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ACTA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  16/2011  
Caràcter : Ordinària 
Del:  27 d´octubre de 2011 
Horari:  des de les 21 h fins a les 23:45. 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU), president * 
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. Verónica 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) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
 
 
* S’incorpora en el punt núm. 3 
 
Excusen la seva absència: 
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
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Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE LES SEGÜENTS ACTES ANTERIORS: 
EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2011, EXTRAORDINÀRI A DE 22 DE 
SETEMBRE DE 2011, I ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2011 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜ ESTIONS 
D'INTERÈS 
3. INFORME DE LES ACTUACIONS PORTADES A TERME DURAN T L'ANY 
2010 PER PART DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
4. NOMENAMENT DEL NOU REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIP AL DE 
TSF EN L'ÓRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA JUNTA DE 
L'HOSPITAL. 
5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, TSF, 
ERC, I ICV A FAVOR DEL CORRELLENGUA 2011 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV D'ELA BORACIÓ 
D'UN PROTOCOL O REGLAMENT  SOBRE LA CONCESSIÓ DEL B AR DE 
LA FESTA MAJOR 
7. PROPOSICIONS URGENTS 
    7.1 APROVACIÓ DE LA COMUNICACIÓ ALS ÒRGANS DE 
FISCALITZACIÓ COMPTABLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 
REFERENTS A LES INCIDÈNCIES DETECTADES EN LA LIQUID ACIÓ DE 
L'EXERCICI 2010 
    7.2 APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE  
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANT IL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011 
 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE LES SEGÜENTS ACTES ANTERIORS: 
EXTRAORDINÀRIA DE 11 DE JUNY DE 2011, EXTRAORDINÀRI A DE 22 DE 
SETEMBRE DE 2011, I ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2011 
 
 
Carles Motas: Li extranya que ara s’aprovi l’acta d’11 de juny de 2011. A més, li 
manquen intervencions dels regidors. 
A l’acta de 22 de setembre de 2011 demanava la transcripció literal de les intervencions, 
ja que aquesta acta formaria part d’un altre procediment. El secretari contesta que no 
recorda que s’hagués demanat la transcripció literal de totes les intervencions.   
 
S’aprova només l’acta de 29 de setembre de 2011, i les altres dues es tornaran a 
escoltar, i si s’escau, es revisaran. 
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de setembre de 2011. 
 
Es dóna compte també: 
 
-Que ha esdevingut ferma la sentència dictada en data 18 de març de 2011 per la secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 294/07 interposat per 
Rehabil-Art. SL contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra 
l’acord de la CUG de 20/04/2006 d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 
 
-Del Decret d’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2011 de nomenament del Primer tinent 
d’Alcalde, Sr. Pere Albó i Marlés, com a Vicealcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols.» 
 
 
3.- INFORME DE LES ACTUACIONS PORTADES A TERME DURA NT L'ANY 
2010 PER PART DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
 
El Sr. Jose Luis Mayo, Síndic Municipal de Greuges, dóna compte del seu informe 
sobre les actuacions dutes a terme durant l’any 2010.  
 
A continuació es transcriu un resum de la intervenció del discurs del Sr. Síndic al Ple de 
l’Ajuntament:. 
 

“Aquesta Memòria correspon, com tots sabem a l’any 2010 i ocupa un període 
de temps en què l’Ajuntament va estar presidit per dos alcaldes, com a 
conseqüència de la moció de censura, el Sr. Pere Albó i el Sr. Carles Motas, amb 
el conseqüent canvi d’equip de govern. Val a dir que el canvi no va suposar cap 
modificació de la relació del Síndic amb ambdós equips de govern, representats 
pels regidors Sr. Richard Navarro i Sr. Víctor Pascual, com a delegats de les 
relacions amb el Síndic, a ells el meu respecte i la meva gratitud per la feina feta, 
extensiva a tots els regidors amb els que vaig treballar i ara ja no formen part de 
l’Ajuntament. 
 
