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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  18/2011  
Caràcter : Ordinària 
Del:  21 de desembre de 2011 
Horari:  des de les 21 h fins a les 23:10 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sr. Pau Casals Caus (CiU) 
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sra. Verònica Lahoya Rodríguez (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sr. Carles Motas i López (TSF) 
Sr. Josep Morató Molins (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF) 
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF) 
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
Sra. Maria Ángeles Sánchez Aragón (PP) 
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 24 DE NOVEMBRE 
DE 2011 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
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D'INTERÈS 
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ 
4. RESOLUCIO DE LES AL.LEGACIONS CONTRA L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES I CONTRA L'ANNEX 8 DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA 
DE LES TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS I REALITZACIO D'ACTIVITATS 
MUNICIPALS. APROVACIO DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'ORDENANCES 
FISCALS 2012 
5. MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L'EMISSORA MUNICIPAL PER ADAPTAR-
LOS A LA LEGISLACIO VIGENT 
6. MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L'ESCOLA DE MUSICA PER ADAPTAR-LOS 
A LA LEGISLACIO VIGENT 
7. MOCIÓ DEL GRUP DE TOTS PER SANT FELIU EN DEFENSA DEL LLIURE DEBAT 
ALS PLENS MUNICIPALS 
8. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU 
SOL.LICITANT LA RENOVACIO DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
FELIU DE GUIXOLS I L'EMPRESA ORGANITZADORA DEL TORNEIG DE FUTBOL 
BASE ''MIC'' A SANT FELIU DE GUIXOLS 
9. MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV.EA DE PROPOSAR REDUIR 
A LA MEITAT LA DESPESA DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE L'ANY 2012 I 
DESTINAR ELS DINERS A MESURES D'ESTALVI 
10. PROPOSICIONS URGENTS 
    10.1 ACCEPTACIO DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOSC 2010 REFERIDES A LES 
OBRES D'URBANITZACIO DE LA PLAÇA DEL PUIG, CARRER DEL SOL I ZONA 
D'APARCAMENTS ACTUALS 
 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 24 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
I. Part Resolutiva: 
 
S’aprova l’acta núm. 17/2011 de data 24 de novembre de 2011, amb l’esmena següent, a 
petició del Sr. Motas: 
 
- que la primera línia de la pàgina 13 en l’apartat de precs i preguntes, en la seva intervenció 
comenta que l’arquitecte treballava 12 hores de dedicació fins a un màxim de 7 mesos, també 
fa referència als 8.390 euros, que consti la xifra. 
 
 El Sr. Motas demana que en el punt 7 de l’ordre del dia consti el títol de: “Moció del grup de 
Tots per Sant Feliu en defensa del lliure debat als plens municipals”  
 
Sol·licita la paraula des del públic la Sra. Geis, en representació de l’AMPA de l’Escola 
Bressol l’Oreneta, i manifesta que l’Ajuntament ha demostrat una manca de sensibilitat, i que 
ha tractat aqueta activitat com si fos de tipus mercantil. Es un servei important i que articula 
socialment. Perill que es buidi escola bressol Oreneta. Es duran a terme més actuacions i 
reivindicacions per fer públiques seves reivindicacions. 
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Alcalde: No és de rebut l’acusació de dubtosa legalitat. La taxa única la va aprovar l’anterior 
govern. L’Ajuntament té més serveis i s’han d’intentar mantenir tots. Aquest any 
l’Ajuntament ja ha aportat al servei 40.000 € més del pressupostat.   
 
El Sr. Motas demana que la representant de l’AMPA pugui replicar. 
 
L’Alcalde contesta que ara no hi torn de rèplica. Que cal respectar les formes del Ple i es 
podrà tornar a intervenir sobre aquest tema al final del Ple. 
 
El Sr. Motas manifesta la seva disconformitat, i demana que consti en acta. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de novembre de 2011. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
El Secretari llegeix la següent proposta:  
 
«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’Impostde Construccion Instal·lacions i Obres, següents: 
 
 
EXPEDIENT INTERESS

AT – 
NIF/CIF  

TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

DATA 
APROVACI
Ó 

AUTO
LIQUI
D. 
TAXA 

AUTOL
IQUID. 
ICIO 

PRESS
UPOST 
DECLA
RAT 

 
TOMA2010000
050 

 
Comunitat 
Propietaris 
edifici Eden 
Mar 
(CIF: H 
17295536) 

Execució obres 
corresponents a  2a 
fa- se del projecte de 
rehabilitació (façana 
de  mar) d’edifici 
Ctra. Sant Feliu Guí 
xols a Sant Pol, 416 

 
JGL2-
112011 

 
No 
liquida
da 

 
No 
liquidat 
 

 
125.825
,60  €   
(*) 

 
6311201100014
7 

 
Glòria Plius 
Gotós 
(NIF: 

Reparació canal  
façana del carrer, ne- 
teja de sorra i 
d’herbes, desembús 

 
DA15-
112011 
 

 
49,00 
€ 

 
87,09  € 

 
- - - - - - 
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36473325 
V) 

del baixant, neteja del 
teulat i canvi de teu 
les malmeses d’edifici 
C/ Sant Pere,47 

