
 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
 
ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  5/2011 
Caràcter : Ordinaria 
Del:  28 d´abril de 2011 
Horari:  des de les 19 h fins a les 19:45 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 
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. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (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 
 
Han excusat la seva absència: 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM) 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE MARÇ 
DE 2011 



2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ 
4. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE TAXES PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS -ANNEX 
8- OF9 
5. APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ANNEX I: ACORD SECTORIAL I ESPECÍFIC 
DE LA POLICIA LOCAL PER PERIODE DE L'1 DE FEBRER DE 2011 FINS EL 31 
DE GENER DE 2012 
6. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. LAURA GARCIA I ROCA 
7. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA FASE 1 
8. ADHESIÓ AL MANIFEST DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA DE 
CATALUNYA 
9. APROVACIÓ DEL PLA DE QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS 
10. PROPOSICIONS URGENTS 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE 
MARÇ DE 2011 
 
S’aprova l’acta anterior núm. 3/2011 de data  31 de març de 2011 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els 
decrets dictats en el mes de març de 2011. Així mateix, a la Comissió Informativa de 
Règim Intern es va donar compte de les resolucions i acords dictats en matèria de 
personal en el mes de març de 2011. 
 
El Secretari dóna compte dels dos escrits de la regidora Sra. Laura Aiguaviva en data 14 
d’abril de 2011, per la qual demana quedar en condició de regidora no adscrita i que, no 
obstant, continuarà donant suport a l’equip de govern actual. 
 
Es dóna compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 
18 de març de 2011 que desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per 
l’Ajuntament contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 5 d’octubre de 
2005, i estima parcialment el recurs interposat per la senyora Mercedes Guarné Galbas i 
altres contra el mateix acord, i fixa el preu just per l’expropiació d’un terreny qualificat 
d’espai lliure situat davant l’antiga via del tren. 
 
El senyor Alcalde agraeix en nom de tota la Corporació i de la ciutat la donació del 
quadre de la pintora la Sra. Suellen Roberts a l’Ajuntament. 
 
Els regidors es donen per assabentats. 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 
 
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
El Secretari llegeix la proposta 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: 
 
EXPEDI
ENT 

INTERESSAT 
– NIF/CIF  

TIPUS 
D’OBRA / 
EMPLAÇAM
ENT 

DATA 
APROVAC
IÓ 

AUTO
LI. 
TAXA 

AUTO
LIQU
ID. 
ICIO 

PRES
SUPO
ST 
DECL
ARAT 

63112011
/11 

Juan José 
Pérez Miguel 
(NIF: 
46661409 K) 

Sanejament i 
reparació.desp
reni- ments 
façana edifici 
C/ Girona, 162  

DA 7-03-
2011 

49  € 15,76  
€ 

- - - - - 
-  

63112011
/22 

Poncio 
Falgueras 
Ruscalleda 
(NIF: 
40140747 C) 

Rehabilitació i 
pintura  façana  
edifici 
C/ Rutlla, 5 
cant. C/ 
Penitència, 1-
3  

DA 7-03-
2011 
 

49  € 53,74  
€ 

- - - - - 
-   

63112011
/49 

Miguel 
Cátedra 
Martínez 
(NIF: 
23610954 M) 

Pintura  
façana  
d’habitatge al 
C/ Trafalgar, 
111 

DA 30-03-
2011 

49  € 11,13  
€ 

- - - - - 
-   
- - - - - 
- 

 
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. 



 
 
4.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE TAXES 
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS -
ANNEX 8- OF9 
 
La Sra. Josefina Cosp exposa el contingut de la proposta. 
 
Júlia Vendrell: Creu que no s’ha parlat prou amb els pares per arribar a un consens. No 
obstant, votaran a favor. 
 