Benvinguts els nous regidors que han entrat aquest any a l’Ajuntament, i no 
oblidem mai quina és la vostra missió, tant des del govern com des de 
l’oposició.  
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Em resulta impossible com a Síndic i com a ciutadà no evocar de manera agraïda 
i emocionada a Josep Vicente. No es tracta de fer cap panegíric o lloança 
extrema. No, no cal. El Sr. Vicente ens va deixar el seu testament polític i humà 
en l’entrevista publicada al Punt Diari, el 28 de març. En un temps en que les 
consignes, substitueixen els compromisos, els eslògans ocupen el lloc de les 
idees i s’oblida l’element humà, el magisteri de Josep Vicente segueix 
diàfanament vigent. En un temps en que la política, de la mà d’alguns, s’ha 
divorciat de l’ètica, la comú unió que el Sr. Vicente va fer de tots dos conceptes i 
en la que es va instal·lar,  al llarg de la seva vida pública i privada,  és un model 
que no ens podem permetre el luxe d’oblidar.  
 
No vull reiterar aquí pensaments o reflexions ja exposades en altres 
presentacions, però sí recordar algunes idees que formen la base i el fonament de 
la relació Síndic – Ajuntament:  
 
Creació de la Sindicatura. Recorden que en el Ple de 22 de juny de 2010 es va 
acordar per unanimitat prorrogar el nomenament del Síndic per 5 anys més. 
Gràcies per la seva confiança.  
 
Funció del Síndic. I en aquest supòsit sí que em trobo còmode, de desenvolupar 
el paper o ser considerat com un element o com un estri municipal per servir 
millor o ser útil a la ciutadania. I aquest és un ideal que compartim tots els que 
d’una manera o altra formen part de l’Ajuntament. 
 
La capacitat de control del Síndic resideix sobretot en la capacitat de  raonament 
o persuasió dels seus arguments, pel la qual cosa adquireix un caràcter més 
polític que judicial.  
 
No té competències executives, per tant, la seva força és més aviat persuasiva. 
Els seus informes, suggeriments i recomanacions no tenen caràcter vinculant 
sino merament informatiu i de reflexió. La decisió sobre les seves propostes 
pertany a l’equip de govern.  
 
Lluny  de la meva intenció ser percebut com un fiscalitzador de la feina del 
govern. Si alguna vegada he pogut ser considerat així,  és que no he 
desenvolupat correctament la meva feina. I és des d’aquesta òptica, de 
contribuent a la millor governança de l’Ajuntament des de la que he de prendre 
les decisions. 
 
El Síndic és conscient que la majoria de les seves intervencions estan centrades 
en casos i petites qüestions de baixa intensitat, situacions quotidianes lluny dels 
grans temes urbanístics, econòmics, socials, polítics que vostès tracten en els 
Plens o en diverses Juntes, però que afecten greument al desenvolupament de la 
vida diària dels conciutadans, la solució dels quals fa més amable i més còmoda 
la convivència entre tots, incloent l’Ajuntament.  
 
El Síndic ha de ser un estímul en la labor municipal. No és un treball fàcil, 
especialment quan ha d’exercir la funció crítica d’aquesta labor, que ha d’estar 
presidida per la paciència davant els retards en les respostes a les preguntes 
formulades i davant la impaciència del ciutadà que creu que la seva queixa és 
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única o la més important; molt tacte a l’hora de desenvolupar la seva labor per 
no ferir susceptibilitats o engendrar sospites no fundades; treball constant per 
que els temes no s’eternitzin i les respostes o la presa de decisions no es retardin 
més enllà del que és d’esperar; pedagogia per als administradors i els 
administrats, per marcar camins o mostrar pautes de comportament que redundin 
en benefici de tots; acceptació de què coneixem els problemes de l’administració 
i ajudar a resoldre’ls des d’un punt equidistant.  
 
Durant l’any 2010 l’Oficina del Síndic ha realitzat 139 actuacions. Poc a poc es 
va coneixent  la Institució del Síndic, els temes en els quals hi pot intervenir i en 
els quals únicament pot fer un assessorament, oferir  una informació o derivar la 
consulta a altres institucions competents en la matèria. 
 
Les 139 actuacions, inclouen un  total de 46 consultes i 93 queixes. De les 
queixes tramitades, 60 ho han estat a instància de la ciutadania i 33 han estat 
actuacions d’ofici. El desglossament de les actuacions d’ofici és el següent:  
Recomanacions (22), Suggeriments (7) i Actuacions d’ofici (4). 
 
