AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE PLE MUNICIPAL
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

3/2011
Ordinària
31 de març de 2011
des de les 19 h fins a les 21:50 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF) presidint la sessió
Sr. Miquel Lobato i Cárdenas (CiU)
Sr. Víctor Pascual i Casas (CiU) ***
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (CiU)
Sr. Pere Ararà i Planellas (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sr. Carles Xargay i Saurí (TSF)
Sra. Sílvia Egido i Ribes (TSF)
Sr. Pere Luque i Matés (AMICS)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) *
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM) **
Sr. Antoni Basart i Masferrer (PSC-PM)
Sr. Richard Navarro i Ayats (PSC-PM)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sra. Anna Buxó i Calzada (ERC-AM)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
* S‘absenta del Ple en el punt 12 de l’ordre de dia i es reincorpora durant la deliberació
del darrer punt de l’apartat d’urgències.
** S’incorpora durant la deliberació del punt 16 de l’ordre de dia.
*** Es retira del Ple a l’inici de l’apartat de precs i preguntes.
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Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 24 DE
FEBRER DE 2011
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ.
4. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DIFERENT ÀREA DE DESPESA 1/2011,
CAPÍTOL 6.
5. AMPLIACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L'ACTUALITZACIÓ
ALFANUMÈRICA I GRÀFICA D'ALTERACIONS FÍSIQUES DELS BÉNS
INMOBLES
6. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC1/2011, CAPITOL 1
7. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC2/2011. CAPITOL 2
8. SUPLEMENT DE CRÈDIT SC3/2011, CAPITOL 6
9. CRÈDIT EXTRAORDINARI CE1/2011
10. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
AJUNTAMENT
11. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
EMISSORA MUNICIPAL
12. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 ESCOLA
DE MÚSICA
13. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS
ESTABLIMENTS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER A ÚS
PÚBLIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (LOCUTORIS)
14. APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE
LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE, PER A LA REDUCCIÓ
DEL NOMBRE DEL CAMP DE BOIES DE LA PLATJA DE SANT POL
15. APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC DEL PA-12 TURÓ DEL PORT I
SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA
16. CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA
AL CARRER TRAFALGAR PER A L'UBICACIÓ DE LES CARROSSES DE
CARNAVAL I ALTRES
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17. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI DE
L'ESCOLA MÚSICA
18. PROPOSICIONS URGENTS
18.1 SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2011, CAN SERRA
18.2 APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ANNEX II SECTORIAL BRIGADA
MUNICIPAL
18.3 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 7 DE MARÇ
DE 2011 EN REFERÈNCIA AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 278/2011 INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA
18.4 DESAFECTACIÓ DE DUES PORCIONS SEGREGADES DE LA FINCA
MUNICIPAL D'EQUIPAMENTS DE SANT POL, UBICADA A LES
AVINGUDES DE S'AGARÓ I VALL D'ARO I CARRERS SCHWARZ I EAST
GRINSTEAD
18.5 MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL REGIDOR DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SR. JOAQUIM CLARÀ,
REFERENT A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER FER EL TRASLLAT
DEL TRANSFORMADOR QUE HI HA UBICAT A LA PLACETA SANT POL.
Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 24 DE
FEBRER DE 2011
I. Part Resolutiva:
S’aprova l’acta anterior núm. 2/2011 de data 24 de febrer de 2011 amb l’esmena
següent:
L’apartat 2n del punt núm. 7 de Pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic
de manteniment i conservació del cementiri municipal 2003-2013 de l’ordre del dia, ja
inclou l’esmena de l’error material que tenia la proposta que es va sotmetre al Ple de 24
de febrer. S’han substituït els 91.479,36 euros per 94.223,76 euros, que és el resultat de
multiplicar 7.851,98 euros mensuals per dotze mensualitats.
El Sr. Miquel Lobato demana que consti en acta el condol a la família del Sr. Rogeli
Sala.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria de Ple, hi ha els
decrets dictats en el mes de febrer de 2011. Així mateix, a la Comissió Informativa de
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Règim Intern es va donar compte de les resolucions i acords dictats en matèria de
personal en el mes de febrer de 2011.
Es dóna compte de la Resolució del Departament de Governació i Relacions
Institucionals GRI/723/2011, de 15 de març (publicada en el DOGC 5843- 23.3.2011),
relativa a la delimitació entre els municipis de Santa Cristina d’Aro i de Sant Feliu
Guíxols.
Els regidors es donen per assabentats.