“Tot i l’informe de serveis econòmics. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde 
President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posa a la consideració de la 
Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Règim Intern, per al seu estudi, la següent 
proposta de resolució d’al·legacions a l’acord de modificació dels articles 7 i 8 de 
l’annex 8 de la Ordenança Fiscal 9 de la següent manera: 
 
Primer.- Estimar  les al·legacions presentades amb les següents puntualitzacions: 
- Quan a la matrícula, s’estima l’al·legació tenint en compte que, un cop pagada la 

totalitat de la primera matrícula, el curs escolar immediatament següent no s’haurà 
de fer efectiva de nou. No aplicant cap tipus de prorrateig a la matrícula, els infants 
que hagin abonat aquest curs escolar només part de la matrícula, el proper curs 
hauran d’abonar la totalitat de la matrícula que ara s’aprova, descomptant l’import 
parcial pagat en concepte de matrícula dels curs escolar 2010-2011. 

- Quan a la quota mensual del grup de P2, s’estima parcialment l’al·legació per ser 
d’aplicació  l’increment de l’IPC del 3% que s’ha aplicat a la resta de les taxes de 
les escoles, quedant una quota mensual de 89,76€. Aquesta serà aplicable única i 
exclusivament al grup de P2 d’ambdues escoles de setembre de 2011 a juny de 
2012, donant per finalitzada la implantació del sistema de taxa única a partir de 
juliol de 2012 i per els cursos següents. 

- Quan a les quotes d’estiu, s’estima parcialment l’al·legació per ser d’aplicació 
l’increment de l’IPC del 3% que s’ha aplicat a la resta de les taxes de les escoles, 
quedant la taxa d’escolarització mensual en 124,00€ i la quinzenal serà de 62,00€, 
sense distinció per grup d’edat. Aquestes seran aplicables única i exclusivament els 
mesos de juliol i agost de 2011. 

 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 7 i 8 de l’annex 8 de la 
ordenança fiscal 9 que regula les taxes per prestació de serveis de les escoles bressol 
municipals, quedant el seu redactat de la següent manera: 
  
Article 7.- Quota tributària  
 
1. La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la que es fixa en els 

quadres de tarifes següents:  
 
A/ Tarifes curs escolar (setembre - juny) 
Quota de matrícula            113,30 € nen/a any  
Taxa d’escolarització mensual jornada de 5 hores P0 i P1    139,05 € nen/a mes  
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Taxa d’escolarització mensual jornada de 5 hores, de caràcter extraordinari i només 
aplicable als nens/nenes de P2, de setembre de 2011 a juny de 2012      
89,76 € nen/a mes  (A partir de juny de 2012 s’integrarà en el sistema de tarifes 
úniques) 
Taxa diària per ½ hora complementària          1,81 € nen/a dia 
Taxa mensual per ½ hora complementària         18,07 € nen/a mes  
Taxa diària servei menjador (càtering +atenció a l’infant)      10,00 € nen/a dia  
Taxa mensual per servei de menjador (càtering + atenció a l’infant) 115,36 € nen/a mes  
 
B/ Curs estiu (juliol i agost 2011) (A partir de juny de 2012 s’integrarà en el sistema 
de tarifes úniques) 
Matrícula per infants no escolaritzats durant el curs escolar a les escoles bressol 
municipals de Sant Feliu de Guíxols                    
20,00 € nen/a curs 
Taxa d’escolarització mensual jornada 5 hores             124,00 € nen/a mes  
Taxa d’escolarització quinzenal jornada 5 hores                 62,00 € nen/a 
quinzena  
Taxa de menjador quinzenal  (càtering +atenció a l’infant)                 57,68 € nen/a 
quinzena  
Les taxes diàries i mensuals per menjador i les taxes per hores complementàries del curs 
d’estiu seran les mateixes que la resta del curs escolar.  
 
C/ Servei d’espai nadó- una sessió setmanal de 2,5 hores   12,20 €  
D/ Servei d’espai familiar- dues sessions setmanals de 2,5 hores   17,95 €  
E/ Servei d’espai de joc- per sessió          1,00 €  
F/ Escola de pares i mares- per cursos trimestrals de massatge 
 infantil o de reflexoteràpia podal       30,00 € 
 
2. Els usuaris del servei d’escola bressol que tinguin altres germans matriculats al 

centre poden gaudir d’una reducció del 10% de l’import tant de les taxes mensuals 
com de la matrícula anual. 

