENT 

INTERESSAT 
– NIF/CIF  

TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

DATA 
APROVA
CIÓ 

AUTO
LIQ. 
TAXA 

AUTOL
IQ. 
ICIO 

PRESS
UPOST 
DECLA
RAT 

 
631120
10/161 

Comunitat 
Propietaris 
edifici C/ 
Girona, 4 

Reparació i  pintura 
de  les  façanes  i del  
pati interior, així 
com substitució de  

 
DA 16-09-
10 

 
- - - - 

       
     
317,85€ 
         

      
 
8.150,0
0€ (*)   



(CIF: H 
17965922) 

la  canal  de  desguàs  
de  l’edifici C/ 
Girona, 4 

631120
10/196 

Comunitat 
Propietaris 
edifici 
“Residencial 
Ampurdán” 
(CIF: E 
17134362) 

Pintura de façana, 
esmaltat de baranes i 
sanejament de forjats 
d’edif. C/ Sant Pere, 
14-18 canton. C/ 
A.Clavé, 14-16 

 Vistiplau 
=  29-09-
10 
 

49,00€     
580,32€ 

- - - - - -   

631120
10/197 

Comunitat 
Propietaris 
edifici C/ Sol, 
76-78 
(CIF: H 
17368341) 
 

Rehabilitació de 
façanes  i  pintura de 
les baranes d’edifici 
C/ Girona, 73-75 
cantonada C/ Sol, 
76-78 

 Vistiplau 
=  29-09-
10 

49,00€     
383,12€ 

       - - - 
- - - 

631120
10/210 

Mª Carmen 
González 
Criado 
(NIF: 40526347 
W) 

Repicat i remolinat 
façana d’habitatge C/ 
Sant Feliu, 7 canton. 
C/ Sant  Joan 
Baptista, 19 

 Vistiplau 
=  11-10-
10 

49,00€     
23,40€ 

- - - - - - 

 
631120
10/220 

Ctat. Propietaris 
edifici C/ Sant 
Joan – C/ Estret 
– C/ Especiers 
(CIF: H 
17388885) 

Reparació 
arrebossats  de lloses  
dels balcons d’edifici 
C/ Sant  Joan, 31-33 
cantonada C/ Estret, 
30-34 cantonada C/ 
Especiers, 8-16 

  
 Vistiplau 
=    5-11-
10 

 
49,00€ 

    
    
24,57€ 
 

 
- - - - - - 

631120
10/229 

Comunitat 
Propietaris 
edifici C/ 
Major, 13 
(CIF: H 
17505504) 

Neteja  i  pintura 
façana,  així com es- 
maltat de baranes 
d’edif. C/ Major, 13 

 Vistiplau 
=    5-11-
10 

49,00€     
94,38€ 

        - - 
- - - - 

(*)     Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a 
l’ICIO ingressada en concepte de reparació i pintura de les façanes de l’edifici –a tal 
efecte, s’adjunta còpia del pressupost declarat de les obres a executar referenciades–.  
 
ES PROPOSA:  
 
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència 
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats. 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
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5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAME NT DE LA 
BIBLIOTECA PER A INTRODUIR UN RÈGIM SANCIONADOR 
 
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Cultura, i que 
textualment diu el següent: 
 
«Atès que el disposa l’art. 39.1 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari 
de Catalunya, segons el qual correspon als municipis regular les biblioteques de 
titularitat municipal. 
 
Atès que es considera convenient per al bon funcionament del servei de la Biblioteca 
Pública que aquesta disposi d’un reglament adequat on constin les pertinents sancions 
en cas d’incompliment del Reglament General de la Biblioteca, 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de la Biblioteca Pública 
Octavi Viader i Margarit per tal d’incorporar a la mateixa el règim sancionador. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació, al tràmit d’informació pública pel termini de 30 
dies, mitjançant anunci al BOP i al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. 
 