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern
i que textualment diu el següent:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:
EXPE
DIEN
T

TOM
A2010
00005
0
63112
01100
0037

(*)

INTERESS
TIPUS D’OBRA / DATA
AT
– EMPLAÇAMENT
APROVA
NIF/CIF
CIÓ
Comunitat
Propietaris
edifici “Eden
Mar”
(CIF:
H
17295536)
Fèlix
Coll
Bueno
(NIF:
40261907 Q)

AUTO AUTOLI
LIQ
QUID.
TAXA ICIO

Rehabilitació
en
primera fase de part JGL
15-No
de
l’edifici 02-2011
-liquidat
Carretera de Sant
Feliu a Sant Pol, 416
Reparació de la Vistiplau =
cornisa del teulat de 25-02-11
49,00
l’habitatge
C/
€
Gorgoll, 18

PRESS
UPOST
DECLA
RAT
226.265
,12€ (*)

13,49 €

-----

Caldrà efectuar liquidació de l’ICIO corresponent a les partides del pressupost de

la primera fase de les obres relatives a la façana de l’edifici, a on s’haurà d’aplicar la
pertinent bonificació acordada/aprovada pel Ple de l’Ajuntament.
ES PROPOSA:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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4.- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DIFERENT ÀREA DE DESPESA 1/2011,
CAPÍTOL 6
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern
i que textualment diu el següent:
«Atesa la necessitat de reestructurar diverses aplicacions pressupostàries del capítol 6
així com els canvis de finalitat sol·licitats del PUOSC.
Atesa la base 11ª d’execució del pressupost vigent preveu que aprovar transferències de
crèdit que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa serà
competència del Ple de la corporació, llevat quan afectin a crèdits de personal.
Per tot l’anterior es PROPOSA aprovar un expedient de transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa, així com les corresponents reestructuracions de les operacions:
Transferència negativa:
06.15500.62300 Maquinària Brigada (op.reestr. RC 22009000226)......................30,25 €
Transferència positiva:
06.15500.62400 Adquisició vehicles
brigada.....................................................................................................................30,25 €
Transferència negativa:
03.33305.63200 Obres escola de música (op.reestr
220100005649)...............................................................................................171.691,00 €
Transferència positiva:
03.93300.63200 Millora edificis
municipals.......................................................................................................171.691,00 €
Transferència negativa:
03.33305.63200 Obres escola de música (op.reestr
220100005649)...............................................................................................166.693,00 €
Transferència positiva:
03.15500.61901 Obres infraestructures
carrers.............................................................................................................166.693,00 €
Transferència negativa:
03.33305.63200 Obres escola de música (op. Reestr.
220100005650)..................................................................................................5.000,00 €
Transferència positiva:
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03.93300.63200 Millora edificis
municipals..........................................................................................................5.000,00 €
Transferència negativa:
03.93300.63200 Millora edificis
municipals.....................................................................................................171.691,00 €
Transferència positiva:
03.15500.61901 Obres infraestructures
carrers............................................................................................................171.691,00 €
2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Pere Ararà: No s’incrementa la despesa, sinó que es reestructura.
La Sra. Interventora explica el detall de les transferències.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