No resta cap consulta pendent de resposta. Les 46 actuacions que es varen iniciar 
es troben tancades. 
 
De les 60 queixes a instància de la ciutadania, el Síndic en va admetre a tràmit 
56. Les 4 restants no hi va intervenir per no tenir competència en la matèria o no 
correspondre. 
El grau d’acceptació de les recomanacions pel que fa a les  queixes (93) és el 
següent:   
 
Recomanacions acceptades:   41 
Acceptades parcialment :  04 
No acceptades :   12 
Pendents de resposta:   25 
Desestimades:    02 
Arxivades per desistiment:  03 
En tràmit:    02 
Inadmeses:    04 
 
Del total de queixes presentades un 26,88 % es troba pendent de resposta.  
 
Destaquen les actuacions en les següents matèries: Circulació i aparcaments 
(23), Urbanisme i disciplina urbanística (20), Medi ambient (14), Procediment 
Administratiu (11), Manteniment Via Pública (6), Reclamacions Patrimonials 
(5). 
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Els meus suggeriments estan en la línia de progressar en una administració més 
eficient fent èmfasi en què s’agilitzin els acords municipals, i el compliment 
d’allò que disposen les ordenances municipals. 
 
Reflexions finals. 
No voldria acabar sense fer un parell de reflexions finals en forma de 
Suggeriments, fruit no tant com a Síndic si no com a persona curiosa, atent al 
devenir quotidià de la nostra ciutat. Tots dos estan relacionats amb les 
ordenances municipals i el seu compliment.  
 
Tots sabem que el Ple municipal té capacitat per legislar, té el deure de fer lleis 
(ordenances) justes, clares, necessàries, al servei de l’interès de la majoria i 
fàcilment aplicables. El ciutadà té dret a què les lleis tinguin aquestes condicions 
i el deure de complir-les. Donat que sabem que la llei és un mal necessari, 
quantes menys lleis hi hagi millor. Si una llei no és efectiva, s’haurà de reformar 
fins aconseguir que ningú vegi alterats o conculcats els seus drets.  
 
La força d’un Ajuntament està en la seva unió, que no vol dir falta de 
discrepància. La feina fonamental de l’oposició és la crítica, proposta i millora 
de les propostes del govern; la del govern, fer propostes de govern, al mateix 
temps ser capaç d’acceptar les crítiques, generós per recollir tot allò que de 
positiu aporti l’oposició. Perquè si un partit polític, o un equip de govern, 
s’atribueix el mèrit de la pluja i més en temps com l’actual no ha de resultar 
estrany que l’oposició o els seus adversaris els facin responsable o culpable de la 
sequera.” 

 
 
Jesús Fernández: Critica aquells governs que han suprimit la figura del Síndic amb 
l’excusa de la crisi i lloa la neutralitat del Síndic municipal. Creu que s’ha de recuperar 
la il·lusió compartida que defensava el Sr. Josep Vicente. Cal distingir les queixes 
egoistes de les que busquen el bé comú. 
 
Jordi Vilà: Defensa la feina positiva de la Sindicatura Municipal de Greuges. És bo que 
es parli bé de la política. La justícia té un valor absolut i la llei un valor relatiu. Quan 
s’hagi de triar entre la llei i la justícia, s’ha d’optar per la segona. 
 
Juan José García Cañadas: Lloa l’actuació curosa i rigorosa del Síndic. Ens ha fet donar 
compte que sovint el govern no ho fa prou bé. Espera que els anys que li quedin de 
Síndic continuï vetllant pels drets dels ciutadans. Per això li pot dir cordialment que “el 
té fins els nassos”. 
 
Carles Motas: Posa de manifest el valor didàctic de les explicacions del Síndic, que ja el 
tenia quan ensenyava de mestre. Va ser un encert renovar-lo com a Síndic, ja que s’ha 
guanyat el respecte i l’autoritat davant dels polítics i la ciutadania. Ha esdevingut un 
referent pels ciutadans de Sant Feliu. 
 