 
3. Les famílies amb grans dificultats socials i econòmiques, podran gaudir d’una 

bonificació de caire social quan reuneixin les condicions i compleixin els requisits 
establerts a l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per 
Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals. Aquesta bonificació 
només serà aplicable a les famílies que no puguin acollir-se a la convocatòria que 
anualment aprovi aquest Ajuntament d’acord amb les bases dels ajuts per a 
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en situacions 
econòmiques desfavorides que publiqui el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i de les quals l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
faci informe favorable per tractar-se de famílies en especial situació de vulnerabilitat 
i/o de risc social.  



 
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
1. La taxa per drets de matrícula serà d’aplicació només per als alumnes que 

s’incorporen per primer cop a les escoles bressol municipals. Es farà efectiva en el 
moment de la matrícula i és de cobrament obligatori per poder ser considerat 
alumne/a d’una de  les escoles bressol municipals.  

1.1.La família ha de fer l’ingrés al compte bancari de l’escola bressol on ha obtingut la 
plaça i en el moment de la matriculació ha d’aportar la còpia del comprovant 
d’ingrés de l’import total de la matrícula.  

1.2.Per als alumnes no escolaritzats en les escoles bressol municipals que vulguin 
utilitzar el servei de curs d’estiu, el pagament de la taxa de matrícula es farà en el 
moment de formalitzar la matrícula, mitjançant ingrés en el compte bancari de 
l’escola on s’hagi matriculat. Caldrà que presenti el comprovant de l’ingrés. 
L’import de la taxa de matrícula es cobrarà sencer amb independència del número 
de quinzenes o mesos que la família contracti el servei.  

 
2 La taxa mensual en concepte de quota d’escolarització serà domiciliada en el 

compte corrent que les famílies hagin facilitat al centre. Les modificacions del 
serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.  

2.1.La quota mensual d’escolarització inclou una utilització de 5 hores, segons les 
franges horàries que ofereixi cadascuna de les escoles bressol municipals.  
2.2.En cas de baixa de l’escola, s’ha de comunicar amb 15 dies d’antelació i cal signar 

un document de renúncia de plaça. Tindrà efectivitat a partir del mes següent al del 
comunicat.  

2.3.Les quotes mensuals són d’igual import al llarg de tot el curs escolar (setembre - 
juny) i dels curs d’estiu (juliol – agost), amb independència del número de dies 
lectius de cada mes.  

 
3. La taxa mensual per servei de menjador i les taxes per serveis complementaris es 
cobraran un cop vençut el mes de la prestació del servei.  
3.1. A partir del dotzè dia d’utilització en un mes del servei de menjador, es cobrarà la 
quota mensual de servei de menjador.  
3.2. Per a qualsevol modificació dels serveis complementaris o del servei de menjador, 
cal signar l’alta o baixa del servei per a la seva efectivitat, que serà aplicable a partir del 
mes següent.  
 
4. En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la 

matrícula es cobrarà íntegrament.  
 
5. Un cop iniciat el curs escolar, la taxa anual de matrícula no es retornarà. Si el curs 

encara no s’ha iniciat, es retornarà el 50% de l’import de la taxa anual de matrícula. 
S’entén per data d’inici de curs la fixada en el calendari escolar aprovat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   

 
6. Els alumnes inscrits durant el curs escolar a qualsevol de les escoles bressol de la 

ciutat, no pagaran matrícula pel curs d’estiu. La taxa mensual d’escolarització del 
curs d’estiu serà la mateixa que l’aplicada durant el curs escolar.  
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Tercer.- Les modificacions introduïdes començaran a regir una vegada publicat el text 
íntegre de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.>> 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ANNEX I: ACORD SECTORIA L I 
ESPECÍFIC DE LA POLICIA LOCAL PER PERIODE DE L'1 DE  FEBRER DE 
2011 FINS EL 31 DE GENER DE 2012 
 
Pere Ararà: Seguint amb les negociacions iniciades per l’anterior govern, s’ha arribat a 
un acord amb els representants dels treballadors. Exposa el més significatiu de les 
novetats introduïdes. 
 