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
 
6.- DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS 
PER A LA GESTIÓ  DE L'ESPAI DEL METGE I DE LA SALUT  RURAL EN 
LA REGIDORIA DE CULTURA 
 
El Secretari llegeix la proposta, i que textualment diu el següent: 
 
«Atesa la conveniència que la presidència de la Comunitat de Municipis per a la gestió 
de l’Espai del Metge i de la Salut Rural pugui tenir delegació en un regidor de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ens que detenta la presidència del Consell 
Rector, d’acord amb el pacte 6.1. del conveni de constitució de la Comunitat de 
Municipis (BOP 187, de 28 de setembre de 2010). 
 
Es proposa: 



 
Acordar que la presidència de la Comunitat de de Municipis per a la gestió de l’Espai 
del Metge i de la Salut Rural pugui tenir delegació en la Regidoria de Cultura.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER A DEMAN AR UNA 
PART DEL SERVEI D'ENTREGA DE PAQUETERIA I ADMISSIÓ DE 
CORRESPONDÈNCIA A UN PUNT SITUAT A LA PART ALTA DE LA 
CIUTAT 
 
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«Davant el futur retorn del servei de Correus a les seves antigues dependències situades 
al carrer Girona de l’Oficina que durant tots aquests anys ha estat situada a l’Avinguda 
de Canàries, i atès que aquesta situació ha facilitat l’accés al servei de Correus a bona 
part de la població de Sant Feliu que té el seu domicili a la part alta de la ciutat. 
 
Davant el proper retorn de l’esmentada oficina al seu lloc definitiu, i valorant que bona 
part de la població de Sant Feliu que viu a la part alta de la ciutat té dificultats per 
accedir a l’oficina postal del carrer Girona, a part dels problemes de mobilitat que 
aquesta ubicació comporta 
 
DEMANEM: 
 
Que el Ple d’aquest ajuntament faci el possible per demanar al servei de Correus que 
sigui sensible a aquesta situació i mantingui una part del servei d’entrega de paqueteria i 
admissió de correspondència a un punt situat a la part alta de la ciutat.» 
 
Jesús Fernández defensa la seva proposta. 
 
Miquel Lobato: Pregunta al Sr. Fernández si es va fer cas a l’anterior petició d’aquest 
Ajuntament a Correus per tal que s’incrementés el personal, i si sap què passa amb 
l’edifici reformat perquè fa un any que les obres estan acabades. 
 
Jesús Fernández demana que es faci el que es pugui. El no ja el tenim. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER A IMPUL SAR LA 
DIFUSIÓ DEL DRET DE VOT DELS CIUTADANS EXTRACOMUNIT ARIS A 
LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 

«En els últims anys, l’arribada de nous ciutadans i noves ciutadanes procedents de 
diferents parts del món ha estat un factor en la transformació de la societat de casa 
nostra. Davant d’aquesta nova realitat, des de l’esquerra podem afirmar que ens trobem 
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en front d’un repte que és propi dels pobles del segle XXI; construir conjuntament una 
societat plural i intercultural on es valori a les persones pel que són i no pel seu origen. 

Per avançar en democràcia cal partir de la base de la igualtat de drets i de deures de tots 
i de totes els que compartim la societat, sigui quin sigui el nostre origen. Cap societat 
pot desenvolupar-se si una part important de la mateixa resta al marge dels drets polítics 
bàsics. El dret de vot és un dels drets fonamentals de les persones, reconegut en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. Cal, en exercici democràtic, reconèixer el dret 
de vot – actiu i passiu – de les persones immigrants, en situació regular, en les eleccions 
municipals, per promoure moviments reals de participació d’acord amb les diferents 
realitats existents. Substituir el concepte de ciutadania nacional/d’origen pel de 
ciutadania de residència.  

El fet de la immigració esdevé en ocasions en situacions difícils de resoldre, però mai 
hem de considerar aquest fenomen com un problema. Hem d’avançar en la construcció 
d’una societat lliure i cada dia més democràtica en la que el valor de la convivència, 
fonamentada en el respecte als Drets Humans i  a les lleis que ens hem atorgat 
lliurament i que han de ser d’obligatori compliment per a tothom. La nostra tradició 
històrica i política ha de portar-nos a la igualtat i el pluralisme com a principis bàsics 
d’organització de la societat catalana. 