Joaquim Clarà: El Sr. Mayo ha convertit la figura del Síndic en una figura 
imprescindible a la ciutat. Intentaran respondre-li amb més brevetat. 
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Alcalde: El Sr. Mayo és un referent en quant a la honestedat ciutadana. Les seves 
intervencions sovint posen de manifest el desesperant sentit del temps que pot tenir 
l’Administració. Cal millorar la gestió de les multes. Cal respondre totes les instàncies 
dels ciutadans. Demana al Sr. Síndic que actuï d’ofici. 
 
 
4.- NOMENAMENT DEL NOU REPRESENTANT DEL GRUP MUNICI PAL DE 
TSF EN L'ÓRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA JUNTA DE 
L'HOSPITAL. 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim 
Intern, i que textualment diu el següent: 
 
«El Ple municipal, en la seva sessió de data 28 de juliol de 2011, va acordar la 
composició, entre altres òrgans, de l’Òrgan de participació ciutadana Junta de 
l’Hospital, éssent la vocal representant del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu, la 
senyora Remei Martín Cañadas.  
 
Atès que el senyor Josep Saballs i Balmaña, en representació del Grup Municipal de 
Tots per Sant Feliu, ha sol.licitat, en data 7 d’octubre de 2011, s’efectuï un canvi en la 
composició dels membres de l’Òrgan de participació ciutadana Junta de l’Hospital, de 
tal manera que en comptes de la senyora Remei Martín Cañadas, sigui el representant 
del seu grup municipal, el senyor Josep Morató i Molins. 
 
Es proposa  al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Modificar l’acord de Ple de data 28 de juliol de 2011, de la composició de representants 
del Ple en l’Òrgan de participació ciutadana Junta de l’Hospital, en què el vocal 
representant del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu serà el senyor Josep Morató i 
Molins, en comptes de la senyora Remei Martín Cañadas.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, TSF, 
ERC, I ICV A FAVOR DEL CORRELLENGUA 2011 
 
Els grups municipals de CIU, PSC, TSF, ERC, I ICV presenten la següent moció, que 
ha estat dictaminada per la C. I. de Cultura, per tal de ser debatuda i aprovada al proper 
Ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i en els termes següents; 
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«Atès que des de fa deu anys l’associació CAL ( coordinadora d’associacions per a la 
llengua catalana ) organitza la trobada coneguda com a Correllengua, que té com a 
objectiu impulsar l’ús de la llengua catalana.  
 
Atès que en aquests anys, aquesta trobada també s’ha celebrat a la nostra ciutat .  
 
Atès que el Correllengua 2011, es  convoca a Sant Feliu de Guíxols pel  proper dia 5 de 
novembre , amb un programa d’activitats molt divers i adreçat a tota la ciutadania. 
 
Atès que la convocatòria d’enguany porta l’impuls de diverses entitats de tot ordre, 
compromeses amb el progrés social en diferents àmbits; l’Agrupació Amics de la 
Sardana , l’Associació de Veïns de l'Eixample, l’Associació de Veïns del Molí de Vent, 
l’ Associació de Veïns del Puig,l’Associació Guíxols Decideix, l’Associació Sant 
Antoni Abat, el  Centre Excursionista Montclar, l’ EMAD (Entorn de Malalts 
d'Alzheimer i demències),  Galgos 112,  Guíxols per la Independència, la  Manduca, la 
Penya Barcelonista Guixolenca , la Penya Guíxols Costa Brava i l’Associació de Veïns 
de Tueda. 
 
Atès que el Correllengua fa una crida a la mobilització social i   també demana el suport 
de les nostres  institucions.  
 
Atès que fins al dia d’avui encara no es pot parlar d’un marc estable de reconeixement i 
ús normalitzat de la llengua catalana al nostre país, en cap àmbit de la comunicació.  
 