5.- AMPLIACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L'ACTUALITZACIÓ
ALFANUMÈRICA I GRÀFICA D'ALTERACIONS FÍSIQUES DELS BÉNS
INMOBLES
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern
i que textualment diu el següent:
«Atès l’informe de rendes que diu el següent:
El Ple municipal del 27 de maig de 2010 va aprovar l’encàrrec de gestió al Consell
Comarcal del Baix Empordà de grafiar en format digital les alteracions físiques dels
béns immobles.
El desenvolupament del conveni de col·laboració vigent amb la Gerència Territorial del
Cadastre ens exigeix, com a Entitat col·laboradora, adaptar-nos a uns paràmetres i uns
formats, els quals es modifiquen periòdicament, que permetin l’intercanvi d’informació
per l’actualització tant alfanumèrica com gràfica de les nostres bases de dades.
L’actual protocol d’actuació és el següent:
Ajuntament
01.- Atenció al ciutadà
02.- Requeriments de documentació
03.- Registre d’expedients cadastrals a la seu electrònica del Cadastre
04.- Gravació de la part alfanumèrica amb l’aplicació GESCAD del consell comarcal
05.- Lliurament dels expedients cadastrals al consell comarcal amb tota la documentació
necessària per tal de grafiar en format digital les alteracions físiques
Consell comarcal
06.- Gravació de la part gràfica amb la seva pròpia aplicació
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07.- Generació de la cinta FXCC
08.- Lliurament de la cinta generada a l’ajuntament via correu electrònic
Ajuntament
09.- Recollida dels expedients cadastrals dibuixats al consell comarcal
10.- Generació de la cinta Finurb
11.- Lliurament al Cadastre de les cintes Finurb i FXCC via telemàtica
12.- Lliurament al Cadastre dels expedients cadastrals
La plataforma Citrix permet l’accés directe a les aplicacions corporatives del Cadastre,
tant al sistema de informació geogràfica cadastral (SIGCA) com al sistema de gestió
cadastral (SIGECA). Això permet donar compliment al conveni sense necessitat de
disposar d’aplicacions pròpies ni de intercanviar fitxers.
El Consell Comarcal del Baix Empordà disposa de llicències Citrix per dur a terme
aquestes tasques, les quals es troben entre els serveis d’assistència als municipis que
ofereix.
Aquesta entitat recull en l’article 6.2 de la ordenança fiscal número 3 que regula les
taxes per la prestació dels serveis d’assistència als municipis i de gestió tributària per
l’exercici 2011, les quotes tributàries a pagar per aquest concepte i que són les següents:
Tramitació d’alteracions físiques de l’IBI urbà, models 902 i 902S, per a ajuntaments
que tinguin delegada la gestió tributària
Elaboració d’un expedient d’alteració física d’immobles subjectes a l’IBIU amb
compareixença de la persona interessada fins que permeti l’ajuntament, que tingui
delegada la gestió tributària, elaborar la liquidació corresponent, gravant les alteracions
al Cadastre: 50 € per finca més 20 € per càrrec (s’exclouen els treballs de camp).
Elaboració d’un expedient d’alteració física d’immobles subjectes a l’IBI fins a la
notificació a la persona interessada, exclòs el treball de camp: 20 € per finca més 8 € per
càrrec per als ajuntaments que tinguin delegada la gestió tributària i 35 € per finca més
15 € per càrrec per a la resta.
Grafiar en format digital alteracions físiques de l’IBIU
Passar les unitats tributàries a format digital:
Preu per expedient d’una sola unitat tributària: 30 €/unitat
Si es genera més d’una unitat, a més dels 30,00€ inicials, el següent escalat:
De 2 a 10.....3,00€ per unitat urbana
De 11 a 20...2,50€ per unitat urbana
De 21 a 50...2,00€ per unitat urbana
Més de 50....1,50€ per unitat urbana
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Atès que l’activitat de construcció a sofert una forta davallada, per calcular el cost del
servei, hem partit de la facturació de gener a juliol de 2010, període en el qual es varen
tramitar 52 expedients cadastrals, 392 unitats urbanes i 51 dibuixos digitals.
Facturació 2010 Taxes OOFF 2011 Proposta amb el 50% de descompte del total
2.230,50 €
13.250,50 €
6.625,25 €
Amb l’aplicació de les ordenances fiscals vigents del Consell Comarcal del Baix
Empordà, el cost s’incrementaria un 494 % respecte a l’exercici anterior, resultat
totalment inadmissible, tot i que quedaria inclosa l’atenció al ciutadà, els requeriments
de documentació i el lliurament d’expedients al Cadastre.
Vistes les opcions de serveis i atès el volum que suposaria la tramitació de les
alteracions cadastrals del nostre municipi es pot proposar al consell comarcal l’encàrrec
de la gravació de les alteracions al Cadastre amb aplicació de les ordenances fiscals
vigents amb un 50% de descompte sobre l’import final en atenció a què l’ajuntament
porti tota la documentació necessària per les gestions tant per el gràfic com per
l’alfanumèric, inclosa l’atenció al públic i els requeriments de documentació.
D’aquesta manera, el protocol de gestió quedaria així:
Ajuntament
01.- Atenció al ciutadà
02.- Requeriments de documentació
03.- Registre d’expedients cadastrals a la seu electrònica del Cadastre
04.- Lliurament dels expedients cadastrals al consell comarcal amb tota la documentació
Consell comarcal
05.- Gravació de la part alfanumèrica mitjançant la plataforma CITRIX
06.- Gravació de la part gràfica mitjançant la plataforma CITRIX
Ajuntament
07.- Recollida dels expedients cadastrals dibuixats al consell comarcal
08.- Lliurament al Cadastre dels expedients cadastrals
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple:
Únic.- Aprovar l’ampliació de l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Baix
Empordà de la tramitació de les alteracions físiques dels béns immobles, fins ara
consistent només en grafiar les referides alteracions per tal de permetre la gravació de
totes les dades mitjançant la plataforma CITRIX, així com aprovar les modificacions a
les clàusules primera, segona i tercera del conveni vigent que regula les formes de la
seva prestació:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal acorden, en el
marc del que estableix l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que el
Consell Comarcal porti a terme, per raons d’eficàcia, la gestió material de gravació de
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dades de la tramitació de les alteracions físiques resultants de la presentació de les
declaracions cadastrals.
Segon.- La gestió material que s’encarrega es concreta en les següents activitats:
a) Recepció dels expedients que aquest Ajuntament porti a dibuixar i gravar
b) Grafiar en format digital les alteracions físiques dels béns immobles
c) Gravar les dades alfanumèriques de les alteracions
d) Actualització periòdica de la cartografia municipal
e) Qualsevol altra gestió relacionada amb la gestió material que s’encarrega,
sempre que no suposi alteració de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici.
Tercer.- Aniran a càrrec de l’aplicació del pressupost de despeses 2011 02 93200 25000,
Servei de gestió i recaptació XALOC i Consell Comarcal, les despeses originades per la
gestió material objecte d’aquest encàrrec, amb aplicació de les ordenances fiscals
vigents del Consell Comarcal amb un 50% de descompte sobre l’import final en atenció
a què l’ajuntament porti tota la documentació necessària per les gestions tant per el
gràfic com per l’alfanumèric, inclosa l’atenció al públic i els requeriments de
documentació.»
La Sra. Interventora explica que a l‘Ajuntament li surt millor que Consell Comarcal del
Baix Empordà faci també aquest servei.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