 
6311201100016
7 

 
Comunitat 
Propietaris 
edifici 
Ramon 
Berenguer 
(CIF: H 
17317207) 
 

Repicat d’esquerda i 
pintura en façana  
d’edifici  Ctra. 
Palamós, 2-12  
canton. Passeig dels 
Guíxols, 30-40 
cantonada C/ Sant 
Sebastià, 1-3 

 
DA25-
102011 

 
49,00 
€ 

 
18,91  € 

 
- - - - - - 

6311201100017
1 

Lluís Duch 
Sami 
(NIF: 
40465584 
M) 

Reparació canal  de  
recollida d’aigua de la 
façana d’edifici C/ 
Creu, 65 

DA 8-11-
2011 

49,00 
€ 

50,29  € - - - - - - 

6311201100017
2 

Josep 
Rovira Vila 
(NIF: 
40510285 
V) 

Reparació d’esquerda 
i pintura façana 
d’edifici C/ Rufo, 50 
canton. C/ Josep 
Berga i Boada, 11-15 

Vistiplau =  
18-10-11 

49,00 
€ 

81,90  € - - - - - - 

6311201100017
5 

Josefa 
Suñer 
Geronès 
(NIF: 
40466344 
Y) 
 

Repicat, remolinat i 
pintura de façana  d’ 
habitatge  C/ Castell  
d’Aro, 50   – C/ Arbre 
del Rei, 6 

Vistiplau =  
26-10-11 

49,00 
€ 

42,12  € - - - - - - 

6311201100018
3 

Yamila Dris 
(NIF: 
45291025 
T) 

Reparació i pintura de 
façana d’habi- tatge  
C/ Osca, 51 

Vistiplau =  
18-11-11 

49,00 
€ 

19,11  € - - - - - - 

 
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.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació i s’aprova per unanimitat.  
 
4.- RESOLUCIO DE LES AL·LEGACIONS CONTRA L'ORDENANÇ A FISCAL 
NÚM. 6 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES I CONTRA L'ANNEX 8 DE L'ORDE NANÇA FISCAL 
NÚM. 9, REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIO DE SERVEIS I 
REALITZACIO D'ACTIVITATS MUNICIPALS. APROVACIO DEFI NITIVA DE 
L'EXPEDIENT D'ORDENANCES FISCALS 2012 
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El Secretari llegeix la següent proposta:  
  
«Vist l’informe de l’Àrea de Serveis Econòmics. 
Proposta d’acord a la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i 
Serveis Públics: 
 
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 consideració de la Comissió Informativa de 
Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, per al seu estudi, la següent proposta de 
resolució de les al·legacions plantejades a l’acord inicial de modificació de la Ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de l’annex 8 de la 
Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats 
Municipals per l’exercici 2012 i aprovar-les amb caràcter definitiu, amb L’ADOPCIÓ DELS 
SEGÜENTS ACORDS:  
 
1.- Desestimar totes i cada una de les al·legacions plantejades.  
 
2.- Aprovar amb caràcter definitiu les modificacions de la Ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de l’annex 8 de la Ordenança fiscal 
reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals per 
l’exercici 2012. 
 
3.- Procedir a la publicació del text definitiu de les modificacions introduïdes a les ordenances 
fiscals, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2012, i regiran mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.» 
 
Carles Motas: Insisteix en donar veu al representants de l’AMPA de l’Escola Bressol 
l’Oreneta. 
 
Alcalde: La taxa única es va aprovar a l’anterior mandat, el mes de setembre de 2010. Cal  
anar actualitzant els preus de forma constant, sinó després s’han d’adaptar de cop o suprimir 
serveis. Explica que és important mantenir l’ordre del Ple. Podran intervenir després dels 
precs i preguntes. S’ofereix a tenir les reunions de treball que vulguin, i a que se’ls  faciliti 
tota la informació de l’àrea de Serveis econòmics. 
 
Es procedeix a efectuar la votació i s’aprova amb el següent resultat:  
 
12 vots a favor (7CIU i 5PSM-PM) 
9 vots en contra  (6TSF, 1ERC-AM, 1PP i 1ICV-EUiA-EPM) 
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5.- MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L'EMISSORA MUNICIP AL PER 
ADAPTAR-LOS A LA LEGISLACIO VIGENT 
 
El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
«A l’any 1993, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va crear l’Organisme Autònom 
Emissora Municipal com a una eina administrativa que permetia dotar a Ràdio Sant Feliu de 
pressupost i organització propis per tal de poder portar a terme d’una forma eficaç la 
programació radiofònica. 
 
Des dels seus inicis, Ràdio Sant Feliu ha estat una emissora propera a la ciutadania i ha donat 
difusió a les activitats que realitzen les associacions, les institucions i les entitats públiques i 
privades de la vila de Sant Feliu de Guíxols i ha informat de tot allò que afecta a Sant Feliu de 
Guíxols. 
 
Per tal de poder continuar realitzant aquesta funció i amb motiu principalment de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i un cop 
valorat el funcionament de l’Organisme Autònom Emissora Municipal durant els darrers 
anys, s’ha posat de manifest la necessitat de procedir a la revisió dels seus Estatuts per tal 
d’adequar-los a les noves disposicions de la Llei de Bases del règim local i a les necessitats 
actuals. 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per la secretària delegada de l’Organisme Autònom. 
 