Vistos aquests antecedents es proposa al ple del Consistori el debat i l’aprovació de les 
resolucions següents; 
 
1. Donar suport al Correllengua  com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de 
la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i 
a favor de la seva unitat.  
2. Donar suport a les entitats esmentades com a organitzadores al nostre municipi del 
Correllengua 2011 
3. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la coordinadora d’associacions per la 
llengua catalana ( CAL ), al carrer Muntades 24-26 baixos 08014 de Barcelona.  
4. Fer arribar aquest acord als organitzadors del Correllengua 2011 del nostre municipi 
a través de l’adreça electrònica ( Correllengua 2011 Sant Feliu de Guíxols)» 
 
Jordi Vilà: Fa una crida a tots els ciutadans de bona voluntat perquè el proper dia 20 
votin a qui vulguin, però no votin al Partit Popular perquè volen eliminar i aniquilar la 
nostra llengua. Avui en dia, a les llars catalanes es parlen 200 llengües, no és un mite. El 
català ha de ser la llengua comuna de tots els ciutadans dels país. Cita a totes les 
associacions i entitats veïnals de la ciutat que s’han adherit al Correllengua. 
 
Jesús Fernández: Lamenta que no hi hagi la regidora del Partit Popular per poder 
defensar la seva posició. 
 
Pere Albó: És un goig acollir i col·laborar amb el Correllengua. Ha de ser un acte 
reivindicatiu i no excloent. 
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Laura Aiguaviva: És molt important la participació i implicació de les entitats 
ciutadanes. 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV D'EL ABORACIÓ 
D'UN PROTOCOL O REGLAMENT  SOBRE LA CONCESSIÓ DEL B AR DE 
LA FESTA MAJOR 
 
El Sr. Secretari llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
«Els darrers anys el bar de la Festa Major ha estat gestionat per una entitat que 
l’explotava per garantir els ingressos necessaris per tirar endavant la seva activitat 
esportiva. 
 
Atès que l’aportació de recursos municipals és cada cop més limitada, les entitats han de 
recórrer sovint a altres mètodes per finançar-se. Així doncs, la situació actual, al nostre 
entendre, crea un greuge respecte de els altres associacions locals, 
 
Per tant; 
 
El grup municipal d’ICV-EA d’aquest ajuntament proposa al Ple la resolució dels 
següents acords: 
 

- Que en breu s’elabori un protocol o reglament per tal de garantir la màxima 
objectivitat i transparència en la concessió del bar de la festa major a qualsevol 
associació o entitat local que es presenti al concurs. 

- Que aquest protocol o reglament sigui aprovat pel Ple amb la voluntat de trobar 
el màxim consens possible entre les entitats interessades i tots el grups 
municipals. 

- Que es creï un comissió rectora d’aquest protocol amb la participació de tots els 
grups polítics amb representació a l’Ajuntament.» 

 
Jesús Fernández: Cal afavorir la màxima transparència possible. Es pot fer extensiu a 
altres ocupacions d’espai públic. 
 
Jordi Vilà: És un tema que s’ha de ponderar bé. Hi ha un interès econòmic legítim de les 
entitats. La qüestió no és només el bar del Guíxols. La fira necessita una conversa 
serena i reposada, abans del Ple. El seu partit proposarà ubicar d’una part de les fires 
fora del passeig. La fira està  apunt de morir d’èxit. Donarà suport a la moció. 
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Pere Albó: Abans del Ple han parlat d’aquesta moció. Estan d’acord que cal una reflexió 
sobre la Festa Major abans de la propera edició. Si la moció s’hagués presentat abans 
potser s’hagués pogut fer conjunta. L’èxit de la Festa Major s’ha de mantenir. Aquest 
any s’ha continuat donant espai a totes les entitats que ho han demanat. Si es vol canviar 
de criteri s’ha de consensuar. 
 
Jesús Fernández: Hi ha una política conservadora i una transformadora. Espera que 
aviat aquesta regulació sigui realitat. 
 
Carles Motas: El seu grup a la Comissió Informativa va donar suport a crear una 
comissió per tractar el tema, i l’equip de govern no ha fet res fins a l’inici del Ple. 
Aquest tema mereix més temps. El seu grup defensarà el Guíxols i la resta de les 
entitats. 
 
Joaquim Clarà: Creu que aquestes qüestions no s’haurien de portar a Ple sense haver-ho 
tractat abans. Cal valorar el volum del Guíxols i les despeses que ha d’afrontar. 
 
Pere Albó: Reitera que cal una actitud constructiva i en bé de totes les entitats. 
 