6.- SUPLEMENT DE CRÈDIT SC1/2011, CAPITOL 1
A petició del Sr. Ararà s’acorda que aquest punt de l’ordre del dia i els tres següents es
votin conjuntament.
Pere Ararà: Explica el contingut dels tres Suplements de Crèdit i del Crèdit
Extraordinari que es sotmeten a consideració del Ple.
Jesús Fernández: S’abstindrà en tots els punts llevat de punt 9, que el votarà favor.
Recorda que hi ha un treball ja fet que pot facilitar la realització d’aquest estudi dels
guals. Demana que s’adopti el compromís que un cop es disposi de l’estudi, aquest
s’apliqui.
Jordi Vilà: Creu que aquestes esmenes recullen moltes de les crítiques i demandes que
el seu grup va fer en el seu moment. Creu necessari continuar apostant per el Festival de
la Porta Ferrada. I també per la Festa Major. Celebra que s’atenguin les peticions dels
treballadors.
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Juanjo García: Anuncia el seu vot favorable en els quatre punts, malgrat que discrepen
en algun punt en el tema dels guals. Comenta al Sr. Ararà que si ara no són despeses
supèrflues, suposa que abans tampoc ho eren. Aquestes modificacions donen la raó als
grups de l’oposició, però s’ha perdut aquest temps. El seu grup ja havia avisat que no
s’aplicaven correctament les retallades als sous del personal. Demana que s’acceptin
totes les al·legacions dels treballadors i s’evitin perjudicis posteriors.
Miquel Lobato: Creu que s’equivoca quan distingeix entre la realitat contable i la
realitat efectiva de l’Ajuntament. És cert que falten diners per la Porta Ferrada, però
quan es va aprovar el pressupost encara no es coneixia l’import de les subvencions
atorgades. I segons quina sigui la programació final, potser encara s’haurà de fer un
últim esforç.
Pere Ararà: Dona les gràcies per la intenció de vot dels grups de l’oposició. Aquests
Suplements de Crèdit han estat possibles una vegada tancats els comptes. Reconeix que
es va equivocar en les al·legacions dels treballadors, no expressament sinó per manca de
coneixement.
Juanjo García: Reconeix l’autocrítica del regidor. Demana que rectifiquin en tot. La
proposta del seu grup és suprimir la taxa dels guals. No es poden pressupostar les
partides per sota sabent que són insuficients. Creu que la partida de la Porta Ferrada
s’haurà de tornar a completar. No vol pensar que els regidors del govern porten les
seves empreses d’aquesta manera.
Joaquim Clarà: Potser quan es disposi de la informació dels guals, es podrà rebaixar
l’import de la taxa.
Miquel Lobato: El pressupost municipal es va aprovar amb 25 mil·lions d’euros. En
aquell moment no es coneixien l’import de moltes aportacions externes. En el moment
de fer la incorporació de romanents tenim més informació. Per exemple, l’aportació
estatal al Festival de la Porta Ferrada ha disminuït més d’un quaranta per cent. Es tracta
de generar més ingressos en el Festival.
Alcalde: Des del govern es fan les coses quan toquen. S’afegeixen els diners quan es
tenen, no abans.
Es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès l’informe de la cap de recursos humans, en relació a les modificacions
plantejades.
Es proposa al Ple la presa dels següents ACORDS:
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 1/2011
donant d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del
Romanent de tresoreria per despeses generals:
14
14
14
14
14