Vista la nova redacció dels Estatuts de l’Organisme Autònom tal i com consta a l’expedient 
administratiu instruït a l’efecte. 
 
En data d’avui, el Consell d’Administració de l’Emissora Municipal ha aprovat, per 
unanimitat, aquesta proposta.  
 
Es proposa a la Comissió Informativa de Cultura, Coneixement i Ensenyament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Emissora 
Municipal, tal i como consta a l’expedient instruït a l’efecte, per tal d’adaptar-los a la 
legislació vigent en matèria de règim local. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a un tràmit d’informació pública durant un 
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la última publicació de l’edicte 
corresponent al DOGC o al BOP Girona per a la formulació de les possibles reclamacions, 
al·legacions i/o suggeriments, que seran resolts pel Ple municipal. En cas contrari, l’acord 
d’aprovació inicial i la resta de l’expedient esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar 
un nou acord. 
 
Tercer.- Una vegada aprovada de manera definitiva la modificació dels Estatuts, s’haurà de 
trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva i una còpia íntegra i fefaent dels Estatuts modificats. 
 
Quart.- Expressament s’acorda que la persona que actualment fa les funcions de gerent de 
l’Emissora Municipal i de l’organisme autònom continuarà desenvolupant-les fins a la seva 
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renúncia voluntària o jubilació, o fins que compleixi els requisits establerts per la legislació 
vigent, sense perjudici de la necessitat de superar les proves selectives corresponents en el cas 
de no tenir la condició d’empleat públic fix en la plantilla. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la realització de qualsevol acte o signatura de qualsevol 
document necessari per a l’execució d’aquest acord.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació i s’aprova per unanimitat.  
 
 
6.- MODIFICACIO DELS ESTATUTS DE L'ESCOLA DE MUSICA  PER ADAPTAR-
LOS A LA LEGISLACIO VIGENT 
 
El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
«Atès els canvis introduïts en la normativa de règim local, i més concretament els derivats de 
l’entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, que modificà substancialment la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local pel que fa al règim jurídic dels organismes autònoms locals. 
 
Atès que l’Escola Municipal de Música està constituïda com a un Organisme Autònom de 
caràcter local i, per tant resulta convenient efectuar una revisió i adaptació dels Estatuts que la 
regeixen, a la vegada que s’ha aprofitat aquesta circumstància per tal d’introduir-hi 
modificacions per adaptar-los a les necessitats actuals, tot això amb l’objectiu d’assolir en 
cada moment el major grau d’eficàcia i eficiència possibles. 
 
La Junta Rectora de l’Escola de Música, en data 15 de desembre de 2011, ha aprovat per 
unanimitat aquesta proposta.  
 
Pel que s’ha exposat i en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa a la Comissió 
Informativa de Cultura, Coneixement i Ensenyament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Escola de 
Música, tal i como consta a l’expedient instruït a l’efecte, per tal d’adaptar-los a la legislació 
vigent en matèria de règim local. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a un tràmit d’informació pública durant un 
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la última publicació de l’edicte 
corresponent al DOGC o al BOP Girona per a la formulació de les possibles reclamacions, 
al·legacions i/o suggeriments, que seran resolts pel Ple municipal. En cas contrari, l’acord 
d’aprovació inicial i la resta de l’expedient esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar 
un nou acord. 
 



 8 

Tercer.- Una vegada aprovada de manera definitiva la modificació dels Estatuts, s’haurà de 
trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació 
definitiva i una còpia íntegra i fefaent dels Estatuts modificats. 
 
Quart.- Expressament s’acorda que la persona que actualment fa les funcions de director de 
l’Escola de Música i de l’organisme autònom continuarà desenvolupant-les fins a la seva 
renúncia voluntària o jubilació, o fins que compleixi els requisits establerts per la legislació 
vigent, sense perjudici de la necessitat de superar les proves selectives corresponents, en el 
cas de no tenir la condició d’empleat públic fix en la plantilla. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la realització de qualsevol acte o signatura de qualsevol 
document necessari per a l’execució d’aquest acord.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació i s’aprova per unanimitat.  
 
 
7.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER  SANT FELIU 
EN DEFENSA DEL LLIURE DEBAT EN ELS PLENS MUNICIPALS  
 
El Secretari llegeix la següent moció del grup de TSF: 
 
«Moció de Tots per Sant Feliu EN DEFENSA DEL LLIURE DEBAT EN ELS PLENS 
MUNICIPALS 
 
El Grup Municipal Tots per Sant Feliu presenta la següent moció perquè sigui inclosa en 
l’ordre del dia del proper Ple Municipal. 
 
Els motius de la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local, exposen 
que un dels objectius de dita Llei és “Resoldre a l’exigència d’un debat polític obert i 
creatiu sobre les principals polítiques de la Ciutat, així com aprofundir en el control de 
l’acció d’un executiu reforçat, el que implica que el Ple desenvolupi les seves 
potencialitats deliberants i fiscalitzadores”. 
 