Es sotmet a votació la moció essent rebutjada amb el següent resultat: 
 
3 vots a favor  (1ERC, 1ICV,  Remei Martín (TSF)) 
14 vots en contra (7CiU, 5PSC, Carles Motas (TSF), Josep Morató (TSF)) 
3 Abstencions  (Laura Aiguaviva (TSF), Josefina Cosp (TSF), Josep Saballs (TSF)) 
 
 
 
7.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
7.1.- APROVACIÓ DE LA COMUNICACIÓ ALS ÒRGANS DE 
FISCALITZACIÓ COMPTABLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 
REFERENTS A LES INCIDÈNCIES DETECTADES EN LA LIQUID ACIÓ DE 
L'EXERCICI 2010. 
 
Es sotmet a votació la urgència, essent aprovada per unanimitat. 
 
«Atès l’informe d’intervenció sobre les incidències observades a la liquidació de 
l’exercici 2010 amb relació a la diferència  de 113.165,07 entre les previsions 
definitives d’ingressos i crèdits totals de despeses. 
 
Es proposa al PLE: 
 

1. Comunicar l’esmentat informe a efectes d’aclarir la diferència existent entre 
ingressos i despeses en quant a previsions definitives i crèdits totals als següents 
Organismes: 

 
- Ministerio de Economia y Hacienda, Direccion General de Coordinación 

Financiera con las Comunidades Autónomas. 
- Sindicatura de Comptes 
- Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.» 
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7.2.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE  
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANT IL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011 
 
Es sotmet a votació la urgència, essent aprovada per unanimitat. 
 
«Atès que el Departament d’Ensenyament ha tramès la subvenció anual per al 
finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de llars 
d’infants de titularitat dels ajuntaments, segons Acord de Govern de 4 d’octubre de 
2011.  
 
PROPOSO al Ple,  
 

1. Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a minorar les 
quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament per un import de 
326.400 € (241.600 € per a la Llar d’infants Oreneta i 84.800 € per a l’Escola 
Bressol Mas Balmanya).  

2. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer 
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011.» 

 
Jesús Fernández: S’ha passat de 1.800€ per alumne i any a 1.600€ aquest any, i és 
probable que continuï baixant. Refusa aquesta retallada del Govern de la Generalitat. 
 
Jordi Vilà: Votarà en contra perquè no està d’acord amb les retallades. 
 
Carles Motas: Votarà a favor, tot i no estar d’acord amb la retallada. 
 
Júlia Vendrell: No hi ha més opció que acceptar, però expressa la seva preocupació. No 
es sap quina subvenció hi haurà pel curs que ja ha començat. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
19  vots a favor  (7CiU, 5PSC, 6TSF, 1ICV) 
 1 vot en contra  (1ERC) 
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II. Part de control: 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Jesús Fernández 
 
Pregunta. A l’anterior mandat es va aprovar l’elaboració d’un estudi sobre un informe 
de guals. Sé que es va parlar a l’anterior ple, però voldria saber com està aquest 
informe. I quan es pensa dur a terme l’aplicació perquè aquest pagament sigui més just 
per a tothom. 
 
Pregunta. Tema Pla de Barris: alguns Ajuntaments han tingut problemes amb el 
finançament compromès per la Generalitat amb el Pla de Barris, la Generalitat no 
compleix, per molts motius, amb l’obligació d’aportar la part que els toca en alguns 
projectes de Pla de Barris en alguns ajuntaments. Aquest problema el tenim a Sant 
Feliu? 
 
Pregunta. Tema d’Educació o de Serveis Socials: fins fa poc hi havia un programa 
d’educació sanitària a l’Institut, on una infermera de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant 
Feliu donava nocions bàsiques. S’ha acabat, i m’agradaria saber si és de manera 
definitiva. 
 
Pregunta. Ja la vaig avançar en Comissió Informativa. M’agradaria saber quin és el total 
que es gasta l’Ajuntament en l’enllumenat de Nadal. No només el cost del lloguer i del 
muntatge de l’enllumenat, sinó també el cost aproximat de la brigada municipal. 
 
Prec. Crida a la gent perquè vagi a votar a les properes eleccions del 20 de novembre. 
 