92000
92000
22100
92000
22100

13001
13101
16200
16200
16210

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL FIX
HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
AJUTS ESTUDIS TREBALLADORS
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
AJUTS ESTUDIS PELS FILLS TREBALLADORS

TOTAL: 51.550,00
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23.750,00
23.750,00
257,00
2.700,00
1.093,00

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
19 vots a favor
1 abstenció

(5TSF, 5CiU, 1AMICS; 6PSC-PM, 2ERC)
(1ICV)

7.- SUPLEMENT DE CRÈDIT SC2/2011. CAPITOL 2
Es sotmet a votació la següent proposta:
Atesos els informes annexos en relació a les modificacions plantejades.
Es proposa al Ple la presa dels següents ACORDS:
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 2/2011
donant d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del
Romanent de tresoreria per despeses generals:
01
05
14
05
05
14
05
10
07
04
07
05
14
15

92000
32000
92003
33602
33602
92003
33602
43101
33500
31302
33800
33700
92003
43200

21600
22000
22000
22100
22101
22607
22609
22610
22699
22799
22799
23120
23120
25001

CONSERVACIO I MANTENIMENT EQUIPS D'OFICINA
MATERIAL D'OFICINA EDUCACIÓ
MATERIAL D'OFICINA RRHH
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA TINGLADO
SUBMINISTRAMENT AIGUA TINGLADO
DESPESES TRIBUNALS SELECCIO PERSONAL
DESPESES TINGLADO
PROGRAMES DESENVOLUPAMENT CIAL I INDUSTRIAL DE GD
DESPESES FESTIVAL PORTA FERRADA
TRACTAMENTS PUNTUALS PLAGUES I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
CONTRACTES FESTA MAJOR
DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL EDUCACIO
DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL RRHH
CONVENI CTT CONSELL COMARCAL

10.000,00
500,00
500,00
2.700,00
2.700,00
800,00
7.000,00
19.000,00
100.000,00
2.125,00
37.300,00
700,00
750,00
10.345,00
TOTAL:

194.420,00

2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
19 vots a favor
1 abstenció

(5TSF, 5CiU, 1AMICS; 6PSC-PM, 2ERC)
(1ICV)

8.- SUPLEMENT DE CRÈDIT SC3/2011, CAPITOL 6
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Es sotmet a votació la següent proposta:
«Atès l’informe de la cap de recursos humans, en relació a les modificacions
plantejades.
Es proposa al Ple la presa dels següents ACORDS:
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 3/2011
donant d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del
Romanent de tresoreria per despeses generals:
03
03

15500
93300

61917 OBRES DE REPOSICIO I PAVIMENTACIO VORERES I VIES PUBLIQUES
63200 MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS
TOTAL:
137.500,00

18.400,00
119.100,00

2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
19 vots a favor
1 abstenció

(5TSF, 5CiU, 1AMICS; 6PSC-PM, 2ERC)
(1ICV)

9.- CRÈDIT EXTRAORDINARI CE1/2011
Es sotmet a votació la següent proposta:
«Atesa la necessitat de crear diverses aplicacions pressupostàries en el pressupost vigent
2011 per a les despeses derivades que es detallen a continuació.
Atès que la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2010 ha posat de manifest
l’existència d’un romanent de tresoreria amb el qual es poden finançar expedients de
modificació pressupostària.
Es proposa prendre el següent ACORD:
1er. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari CE 1/11,
donant d’alta les següents aplicacions pressupostàries:
12
01
14
11