Tots per Sant Feliu proposa adoptar les mesures necessàries i canviar de forma de 
funcionament proposada per l’actual Alcalde en l’apartat de Precs i Preguntes, tenint en 
compte que actualment es fa així per tal de minvar la participació democràtica i en un intent 
de silenciar la possible oposició generada. 
 
El Capítol Segon del nostre Reglament Orgànic Municipal està tot dedicat al Ple i al seu 
funcionament.  
 
Amb la intenció de millorar la participació dels diferents grups municipals en el Ple, i per 
evitar l’evident intenció del govern de minvar la participació democràtica en el Ple en 
l’apartat de Precs i Preguntes en agrupar totes les preguntes d’un grup i no emetent respostes 
ordenades sinó aleatòries i sense debat, el Grup Tots per Sant Feliu proposa al Ple els 
següents acords: 
 
1.- Respectar l’article 45 en el seu apartat (6) on diu literalment “els precs formulats al Ple 
podran ser debatuts però no votats”. El funcionament actual ho impedeix de facto, i per 
tant el Govern està incomplint el Reglament Orgànic Municipal que regula els Plens. 
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2.- Respectar l’article 49 en el seu apartat (3), on es diu “quan es tracti d’una pregunta, es 
donarà la paraula al regidor de la formula i, seguidament, es concedirà al regidor 
interpel·lat; aquest torn, se n’obrirà un segon de rèpliques tenint en compte que cada 
regidor només disposarà d’un temps total de quatre minuts”. El funcionament actual, 
proposat pel Govern enmig d’un Ple i sense sols comunicar-ho prèviament a la Junta de 
Portaveus, és totalment contrari al nostre Reglament Orgànic Municipal.» 
 
Carles Motas: Demana que quan un grup presenti una moció la pugui llegir el propi grup, com 
s’ha fet sempre. Demana que en el Ple, òrgan de màxima representació de Sant Feliu, es 
puguin contrastar idees. La llei diu que el Ple ha d’estar obert a que cada grup expressi la seva 
opinió. Demana que es compleixi el reglament i que no es posin límits al contrast d’idees. El 
debat és enriquidor per tots. Moltes de les aportacions del seu grup són propostes dels 
ciutadans. 
 
Jesús Fernández: Votarà a favor. Demana que es compleixi el ROM. El seu grup va impulsar 
la participació del públic, però en el torn de precs i preguntes, mantenint l’ordre establert. 
 
Mª Ángeles Sánchez: Està a favor d’un debat obert i participatiu. S’abstindrà en la confiança 
que el govern afavorirà el debat. 
 
Jordi Vilà: Està d’acord amb la moció, malgrat algunes expressions que no comparteix. Potser 
caldria adaptar el ROM a les modificacions de la llei. Cal respectar la participació 
democràtica i també el respecte al funcionament de les institucions i les formes, que avui s’ha 
mantingut en la intervenció del públic. Proposa revisar el ROM acotant les intervencions dels 
regidors en el Ple, i modular-la en funció de la importància del tema a tractar. Creu que el 
ciutadà està maltractat en el Ple, ha de participar al final del Ple i a altes hores. Hi ha una 
regulació pendent del ROM. 
 
Carles Motas: Cal una certa flexibilitat per facilitat l’accés i participació dels ciutadans. 
Llegeix intervencions del grup municipal socialista del Plens anteriors, quan estava a 
l’oposició, reclamant que es facilités la participació dels regidors en el Ple. No s’hi val a 
canviar el criteri quan s’arriba al govern. 
 
Alcalde: El ROM a limita el temps de les intervencions, però no el modula en funció dels 
temes a tractar.  El Sr. Motas també defensava altres posicions quan era Alcalde 
 
Es procedeix a efectuar la votació amb el següent resultat:  
 
12 vots en contra (7CIU i 5PSM-PM) 
8  vots a favor  (6TSF, 1ERC-AM, i 1ICV-EUiA-EPM) 
1 abstenció   (1PP) 
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8.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER  SANT FELIU 
SOL·LICITANT LA RENOVACIO DEL CONVENI ENTRE L'AJUNT AMENT DE 
SANT FELIU DE GUIXOLS I L'EMPRESA ORGANITZADORA DEL  TORNEIG DE 
FUTBOL BASE "MIC" A SANT FELIU DE GUIXOLS 
 
 
El Sr. Josep Saballs demana poder-la llegir ell. L’Alcalde diu que ho faci el Secretari. Saballs 
demana que consti en acta la seva disconformitat.  
 
El Secretari llegeix la següent moció del grup de TSF: 
 
«Ateses les informacions aparegudes els darrers dies en els mitjans de comunicació, on es fa 
esment de la intenció de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de no signar el conveni de 
col.laboració, amb l’empresa organitzadora del torneig base MIC (Mediterranean 
International Cup), com s’ha vingut fent d’ençà la seva creació l’any 2000 per motius 
econòmics, suposant això la pèrdua d’un element molt important de promoció per la Ciutat, 
tant a nivell de marca Sant Feliu, molt present a totes els mitjans informatius durant la disputa 
del torneig, com també a nivell dels acompanyants i espectadors en general que segueixen els 
partits en directe.  
 