Juanjo García: Agraeix el reconeixement de la feina feta per l’anterior govern. Destaca 
que és un acord que neix de la negociació col·lectiva. 
 
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
 
 
<<Fets 
 
1r.- El dia 18 d’abril de 2011 s’ha procedit a la signatura de l’Annex I: Acord Sectorial i 
Específic de la Policia Local (vigència des del dia 1 de febrer 2011 a 31 de gener de 
2012), fruit de la negociació col·lectiva portava a terme entre l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols i les organitzacions sindicals legitimades d’acord amb la normativa 
legal vigent.  
 
2n.- Per poder aprovar aquest Acord Sectorial i Específic de la Policia Local s’han 
presentat dues propostes de transferència de crèdit.  
 
3r.- Atès l’informe favorable de la Cap de Recursos Humans de data 15 d’abril de 2011, 
i tenint en compte el vistiplau del Regidor de Personal. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost de Llibertat Sindical. 
 
El que subscriu, PROPOSA: 
 
1r.- Aprovar el text de l’acord de l’Annex I: Acord Sectorial i Específic de la Policia 
Local, aquest annex tindrà una vigència del dia 1 de febrer de 2011 a 31 de gener de 
2012. 
 



2n.- Notificar aquest acord a la Representació Unitària dels Treballadors de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. LAURA GARCIA I 
ROCA 
 
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«Fets 
 
Vist que el 5 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar la contractació de la 
senyora Laura Garcia Roca com a tècnica auxiliar de Serveis Socials, amb una jornada 
de 20 hores setmanals. 
 
Vist que el dia 1 d’abril de 2011, la senyora Laura Garcia Roca va presentar una 
instància (R.E. E2011003643) en la que sol·licitava la compatibilitat per les tasques que 
realitza com a psicòloga a l’Institut de reinserció social (IRES), l’activitat de la qual és 
el sector social, per compte propi i amb una jornada setmananl de 7 hores setmanals. 
 
Activitat principal : Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Lloc de treball:  Tècnica auxiliar de Serveis Socials 
Règim: Jurídic: Contracte laboral temporal per acumulació de tasques Grup C1 
Jornada setmanal: 20 hores 
 
2ª Activitat privada : Desenvolupament de tasques com a psicòloga, per compte propi a 
l’Institut de reinserció social (IRES).  
Activitat de l’empresa: Sector Social 
Règim: Per compte propi 
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una 
jornada setmanal de 7 hores (compatible amb l’horari laboral 1ª activitat pública). 
 
Vist que el 31 de març de 2011, la cap de l’Àrea de Benestar Social i Centres Cívics, 
amb el vistiplau de la regidora delegada de Benestar Social ha presentat informe en el 
que diu que la senyora Laura Garcia Roca està contractada per l’empresa Fundació 
IRES que està duent a terme el projecte AGORA, i que això no implica cap dificultat ni 
incompatibilitat per incoporar-se al projecte de la Unitat d’Escolarització Compartida, 
donat que ambdós tenen objectius i horaris diferents.   
 
Vist l’informe favorable de la Cap de Recursos Humans de data 14 d’abril de 2011, i 
que compta amb el vistiplau del Regidor de Personal. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà 
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
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Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  
 
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i 
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon 
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 
 
Qui subscriu, PROPOSA:  
 
Acceptar la sol·licitud de la senyora Laura Garcia Roca, sobre compatibilitat per a 
l’exercici d’un lloc de treball com a personal laboral temporal de l’Administració 
Pública Local amb l’exercici laboral per dur a terme treballs com a psicòloga a l’Institut 
de reinserció social (IRES), l’activitat de la qual és el sector social, per compte propi i 
amb una jornada setmananl de 7 hores setmanals i en virtut la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre i del Decret 214/90, de 30 de juliol, es considera que s’acompleixen els 
requisits per atorgar la compatibilitat.  
 
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb 
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir 
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat 
o independència.>> 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PU NTUAL DEL 
POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA FASE 1 
 
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«Després de 4 anys de vigència del POUM de Sant Feliu de Guíxols es va considerar 
convenient realitzar diverses modificacions a la normativa, per donar resposta a 
necessitats noves detectades,  corregir errades materials i disfuncions de la normativa, 
unificar expressions i terminologia, adaptar-se a la normativa sectorial i legal vigent, 
unificar criteris, i clarificar conceptes. 
 