33602
33602
22100
13300

22200
22400
16211
22706

COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES TINGLADO
PRIMES ASSEGURANCES TINGLADO
FONS DE FORMACIÓ SINDICAL
ESTUDI I CONTROL DE GUALS

2.700,00
2.700,00
1.000,00
13.000,00

Que es finançaran donant d’alta un import total de 19.400 euros en el pressupost
d’ingressos en el concepte 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals.
2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

12

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

10.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
AJUNTAMENT
Es dóna compte al Ple municipal del decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2011
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2010 de l’Ajuntament, que es transcriu a
continuació:
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 28 de febrer de 2011
A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, a vint-i-vuit de febrer de dos mil onze, en
compliment del que estableixen l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 90.1 del Reial Decret
500/90, de 20 d’abril,
RESOLC:
1er. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
corresponent a l’exercici 2010, prèviament informat pels serveis d’Intervenció
municipals, d’acord amb els Estats que consten com annex i amb els següents resultats:
- Resultat pressupostari................................................................................... 38.220,34 €
- Resultat pressupostari ajustat....................................................................1.667.435,03 €
- Romanent de tresoreria total...................................................................11.648.795,42 €
- Romanent de tresoreria per a despeses generals.......................................2.370.706,45 €
2n. Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins la primera sessió que celebri, i
remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, segons el que
disposa l’article 193, ap. 4 i 5, del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
Els regidors es donen per assabentats.

11.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
EMISSORA MUNICIPAL
Es dóna compte al Ple municipal de la Resolució de Presidència de 28 de febrer de 2011
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2010 de l’Ajuntament, que es transcriu a
continuació:
«RESOLUCIÓ DE PRESIDENT. Sant Feliu de Guíxols, 28 de febrer de 2011
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A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, a vint-i-vuit de febrer de dos mil onze, en
compliment del que estableixen l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 90.1 del Reial Decret
500/90, de 20 d’abril.
DISPOSO:
1er. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom “Emissora de
Ràdio” corresponent a l’exercici 2010, prèviament informat pels serveis d’intervenció
municipals, d’acord amb els Estats que consten com annex i amb els resultats:
-

Resultat pressupostari.........................................................................3.166,06 €
Resultat pressupostari ajustat..............................................................3.166,06 €
Romanent de tresoreria total.............................................................18.680,50 €
Romanent de tresoreria per despeses generals..................................17.876,82 €

2n. Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins la primera sessió que celebri, i
remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, segons el que
disposa l’article 193, ap. 4 i 5 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
Els regidors es donen per assabentats.

12.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010
ESCOLA DE MÚSICA
Es dóna compte al Ple Municipal de la Resolució de Presidència de 28 de febrer de
2011, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2010 de l’Ajuntament, que es transcriu a
continuació:
«RESOLUCIÓ DE PRESIDENT. Sant Feliu de Guíxols, 28 de febrer de 2011
En compliment del que estableixen l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 90,1 del Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril,
DISPOSO:
1er. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom “Escola de Música”
corresponent a l’exercici 2010, prèviament informat pels serveis d’Intervenció
municipals, d’acord amb els Estats que consten com annex i amb els següents resultats:
- Resultat pressupostari.........................................................................66.194,62 €
- Resultat pressupostari ajustat..............................................................66.194,62 €
- Romanent de tresoreria total.............................................................106.315,10 €
- Romanent de tresoreria per despeses generals....................................90.487,99 €
2n. Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins la primera sessió que celebri, i
remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, segons el que
disposa l’article 193, ap. 4 i 5, del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.»
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Els regidors es donen per assabentats.