El grup municipal de Tots per Sant Feliu demana que s’inclogui aquesta moció com a punt a 
l’ordre del dia del proper ple ordinari a celebrar aquest mes de desembre, per tal de debatre la 
conveniència de mantenir vigent aquest conveni, així com en els termes que el conformen, per 
tant proposem l’adopció dels següents acords:  
 

1. Proposta per tal que la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, continuï com a seu del torneig 
de futbol base MIC (Mediterranean International Cup)  

2. Proposta per tal que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols renovi per al proper 
exercici 2012 el conveni de col.laboració amb l’empresa organitzadora del torneig de 
futbol base MIC (Mediterranean International Cup).» 

 
 
Josep Saballs: Creu que és un tema de voluntat política. El cost que es paga fins ara com a 
promoció no és car. Potser la despesa no s’ha d’imputar tota a esports. L’empresa ha presentat 
una contraproposta a la baixa en pressupost i a l’alça en prestacions.  Es el torneig de futbol 
base més important del món. 
Demana que es votin els dos punts per separat. Amb la primer punt, com a mínim no es perdrà 
el tren i tindrem torneig. Amb el segon punt es proposa prorrogar l’actual conveni. 
Es perd l’oportunitat que es perdi la marca de Sant Feliu, es perdran visitants. Si el deixem 
passar, costarà molt trobar altres element de promoció com aquest. Amb el que s’ha pagat fins 
ara han quedat elements, i sobre tot la il·lusió dels nens de Sant Feliu de participar en un 
torneig com aquest. Dema una esforç i voluntat política del govern. 
 
Jesús Fernández: Està d’acord amb la primera part de la proposta. Però no amb la segona. Vol 
ser coherent amb la seva defensa d’austeritat que defensarà en el punt següent de l’ordre del 
dia. També es pot suprimir la càmera de TV3, cal anar suprimint certes despeses. Conclou que 
és una partida suprimible. 
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Mª Ángeles Sánchez: Votarà a favor del primer punt. Respecte al segon, creu que està en 
negociació. Es millor retallar aquí que a altres àrees com l’Escola Bressol. 
 
Jordi Vilà:  Si s’han de prioritzar despeses, creu que s’ha d’optar per l’esport de base. 
 
Magdalena Lupiáñez: Ha proposat al Sr. Saballs retirar la moció perquè encara s’està 
negociant. S’està valorant el que diu TSF en les negociacions. 
 
Josep Saballs: L’import que ara demana l’empresa és inferior a l’any 2006 o 2007. Contesta al 
regidor d’ERC que no és un torneig de futbol professional. Hi ha un equip que l’organitza una 
ONG amb nens de l’Africa. Es un torneig també d’integració.  
 
Magdalena Lupiáñez: Està d’acord que és una bona promoció. Que es podria haver fet més, 
no només per l’Ajuntament sinó també per l’empresa. S’haurien de pagar 15.000 € més IVA, 
ens vincula per 4 anys, més 2.000 € del sopar d’inauguració, més altres despeses inherents al 
torneig. A més, els pares han de pagar 80 € per nen. 
 
La participació dels nens queda garantida. Els partits que sortien per TV eren els de la 
inauguració i els de les finals, que no són a Sant Feliu. Es continua en negociacions i no hi res 
tancat. 
 
Es procedeix a efectua la votació pels dos punts per separat:  
 
Votació 1r punt: s’aprova per unanimitat 
 
Votació 2n punt: 14 vots en contra  ((7CIU, 5PSM-PM, 1PP i 1ICV-EUiA-EPM) 
                             6 vots  a favor  (6TSF)  

      1 abstenció  (1ERC-AM)  
 
 
9.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV.EA DE  PROPOSAR 
REDUIR A LA MEITAT LA DESPESA DE L'ENLLUMENAT DE NA DAL DE L'ANY 
2012 I DESTINAR ELS DINERS A MESURES D'ESTALVI 
 
El Secretari llegeix la següent proposta: 
 
«La despesa d’enllumenat de Nadal aquest any a Sant Feliu de Guíxols costarà uns 65.000 € 
tenint en compte tots els factors necessaris que intervenen en el procés: lloguer de lluminàries, 
muntatge i desmuntatge, cost laboral de la brigada municipal i consum d’electricitat. 
  
La necessitat d’austeritat en aquest moments és prou palesa per pensar que els llums de Nadal 
són pràcticament prescindibles i que, amb una presència simbòlica en llocs clau de la ciutat 
serien més que suficients. D’altra banda és molt discutible el seu efecte com incentiu de les 
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vendes nadalenques. Aquests dies estem veient ciutats com Barcelona -que no ha escatimat 
lluminàries- els comerciants es queixen de la baixada de despesa per part dels consumidors. El 
problema, doncs,  no s’arregla amb bombetes. 
  
Per això proposem reduir a la meitat la despesa que genera aquest enllumenat i destinar 
l’estalvi a realitzar inversions reals en mesures d’eficiència energètica que el govern 
municipal diu que vol aplicar. Milloraríem per partida doble: estalviant en la factura de la 
llum que paguem entre tota la ciutadania i reduint els gasos d’efecte hivernacle al medi 
ambient que produeixen les centrals elèctriques. 
  