Resposta de l’Alcalde: Pel què fa al tema dels guals. En relació als que tenen la placa 
oficial, i corregint una dada que es va donar en el darrer Ple, a data de 24 d’octubre la 
quantitat de gent que ha pagat és de 93,4%. Una altra xifra a tenir en compte és la gent 
que tenia una placa il·legal. I actualment s’hi està actuant. 
Pel que fa al Pla de Barris, ara per ara no hem  tingut problemes de cobrament , s’ha de 
dir també que el que s’ha executat fins ara no és molt.  
Pel que fa al programa de d’educació de la Salut, que és cert, com vostè diu que es 
col·laborava des de l’àrea bàsica de la ciutat, li mirarem i li comunicarem, perquè en 
aquests moments desconec si s’està fent o no. 
Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, el que sí li puc avançar és que és un dels punts on 
mirarem de fer estalvi, i fer-ho diferent de com s’ha fet fins ara.  
 
Sr. Jordi Vilà 
 
Pregunta. En relació al servei de recollida mòbil de deixalleria. En el barri de 
l’Eixample des de l’estiu que no s’hi instal·la, no sé si és que s’ha suspès el servei 
momentaneament o es tracta d’una atemporalitat no desitjada. En definitiva, es un servei 
que funciona, potser és dels pocs serveis que l’empresa CESPA fa funcionar amb 
eficiència, i la veritat és que el trobem a faltar. 
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Prec: És una qüestió menor, però pot tenir males conseqüències. A la carretera de 
Girona confluència carrer del Mall, davant de la porta del garatge de l’antic Hospital, hi 
ha un registre de ferro que aparentment està ben col·locat però si el trepitjes s’enfonsa 
un pam. Es pot prendre molt de mal. 
 
Pregunta. Repetida, però no està de més recordar-ho. En el passeig Irla per la banda de 
Mar durant aquest mes hi han seguit aparcant rulots al damunt de la vorera, no és a 
diari, però hi sovintegen. 
 
Prec. És en relació a l’Hotel Rex, avui tancat, a la planta baixa a dins de l’aparador hi ha 
molta brossa i fa molt lleig. Es tracta d’un lloc turístic de primer ordre. 
 
Prec. Hi ha forces fanals trencats a la rambla Joan Casas, està en molt mal estat. 
 
Prec. La última qüestió, i fent ressò de les paraules de l’alcalde i de la regidora 
d’hisenda del darrer Ple, faci’ns arribar l’informe i així ens assabentarem del que passa 
amb els guals. Significar que les dades que acaba de donar el senyor Alcalde es 
refereixen suposo, al pagament de les plaques declarades, és a dir, a l’índex de 
morositat. Hem sembla molt correcte que només tinguem un índex de morositat entorn 
el 8%, això demostra una eficiència en el cobrament, però què passa amb els guals no 
declarats, que és aquí on jo faig esment des de fa temps i em sembla que és el lloc on hi 
tenim uns ingressos a benefici de l’Ajuntament. 
 
Resposta del Sr. Pere Albó: pel que fa a la deixalleria mobil s’ha decidit suprimir el 
servei. Evidentment com tot el que es suprimeix durant aquestes èpoques, amb voluntat 
de recuperar-lo quan es pugui. En compensació hem reforçat el servei de neteja al 
carrer.  
Pel què fa els guals, li farem arribar totes les dades que tinguem i en qualsevol cas no en 
dubti de que s’està actuant de forma permanent i sistemàtica per mirar de anar 
regularitzant tots els guals posssibles. En tot cas, li recollim aquest prec. 
 
 
Sra. Josefina Cosp 
 
Pregunta. Quan comença el servei de mainaderes? I faig aquesta pregunta per a felicitar-
los si és que sí. I si és que no, estirar de la moció presentada pel grup socialista l’agost 
del 2010 on deien després de trenta-cinc minuts de la lectura  i aprofitant el que la ex 
regidotra va dir que era el següent: “Que el servei de mainaderes es consideri uns servei 
social i un valor afegit a l’oferta educativa de la ciutat. Que no es prenguin decisions 
que disminueixin l’oferta de serveis educatius, per qüestions de retallades 
pressupostàries, sense valorar-ne el perjudici a les famílies que ja contaven amb aquest 
servei.“ 
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També he sentit en aquesta sala que vostès han estat capaços de augmentar amb un 73% 
els recursos, i per tant, jo pregunto si el posen en funcionament i felicitar-los si és el cas; 
i si és que no, perquè no. 
 