Des dels serveis tècnics municipals es va redactar una modificació puntual de POUM 
que afecta trenta un articles de la Normativa urbanística, introdueix una disposició 
addicional segona i redacta pràcticament de nou les disposicions transitòries primera i 
segona. Igualment es va proposar el canvi de qualificació de part d’una illa de cases 
delimitada pels carrers Hernàn Cortes, Ronda de l’Arquitecte Guitart i Jaume Gras que 
passaria de tenir la qualificació de 5c) a 6c) 
 
La documentació aprovada provisionalment per l’Ajuntament va ser tramesa a la CTU 
per la seva aprovació definitiva. 
 
La CTU en sessió de 16 de març de 2011 va aprovar definitivament la modificació de 
POUM, amb 4 prescripcions, de les quals 3 han estat incorporades al text refós que es 
porta a verificació del Ple. La prescripció  1.4 no ha estat incorporada atés que segons 
informe tècnic que consta a l’expedient es tracta d’una errada material en l’acord de la 
CTU.L 
 
En base a l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la modificació puntual de POUM Normativa Fase 
1 que incorpora les prescripcions 1.1, 1.2 i 1.3 del l’acord adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en sessió de 16 de març de 2011 en que aprovava 
definitivament aquesta modificació de POUM. Declarar expressament que no 
s’incorpora la prescripció 1.4 ja que en base a l’informe tècnic que consta a l’expedient  
cal considerar que conté una errada material en el seu redactat, de forma que la seva 
incorporació suposaria una incongruència amb el redactat dels articles 187, 98 i 99 del 
la normativa del POUM. 
 
SEGON.- Trametre dos exemplars diligenciats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona a efectes de la seva publicació.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- ADHESIÓ AL MANIFEST DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA DE 
CATALUNYA 
 
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent: 
 
«Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols porta una llarga trajectòria de 11 anys 
assessorant empreses en el territori.  
 
Atès que forma part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica ( XSLPE) 
de la Diputació de Girona i, a més, de la Xarxa Gironina d’Entitats de Creació 
d’Empreses (XGECE). 
 
Atès, que els moments de crisis que estem patint no afavoreixen a la creació d’empreses 
totes les entitats que formen part de la xarxa Gironina de Creació d’Empreses, a nivell 
tècnic han cregut convenient signar un manifest en suport a l’emprenedoria a Catalunya 
per  
 
Reivindicar i potenciar especialment la creació d’empreses i de l’autoocupació.. 
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Potenciar les polítiques de promoció de l’ocupació autònoma. 
 
Atès l’informe que hi ha a l’expedient de la cap de Comerç, Indústria , Ocupació i 
Mercats.  
 
Proposo el següent acord :  
 
Adhesió al manifest proposat per la Xarxa Gironina de Creació d’Empreses en suport a 
l’emprenedoria a Catalunya. >> 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- APROVACIÓ DEL PLA DE QUALITAT DELS SERVEIS SOCI ALS DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 
Alcalde: Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
Magdalena Lupiáñez: S’aprovarà per la Junta de Govern Local. Agraeix la feina feta des 
de l’Àrea de Serveis Socials, i espera en un futur poder obtenir la certificació. 
 
Alcalde: Correspon a la Junta de Govern Local la seva aprovació. 
 
Juan José García: L’objectiu ha de ser la certificació. Com que és una qüestió que afecta 
tot l’Ajuntament, creu que la certificació s’hauria de passar pel Ple Municipal.  
 
 
10.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
No se’n presenten. 
 
 
II. Part de control: 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Jordi Vilà: Per Setmana Santa en el Passeig Irla, abans d’arribar a la Plaça Pau Casals, 
hi havia molts cotxes aparcats als parterres que hi ha al costat de la vorera, al mirador, i 
també alguna caravana. S’hauria d’evitar. 
 