Fa dos anys es van encarregar auditories ambientals de diversos edificis municipals per tenir 
paràmetres clars de quines han de ser les actuacions a realitzar. Malauradament ara per ara 
aquestes resten en un calaix. Tenim la possibilitat econòmica i les eines necessàries per 
estudiar aquestes mesures i poder-les començar a aplicar l’any vinent. 
 
 Per tot l’exposat, el nostre grup 
 
DEMANA: 
 
Que en el pressupost de 2012, es redueixi a la meitat la despesa en enllumenats de Nadal, i 
que aquest estalvi es destini a aplicar mesures correctores d’eficiència energètica.» 
   
 
Jesús Fernández: Insisteix que és una despesa prescindible, no és una necessitat real. Fa pocs 
anys, a petició d’aquest regidor, ja es va reduir a més de la meitat. Cal aplicar criteris reals 
d’austeritat i mesures d’estalvi, també als edificis municipals. 
 
Mª Ángeles Sánchez: Sant Feliu és un municipi turístic i comercial. Cal estalviar però amb 
altres solucions. Per exemple, amb la col·laboració dels comerciants o amb espònsors. 
S’abstindrà. 
 
Jordi Vilà: Votarà a favor. Es una moció propositiva, de debat, per la contenció de la despesa, 
que prové de l’oposició. L’argument que això sempre s’ha fet no val, perquè en el temps dels 
nostres avis no es feia. El Nadal és il·lusió, no il·luminació. Està d’acord amb limitar-los als 
llocs simbòlics de la ciutat. Amb la meitat seria suficient. Hi ha coses que tal com les 
coneixem ara les haurem de revisar, com ara la Festa Major. 
 
Josep Saballs: Votaran abstenció. Comparteix la part de destinar recursos a l’estalvi energètic. 
Creu que s’hauria de valorar si una renovació de l’enllumenat suposaria menys consum. No 
està d’acord amb reduir les llums, ja que complicaria encara més las situació dels 
comerciants. 
 
Juanjo García: Les quantitats que s’esmenten no són reals. El cost real son 25 o 30 mil euros. 
No s’hi pot imputar el cost del personal de la brigada. No li queda clar què persegueix la 
moció ni en base a quins criteris. 
Aquest govern aposta per l’estalvi energètic als edificis municipals. Hi haurà canvis 
organitzatius per aconseguir-ho. El criteri dominant no ha de ser l’austeritat. No es pot 
condemnar la ciutat a la foscor i a la inseguretat. A Sant Feliu hi ha uns 500 establiments 
comercials. La majoria dels comerciants i dels ciutadans consideren que les llums de Nadal 
són  una mesura d’incentivació econòmica. 
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Jesús Fernández: Quan els treballadors de la Brigada fan aquesta feina en deixen de fer 
d’altres, i s’han d’encarregar a altres empreses. Ara per exemple a la platja de Sant Pol hi ha 
vuit focus cremant, amb un n’hi hauria prou. No li fa res quedar sol en aquest tipus de 
propostes. 
 
Jordi Vilà: Discrepa de la resposta del regidor del govern. En la comptabilitat de costos s’han 
de comptar tots els costos generats a l’Ajuntament, com són les 280 hores de la brigada. Les 
llums de Nadal son un element per dinamitzar el comerç, però no l’únic. N’hi ha d’altres, per 
exemple el Ganxó Parc. Hem d’anar a les nostres propostes i no emmirallar-nos en altres 
municipis. 
 
Juanjo García: Estem parlant d’una moció específica no dels pressupostos municipals. El 
pressupost del 2012 ja es redueix al 50 % el cost de les llums de Nadal, amb números reals.  
Aquesta ciutat necessita que la gent pugui sortir a qualsevol hora, i que no estigui fosca. 
 
Es procedeix a efectuar la votació amb el següent resultat:  
12 vots en contra             (7CIU i 5PSM-PM) 
  2  vots a favor  (1ERC-AM i 1ICV-EUiA-EPM) 
  7 abstencions  (6TSF i 1PP) 
 
Alcalde: Cal trobar l’equilibri entre promoció i estalvi, i ser curosos en la despesa, saber el 
que és prescindible i el que no. 
 
 
10.- PROPOSICIONS URGENTS  
 
10.1.- ACCEPTACIO DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOSC 2010 REFERIDES A 
LES OBRES D'URBANITZACIO DE LA PLAÇA DEL PUIG, CARR ER DEL SOL I 
ZONA D'APARCAMENTS ACTUALS 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la urgència i s’aprova la inclusió a l’ordre del dia per 
unanimitat.  
 
«Atès que l’actuació especificada a la capçalera, està inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya de l’anualitat 2010. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, 
per finançar l’actuació titulada “Obres d’Urbanització de la Plaça del Puig carrer del Sol i 
zona d’aparcaments actuals. ”. 
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Segon.- Considerar garantida la gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin 
amb normalitat, i designar les persones següents: 
 
•  Jordi Garcia Salse com a arquitecte director de les obres.  
 
Tercer.- Ens comprometem a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui durant l’execució de les obres. 
 
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha 
sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també 
de les autoritzacions i concessions administracions necessàries per a l’inici i execució de 
l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 03 15500 
61901 “Infraestructures de carrers” hi ha una consignació suficient per atendre el 
finançament d’aquesta actuació.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la proposta i s’aprova per unanimitat.  
 