Sra. Laura Aiguaviva 
 
Prec. A la sortida del pàrquing de la Corxera hi ha un forat amb uns cables deslligats. 
Els agrairia si ho poden mirar d’arranjar. 
 
Prec. És un tema de neteja: en general els espais estan bastant bruts, però a la zona de 
l’Eixample Decimonònic, no sé si el servei es manté o no es mnaté, només hi havia una 
persona que escombrava a mà i es notava. Ara fa moltíssim temps que no hi és. I 
realment hi ha uns quants carrers en aquesta zona que estan molt i molt bruts. 
 
Sr. Josep Morató 
 
Pregunta. Durant el termini de 24 hores abans del Ple, he entrat dues preguntes perquè 
em fossin respostes avui. Una ja me l’ha mig contestat el senyor Secretari, i m’agradaria 
que algú me l’aclarís una mica més i la segona agrairia si la poguessin llegir. 
 
 
Resposta de la Sra. Júlia Vendrell: Contesto a la senyora Josefina Cosp que en el seu 
moment la defensa que va fer el PSC era de que un servei que funcionava a les mil 
meravelles crèiem que no era convenient extingir-lo de la manera com el van extingir. 
Nosaltres consideràvem que es podia reestructurar d’una manera que pogués ser 
assumible per a l’Ajuntament. Un cop extingit el servei i reubicades les mainaderes, ara 
és molt difícil tornar-lo a recuperar. Si mai l’hem de tornar a recuperar perquè és 
necessari el recuperarem, però ara és bastant difícil. 
 
Resposta del Sr. Joan Vicente: Efectivament el senyor Morató ha entrat dues preguntes, 
i una fa referència a un tema que el Secretari ha llegit, en relació a la sentència de 
l’SMU-10 Sector Tueda, que ha arribat la sentència ferma dient que s’havia d’anul·lar 
aquest sector del Pla d’Ordenació Urbana. 
La pregunta en concret diu si hi havia sentència ferma, i la resposta és sí. I l’altre, si 
s’ha començat a redactar un nou planejament pels cinc subsectors (el sector principal és 
on hi ha el magatzem de la Metropol de les barques). El TSJC ha tumbat aquest sector 
perquè era un sector que havia de resoldre cinc temes de la ciutat, dues zones verdes, 
una casa afectada, i adquirir una finca per a l’Ajuntament. I la sentència diu que això no 
té racionalitat urbanística i per tant, insten a la Generalitat a que ho modifiquin, perquè 
el recurs anava contra la Generalitat que és qui fa l’aprovació definitiva del POUM. És a 
dir, la Generalitat ens ha de comunicar que posa en marxa el procés per donar 
compliment a la sentència. 
El mes de març va haver-hi una altra sentència en primera instància, un altre cas, però 
del mateix sector. El nou equip de govern hi va començar a treballar i de moment s’ha 
rebut a representants dels propietaris que plantejen per la seva banda una alternativa.  
Un altre aspecte que ens preocupa especialment d’aquesta sentència afecta les zones 
verdes de Sant Pol perquè si queden per a expropiació és una trompada econòmica molt 
important. Especialment en un dels casos sembla que podem trobar una via colateral per 
a resoldre el tema sense que sigui a càrrec d’expropiació per part de l’Ajuntament. 
Estem parlant de converses que hi ha hagut i sí que hi estem treballant. 
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Després, hi havia una altra pregunta que era en referència a l’Hotel Bellevue i unes 
obres il·legals que s’han detectat els últims anys en aquest hotel, que a més està tancat. 
Efectivament, amb el senyor Morató aquest matí hem vist des del balcó de l’Ajuntament 
com hi treballaven. Hi ha un expedient de paralització en la dinàmica del que marca la 
disciplina urbanística. És un tema que malauradament no és nou, i s’hi pensa actuar amb 
la contundència que calgui. 
 
Alcalde: Queda recollit el prec en quan al tema de la neteja. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta 
 
       Vistiplau, 
El secretari      L’alcalde 
 
 
Carles Ros i Arpa     Joan Alfons Albó i Albertí 
 
 
 