L’ajuntament de la nostra població, ja va expressar per unanimitat- a instàncies del 
senyor Síndic Municipal – el recolzament a la Carta Europea de salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat. En el Capítol sobre el Dret a la participació ciutadana, en l’article 
VIII, en el paràgraf 2, s’expressa el següent text: “Les ciutats signatàries fonamenten 
l’ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal, a tots els ciutadans i a 
totes les ciutadanes majors d’edat no nacionals, després d’un període de dos anys de 
residència a la ciutat”. 

A les properes eleccions municipals tenen dret a vot unes 260.000 persones amb 
ciutadania de Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Bolívia, Noruega i Nova 
Zelanda. Aquest dret, s’ha d’exercir al municipi de residencia habitual en el que s’està 
empadronat. Sense tenir dades concretes, podem suposar que aquesta situació inclou a 
molts dels nostres ciutadans de nova residencia. Des del grup municipal d’ICV-EA, ens 
congratulem que bona part de les persones que han vingut d’altres indrets, puguin 
expressar el seu parer, en els propers comicis. Volem manifestar també, el nostre desig 
– que des de fa molt anys defensem – que aquest dret de participació en el futur de les 
nostres ciutats i els nostres pobles, sigui reconegut a totes les persones que conviuen 
amb nosaltres, sigui quina sigui la seva procedència.  

Per exercir aquest dret, els ciutadans extracomunitaris dels països esmentats, han de fer 
una sèrie de tràmits indispensables que van començar el primer de desembre i s’acaben 
el proper 15 de gener 

Per tot l’exposat, el grup d’ICV-EA  



DEMANA: 

Què l’Ajuntament de Sant Feliu realitzi una campanya de difusió a nivell local per 
intentar arribar al màxim nombre possible de persones amb aquest dret. 

Què es reforcin, si cal, mentre duri aquesta inscripció, els mitjans humans per informar i 
formalitzar les inscripcions al cens electoral. 

Què el plenari de la nostra Ciutat, recolzi l’exercici d’aquests drets per totes aquelles 
persones que compleixin els requisits establerts per la Llei, sigui quin sigui el seu lloc 
d’origen.» 

Jesús Fernández: Són uns 170 veïns de Sant Feliu que poden exercir aquest dret. 
Demana que es difongui a través de Radio Sant Feliu. 

Alcalde: No hi ha cap inconvenient en complir la llei. 

 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
9.1.- TRANSFERÈNCIA DE CREDIT DE DIFERENT ÀREA DE D ESPESA 
4/2010, MASSA SALARIAL 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«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.» 
 
 
Miquel Lobato: explica que s’ha presentat una al·legació pels representants dels 
treballadors durant la informació pública, que ha estat informada per la cap de recursos 
humans. 
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Interventora: Era més una sol·licitud d’informació que una al·legació. 
 
Juanjo García: S’accepta l’al·legació? 
 
Alcalde: S’ha facilitat la informació demanada. 
 
Juanjo García: S’està aprovant una retallada, amb la qual no està d’acord, i que tindrà 
incidència directa en el pressupost del 2011.  
Altres organismes i ajuntaments estan intentant minimitzar la retallada. Cal vetllar per 
els treballadors de l’Ajuntament. 
 
Alcalde: Estem aplicant la llei. No hi ha marge. 
 
Miquel Lobato: Està clar que s’ha d’aplicar el RD 8/2010. 
 
Juanjo García: No hi ha hagut voluntat política de negociar. Ho reconeix el propi 
informe de recursos humans. 
 
Pere Ararà: La resposta explica com s’ha fet el càlcul de la massa salarial. 
 
Juanjo García: És una qüestió de consciència. Hi ha treballadors que guanyen 800 € al 
més. Ens proposen d’aprovar la interpretació restrictiva del Decret que fa el govern. 
 
Pere Ararà: Ens limitem a donar compliment al Decret, la retallada es va aprovar a 
Madrid. 
 