 
10.2.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM QUE 
INCLOU DIVERSES MODIFIACIONS REFERIDES A DISFUNCION S ENTRE LA 
REALITAT FISICA I EL PLANEJAMENT GRAFIC-GRUP 2 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la urgència i s’aprova la inclusió a l’ordre del dia per 
unanimitat.  
 
«Essent promotora l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Colomo Arquitectura i urbanisme 
SLP, va redactar una modificació puntual de POUM que inclou diverses modificacions referides 
a disfuncions entre la realitat física i el planejament gràfic, Grup 2,  que bàsicament consisteixen 
en: 
 

- Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial peatonal que, travessant una zona 
d’espais lliures privats, va des del carrer Ferran i Guàrdia fins el carrer Carrasco i 
Formiguera. 

- Corregir  i aclarir les 11 fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic que presenten 
contradiccions i errades materials (030-067-069-085-088-095-096-104-114-123-154). 

- Ajustar la delimitació del PA-01 al contorn físic de l’edifici Miquel Mateu, excloent els 
volums d’aquest edifici 

- Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial d’accés a la finca situada al PA-20. 
- Ajustar la delimitació de l’estudi de detall del carrer Pere Estrada que consta en el POUM 

com a S/O57. 
- Qualificar amb la clau urbanística corresponent els terrenys sobrants de l’expropiació per 

l’execució de la ronda de Ponent situats a la cantonada amb el carrer Pecher.  
- Adaptar, en dos trams del municipi, l’amplada de la servitud de protecció que estableix la 

Llei de Costes en terrenys classificats com a sòl urbà, que és de 20 m. des de la ZMT. 
Aquests dos trams son: El que es troba dins la delimitació del PA-07, i el tram de la platja 
de Sant Pol, entre la riera de Sant Pol i el terme municipal de Platja d’Aro. 
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- Incloure a la memòria del Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals un nou apartat que 
concreti la forma i la documentació necessària per a l’ampliació d’una masia catalogada. 

- Determinar una nova àrea d’expectativa arqueològica, AR041, vista la presencia de 
restes arqueològiques en la finca de Can Raurich. 

 
La documentació que integra aquesta modificació és la suficient per ser aprovada inicialment. 
 
A l’expedient consten informes tècnic i 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 promoguda pel propi Ajuntament i redactada per Colomo Arquitectura i urbanisme, 
SLP, segons documentació presentada el dia 7 d’abril de 2010, (RE 3540), la qual inclou les 
modificacions referides a disfuncions entre la realitat i el planejament gràfic, GRUP 2: 
 

- Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial peatonal que, travessant una zona 
d’espais lliures privats, va des del carrer Ferran i Guàrdia fins el carrer Carrasco i 
Formiguera. 

- Corregir  i aclarir les 11 fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic que presenten 
contradiccions i errades materials (030-067-069-085-088-095-096-104-114-123-154). 

- Ajustar la delimitació del PA-01 al contorn físic de l’edifici Miquel Mateu, excloent els 
volums d’aquest edifici 

- Adaptar a la realitat física existent el traçat del vial d’accés a la finca situada al PA-20. 
- Ajustar la delimitació de l’estudi de detall del carrer Pere Estrada que consta en el POUM 

com a S/O57. 
- Qualificar amb la clau urbanística corresponent els terrenys sobrants de l’expropiació per 

l’execució de la ronda de Ponent situats a la cantonada amb el carrer Pecher.  
- Adaptar, en dos trams del municipi, l’amplada de la servitud de protecció que estableix la 

Llei de Costes en terrenys classificats com a sòl urbà, que és de 20 m. des de la ZMT. 
Aquests dos trams son: El que es troba dins la delimitació del PA-07, i el tram de la platja 
de Sant Pol, entre la riera de Sant Pol i el terme municipal de Platja d’Aro. 

- Incloure a la memòria del Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals un nou apartat que 
concreti la forma i la documentació necessària per a l’ampliació d’una masia catalogada. 

- Determinar una nova àrea d’expectativa arqueològica, AR041, vista la presencia de 
restes arqueològiques en la finca de Can Raurich. 

 
SEGON.-  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. 
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TERCER.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de les seves 
competències sectorials. 
 
QUART.- Acordar la suspensió preceptiva de llicències i tramitacions de les finques afectades 
amb els efectes previstos a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, durant un termini de 2 anys. En aplicació de l’article 102.4 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es 
podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats 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.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la proposta i s’aprova per unanimitat.  
 
 
10.3.- MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM RESPECTE L'AMBI T SMU-28 
MASCANADA LLEVANT 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la urgència i s’aprova la inclusió a l’ordre del dia per 
unanimitat.  
 
«El dia 17 de novembre de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme va resoldre aprovar 
definitivament la modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols respecte del sector 
SMU-28 Mascanada Llevant, promoguda i tramesa pel mateix Ajuntament, supeditant la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les 
següents prescripcions: 

A).- Cal completar el quadre comparatiu del punt 7 de l’apartat 4 incorporant el sostre 
resultant de la parcel·la que s’exclou, tot justificant que no es produeix un increment de sostre 
entre el planejament vigent i el proposat en tot l’àmbit. 