13.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS
ESTABLIMENTS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER A ÚS
PÚBLIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (LOCUTORIS)
«Vista L’ordenança de referència que va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple
en sessió de 27 de febrer de 2011.
Atès que la referida ordenança s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació d’anunci al BOP, al DOGC, al Punt Diari i al tauler d’anuncis i pàgina Web
de la corporació, durant el qual s’ha presentat el següent escrit d’observacions:
- R.E. 1103 de 31-01-2011 – presentada pel Síndic municipal de Greuges.
Vist l’informe jurídic sobre que consta a l’expedient.
Atès el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i articles 64, 65 i 66 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local (Decret 179/95, de 13 de juny).
Es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
Primer.- ESTIMAR les observacions realitzades pel Síndic municipal de Greuges en el
sentit d’aclarir la Disposició transitòria primera de l’ordenança en relació a l’article 3.1
de la mateixa, i amb la introducció d’un preàmbul amb el text proposat.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’ordenança reguladora dels establiments de
serveis de telecomunicacions per a ús públic de Sant Feliu de Guíxols (locutoris), amb
les modificacions assenyalades en el punt anterior.
Tercer.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya
aquest acord i còpia íntegra i fefaent de l’ordenança aprovada als efectes previstos a
l’art. 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local.
Quart.- PROCEDIR a la publicació de l’ordenança aprovada d’acord amb el que
preveu l’art. 66 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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14.- APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE
LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE, PER A LA REDUCCIÓ
DEL NOMBRE DEL CAMP DE BOIES DE LA PLATJA DE SANT POL.
El Secretari llegeix la següent proposta:
«Vist el Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona marítimo-terrestre d’aquest terme
municipal, per a la temporada d’estiu dels anys 2011-2014 inclosos, apovat pel Ple
Municipal i actualment en tràmit a la Subdirecció General de Costes de la Generalitat de
Catalunya.
Vistes les modificacions del plànol i la fitxa de l’activitat de la base de transport situada
a la platja de Sant Pol, per a la reducció del nombre de boies de 80 a 60 unitats.
Vist l’informe redactat pels serveis tècnics municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació del Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona
Marítimo-Terrestre del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, consistent en la
reducció del nombre de boies del camp de boies de la platja de Sant Pol de 80 a 60
unitats.
Segon.- TRAMETRE-HO a la Subdirecció General de Ports i Costes, del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva tramitació en
compliment del que estableix la legislació vigent.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

15.- APROVAR EL CONVENI URBANÍSTIC DEL PA-12 TURÓ DEL PORT I
SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA.
El Secretari exposa l’objectiu del conveni.
Miquel Lobato: Exposa que aquest acord posa fi a 30 anys de plets, i concilia els
interessos municipals i de la propietat.
Jesús Fernández: Recorda que el març de 2003 el govern d’aleshores va donar el tema
erròniament per tancat. Ara sí que es tanca definitivament.
Miquel Lobato: Exposa que històricament l’Ajuntament ha mantingut una defensa
coherent en aquest tema. Lamenta el comentari del Sr. Fernández.
El contingut de la proposta és el següent:
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en exercici de la seva potestat de planificació
urbanística i Urbemar, SL com a copropietària de les finques objecte de conveni han
arribat a una sèrie d’acords puntuals que s’han plasmat en el text del conveni urbanístic
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que acompanyarà la tramitació de la modificació puntual de POUM per reordenar el PA12 Turó del Port, SMU-13 Puig de la Rupia i la delimitació del nou PA-29 París-Londres.
Aquests acords posen fi a mes de 25 anys de recursos administratius i contenciosos entre
Ajuntament i Urbemar, SL per concretar i ubicar l’edificabilitat pendent d’executar als
esmentats espais, amb el mínim impacte paisatgístic.
El conveni que es porta a aprovació bàsicament preveu el trasllat de la total edificabilitat
pendent a la finca del Turó del Port, de manera que els espais que no es troben edificats
quedin lliures d’edificació.
Atès els que disposa l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, com a Regidor delegat de planejament i
gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols i l’entitat Residencial Porta Ferrada, SL que preveu la reordenació
de les finques ubicades dins els actuals PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rupia,
delimitant dins l’àmbit del Puig de la Rupia el nou PA-29, anomenat Paris-Londres.
SEGON.- Sotmetre al tràmit d’informació al públic el present conveni per un termini
de 1 mes garantint la consulta presencial i per mitjans telemàtics del mateix.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