L’Alcalde li contesta al Sr. García que la retallada l’ha fet el seu partit. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
11 vots a favor  (5TSF, 5CiU, 1AMICS) 
10 vots en contra  (7PSC-PM, 2ERC, 1ICV-EUiA) 
 
 
9.2.- ADDENDA PER PRÓRROGA PEL PRIMER SEMESTRE DEL 2011 DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL  
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
 
Es procedeix a votar conjuntament les urgències dels punts 9.2 i 9.3 essent aprovades  
per unanimitat. 
A continuació es sotmet a votació conjuntament aquests dos punts de l’ordre del dia, 
essent aprovats per unanimitat. 



 
 
«Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 d’agost de 2010, va aprovar el conveni 
de col·laboració  referit. 
 
Vista la proposta d’addenda per a la pròrroga del referit conveni per al primer semestre 
del 2011 remesa per ADIGSA.  
 
Vist l’informe del responsable del Servei Municipal d’Habitatge. 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’addenda de pròrroga per al primer semestre del 2011 
del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, o entitat que la substitueixi, i l’ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social, d’acord amb la  
proposta remesa per ADIGSA. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda proposada i de qualsevol 
document o gestió que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord» 
 
 
9.3.- APROVACIÓ ADDENDA PER PRÓRROGA PEL PRIMER SEMESTRE 
DE 2011 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTA MENT DE 
MEDI AMBIENT I HABITATGE, RELATIU A L'OFICINA LOCAL  
D'HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI 
 
 
<<Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 d’agost de 2010, va aprovar el 
conveni de col·laboració  referit. 
 
Vista la proposta d’addenda per a la pròrroga del referit conveni per al primer semestre 
del 2011 remesa per la Secretaria d’habitatge del Departament de medi ambient i 
habitatge..  
 
Vist l’informe del responsable del Servei Municipal d’Habitatge. 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’addenda de pròrroga per al primer semestre del 2011 
del Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en 
aquest municipi, d’acord amb la  proposta remesa per Adigsa. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda proposada i de qualsevol 
document o gestió que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord» 
 
 
 
II. Part de control:  
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
Sr. Richard Navarro 
 
Prec. No sap si demanar als Reis Mags, al Tió o al Pare Noël les actes del Consell de 
Govern, que fa 4 mesos que les espera. El Ple passat se’m va dir que s’estaven fent, 
demana que se li facin arribar. 
 
Víctor Pascual: També espera les actes de 14 mesos anteriors. Encara avui li han dit a 
Secretaria que no les tenen, he preguntat també a l’Alcaldia i tampoc hi són. Quan vostè 
em porti les que em deu, jo li donaré les que li dec a vostè. 
 
El Sr. Vicente manifesta que les de l’anterior govern estan a Secretaria. 
 
Secretari: Jo no les tinc, ni em consta que aquestes actes estiguin a l’àrea de Secretaria. 
 
 
Sr. Antoni Basart 
 
Prec. A la Pineda Fosca, l’empresa que treballa per Gas Natural fa 5 o 6 mesos que està 
allà, i tot el material s’hauria de retirar. 
 
L’Alcalde li recull el prec. 
 
Sra. Anna Buxó 
 
Prec. Recordin tenir en compte que en el Ple passat vaig demanar que en el carrer Mas 
Balmanya hi ha un forat. 
 
L’Alcalde li recull el prec i li comenta que la paret està ja arreglada, i que mirarà com 
està el tema del forat. 
 
Miquel Lobato, en nom del grup municipal de CiU, destija molt Bon Nadal a tothom. 
 
Juan José García: Felicita a tots els ciutadans de Sant Feliu, treballadors i treballadores, 
i regidors i regidores d’aquest Ajuntament. En nom del Grup Municipal Socialista, unes 
bones festes i que l’any vinent sigui molt millor que el 2010. 
 
Alcalde: Agraeix l’ambient distès. Demanaria als polítics que estem en aquesta sala, que 
tenim responsabilitat de govern, que fossim capaços de transmetre un missatge 
d’optimisme i d’ilusió a la gent per al 2011, que ha de ser millor que aquest per a tots. 
Desitja unes bones festes a tothom, transmetre un missatge de felicitat a tothom. 
 
Convida a les persones presents al Ple a una copa de cava per a celebrar el Nadal. 
 



 
 
 
 
 
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 

 
 
 