Richard Navarro: Com estan els tràmits amb la secretaria de Telecomunicacions per tal 
que es vegin els canals de TDT que encara no es veuen a Sant Feliu de Guíxols? 
 



Alcalde: Hem fet una carta dirigida a la Corporació Catalana. És cert que hi ha zones de 
Sant Feliu on no es veu i hem requerit a la Corporació Catalana de Telecomunicacions 
que faci tot el que sigui necessari per tal que es pugui veure. És un problema general en 
molts municipis de Catalunya. La Corporació hi està treballant i espero que aviat ho 
puguin arreglar.  
 
Juan José García Cañadas: Proposa que el Ple rebutgi les bretolades que hi van haver 
ahir després de la victòria del Barça. Demana que el Ple rebutgi aquest tipus 
d’actuacions. 
 
Pere Ararà: Estic completament d’acord, tot i així hi hagut una patrulla més de Policia 
de reforç. 
 
El Ple ho rebutja completament. 
 
Alcalde: Aquest és el darrer Ple Ordinari abans de les eleccions, n’hi haurà un altre 
d’extraordinari d’aquí a uns dies, aprofito ara que la gent ens deu estar escoltant a cridar 
a la participació dels ciutadans, que vagin a les urnes. 
 
Joaquim Clarà: No podria deixar passar l’últim Ple ordinari sense dir que si en algun 
moment aquest regidor que els parla, els hi ha faltat el respecte a algun de vostès, els 
demanaria disculpes. Esperem una propera legislatura amb bona relació i desitjar que 
les properes eleccions vagin bé a tothom. 
 
Pere Albó: Més enllà de la quotidianitat, a mi m’agrada dir-ho, és bo que actuem 
pensant en com veurem les coses dintre de 20 anys. Demano disculpes si en algun 
moment he fet enfadar a algú en aquest mandant on he estat tres anys d’alcalde i que per 
mi ha estat un honor. Desitjo la mateixa sort a tot el plenari. Una especial abraçada als 
regidors que no hi seran en el proper mandat. 
 
Pere Ararà: Voldria donar les gràcies a tots els regidors i tots els tècnics de la casa 
perquè sempre m’he considerat ben tractat, i també els hi demano disculpes per si he fet 
alguna cosa que els hagi pogut molestar. He intentat fer-ho el millor que he pogut. Hem 
retiro de la política per obligacions laborals particulars i poder dedicar-me més a la 
meva família. 
 
Jesús Fernández: Recordar a la gent que ens escolta, que malgrat el canvi que hi hagi, 
fins a mitjans de juny no hi haurà un canvi de govern. Espero poder estar en la propera 
legislatura aquí.  Els comiats serà bo fer-los en el proper ple del mes de maig. 
 
Alcalde: Té raó el senyor Fernández, encara queden dos plens més abans no s’acabi la 
legislatura. 
 
Miquel Lobato: Com diu el senyor Fernández, cada cop que hi ha eleccions tenim un 
contracte per a quatre anys i aquests quatre anys, s’acaben exactament el dia 11 de juny 
de 2011, que és el dia que manarà el nou govern. Avui no és el dia dels adéus. La 
responsabilitat de les àrees que tenim encomanades per l’alcalde fa que fins el dia 10 de 
juny estiguem al peu del canó. Després de les eleccions hi haurà un ple on s’hauran 
d’aprovar les actes i allà m’acomiadaré, encara no, perquè encara queda molta feina per 
fer durant aquests 40 dies. L’ajuntament no s’atura ni es tanca perquè hi hagi eleccions. 
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Jesús Fernández: M’estic preocupant perquè m’està donant la raó. Fins l’11 de juny 
compleixi amb totes les seves obligacions. 
 
Miquel Lobato: Seré molt breu i amb to irònic que diuen que és el que em caracteritza. 
No pensi que li dono la raó, en tot cas coincidim. 
 
Alcalde: Emplaça a tothom al proper Ple extraordinari abans de les eleccions. Afegeix 
que en el proper ple hi haurà coses importants per aprovar. La ciutat no s’atura, la ciutat 
avança. Agraeix l’assistència i crida a la participació ciutadana en les properes 
eleccions. 
 
 
 
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 

 
 