B).- Cal aclarir les esmenes d’edificabilitat i índex d’edificabilitat brut de l’apartat 8 
“proposta normativa”, concretant exactament els paràmetres, incorporant-los també al quadre 
referit en el punt anterior. 

 
Vist el text refós presentat el dia 19 de desembre de 2011 i l’informe jurídic, ratificat pel 
Secretari de la Corporació, el qual constata que s’ha donat compliment a les condicions 
imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Vist el que disposen els article 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple: 
 
1.- Verificar el Text Refós de la modificació puntual de POUM de Sant Feliu de Guíxols 
respecte del sector SMU-28 Mascanada Llevant. 

2.- Trametre dos exemplars diligenciats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.» 
 
Es procedeix a efectuar la votació de la proposta i s’aprova per unanimitat.  
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II. Part de control: 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Sr. Jesús Fernández 
 
Prec:Torna a demanar que es convoqui la Comissió per el tema Anlló. On hi havia la 
Comissió Ciutadana, per a poder informar a la ciutadania. Desitja Bon Nadal. 
 
Pere Albó: Cal valorar els pros i els contres del format i funcionament d’aquesta Comissió.  
 
Sr. Jordi Vilà  
 
Prec:Torna a denunciar que hi ha vehicles que aparquen al passeig del president Irla. Demana 
al regidor Sr. Cárdenas que prengui mesures. 
 
Alcalde: Creu que està encertat el que comenta el Sr. Vilà ja que hi ha gent que situa vehicles 
en vistes al mar i aquest lloc l'ha d'ocupar les persones. Demana al Sr. Cárdenas que en 
prengui nota. 
 
 
Sr. Josep Saballs 
 
Prec: Demana a l’Alcalde que no posi fi al Ple abans d’hora com va passar al mes passat. El 
Sr. Clarà havia de contestar el tema dels contenidors del cementiri i el tema de la rotonda del 
Port Salvi-Pau Casals. Li ho va explicar en privat al finalitzar el Ple, però creu que no és el 
normal. S'haurien de reconduir els plens de manera més serena.  
 
Prec: Seguint el que reflecteix l'acta del mes passat, i el que l’Alcalde li va dir al Sr. Motas de 
no difamar, doncs jo li dic el mateix a vostè, que hauria d'anar més en compte amb el que diu i 
el que no diu perquè jo no he intervingut amb cap negociació amb el MIC. Jo el que vaig fer 
va ser posar-me en contacte amb el MIC l'endemà que sortís en premsa, publicada la noticia. I 
ahir vaig tornar a parlar amb el responsable del MIC per saber com estaven les negociacions, 
que estaven igual que el mateix dia de la Comissió Informativa, a l'espera de la resposta. Res 
més. M'agradaria que retirés el que ha dit de que jo tinc algun interès en aquesta negociació. 
 
 
Sr. Carles Motas  
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Pregunta: A principi de mes va sortir a la premsa que la Policia Local s’havia quedat sense 
vehicles per patrullar. En el Ple del 12 de maig d’aquest any es va aprovar per unanimitat 
aprovar la partida per la compra d’un vehicle per a la Policia. Com és que encara no s’ha 
comprat? Demana que es compleixi el que està al pressupost. També es va pressupostar la 
compra d’un generador. 
 
Prec: Fa uns dies es va rebre una notificació del Jutjat del grup de TSF en relació al recurs que 
el grup de TSF ha posat al Jutjat sobre una convocatòria d'un ple que crèiem que s'havia fet de 
manera irregular. Hi ha un requeriment del Jutjat on diu que no s'ha entregat aquesta 
documentació quan tocava. No entén perquè no s'ha entregat i si es segueix en la postura de 
no entregar aquesta informació al Jutjat, i si s'ha fet que ens confirmin que s'ha fet. 
 
Secretari: El Jutjat ens demanen l'expedient administratiu dels actes impugnats en el Jutjat 
contenciós de Girona, que en aquest cas són tres expedients administratius que s’han de 
numerar i fer l’índex,. La documentació ha estat entregada al Jutjat aquest dilluns, amb uns 
dies de retard, però a l’Àrea de Secretaria, de les cinc administratives, ja fa dies que n’hi ha 
dues de baixa. 
 
Alcalde: Insistir Sr. Saballs, que enmig de la negociació vostè es posa en contacte amb 
premsa, que creiem que seria inadmissible el que vostè ha fet. Que quedi clar que vostè 
reconeix aquests contactes amb l'empresa. 
Pel què fa al tema de la Policia Local ha coincidit que s'han avariat alguns vehicles i que des 
de protecció civil se'ls hi ha proporcionat un 4x4 per a poder fer aquesta tasca, per tant els 
desplaçaments hi són. Insistir que els temes de seguretat ciutadana pertoca als Mossos 
d'Esquadra i nosaltres no tenim cap intenció de substituir-los. Cadascú ha de fer les seves 
competències. La modificació pressupostària que es va fer és insuficient per adquirir els 
vehicles. En el tema del centre d’emergències hi estem treballant. A cada administració li 
correspon unes competències. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vistiplau 
L’alcalde      El secretari 
 
 
Joan Alfons Albó i Albertí    Carles Ros i Arpa 
 