16.- CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA
AL CARRER TRAFALGAR PER A L'UBICACIÓ DE LES CARROSSES DE
CARNAVAL I ALTRES
La regidora Sra. Esther Martínez s’incorpora durant la deliberació d’aquest punt.
El contingut de la proposta és el següent:
«Atès que l’activitat de carnaval és una de les festes més significatives i rellevants de la
ciutat de Sant Feliu de Guíxols, amb molts anys d’història, que es va reprendre el 1980
a iniciativa popular.
Atès que durant les últimes edicions de les festes de Carnaval s’ha incrementat la
participació i, de la iniciativa popular dels balls s’ha augmentat i consolidat fins a les
activitats actuals que envolten aquesta celebració.
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Atès que avui dia la ciutat de Sant Feliu de Guíxols hi compta amb 22 colles i a més a
més, la celebració compta també amb la participació de colles de les comarques del
Gironès, la Selva o La Garrotxa.
Atès que actualment les colles de Sant Feliu estan ubicades en una nau que
l’Ajuntament té llogada, però que no reuneix les condicions mínimes de seguretat, tal i
com s’ha posat de manifest a la memòria elaborada pels tècnics de l’Ajuntament, de
data 29 d’octubre de 2010.
Atès l’informe favorable de la TAG de Patrimoni de l’Ajuntament sobre la possibilitat
de la contractació directa d’una nova nau de lloguer i sobre el contracte d’arrendament
corresponent, de data 15 de març de 2011.
Atès que aquesta contractació suposa una carència de 12 mesos de no pagament de la
renda del lloguer, de tal forma que el primer rebut efectiu del lloguer es passarà a partir
de l’1 d’abril de 2012, la qual cosa suposa la no necessitat d’informe econòmic sobre
l’existència de crèdit suficient per a fer front a la despesa del lloguer durant l’exercici
2010.
Atès que a la nau objecte de lloguer s’han de fer les reformes mínimes d’adequació,
segons la memòria dels tècnics de l’Ajuntamentament, de data 29 d’octubre de 2010,
per a la qual cosa hi existeix crèdit suficient, segons el document comptable que hi
consta a l’expedient.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament de la nau situada al carrer Trafalgar,
d’aquesta ciutat, propietat de l’empresa TOLOSA TRADING, SL, amb una durada de
10 anys, que començarà l’1 d’abril de 2011 i fins al 31 de març de 2021.
Segon.- Aprovar la despesa de la renda de lloguer per import de 1.670.-€ (IVA a part)
amb un període de 12 mesos de carència del cobrament d’aquesta renda per a poder
efectuar les obres a què es refereix la clàusula segona del contracte d’arrendament, de
tal manera que el primer rebut de la renda de lloguer es cobrarà de manera efectiva a
partir de l’1 d’abril de 2012, segons el que estipula la clàusula cinquena del contracte
d’arrendament.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo als serveis econòmics de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.»
Jesús Fernández: anuncia el seu vot en contra. Creu que la ciutat té despeses més
prioritàries.
Alcalde: No és un caprici. Llegeix els advertiment de l’informe tècnic sobre les
condicions insuficients de la nau actual. Aquest govern no pot assumir riscos per
incompliment de les mesures de seguretat.
Jesús Fernández: Està d’acord en que el lloc actual no és l’adequat. Però demana una
reflexió més de fons sobre si els Ajuntaments poden continur assumint aquestes tipus de
despeses. Creu que les associacions potser s’hauran d’espabilar més pel seu compte.
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Jordi Vilà: Dissenteix dels arguments del Sr. Fernández. Votarà a favor perquè s‘ha
d’incentivar la cultura popular, i el Carnaval a Sant Feliu té una llarga història.
Juanjo García: Felicita al govern per aquesta proposta. Aquesta iniciativa ja la tenia
prevista l’anterior govern.
Miquel Lobato: L’Ajuntament ha d’incentivar la cultura popular i les inicitives
ciutadanes amb una àmplia participació popular. No està d’acord amb que el carnaval
sigui ”una activitat que realizen uns privats”. S’han de potenciar les activitats de fora de
la temporada d’estiu. L’Ajuntament no disposa de prou recursos per construir una nau
pròpia.
Alcalde: Es dona compliment a una demanda històrica. Hi ha moltes entitats que
desinteressadament donen vida a la ciutat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
19 vots a favor
1 vot en contra

(5TSF, 5CiU, 1AMICS; 6PSC-PM, 2ERC)
(1ICV)

17.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI
DE L'ESCOLA MÚSICA
El Secretari llegeix el contingut de la proposta:
«Vist el Projecte d’obres esmentat, redactat per Arquitectura Ferrés Marcó, S.L.P..
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 de març de 2011.
Atès, que segons consta al projecte, es preveu executar les obres de la primera fase
durant els mesos de juny a setembre de 2011, la qual cosa justifica la tramitació de
l’expedient per la via d’urgència.
Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local, els articles 36, 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- DECLARAR LA URGÈNCIA en la tramitació de l’expedient per quan les
obres de la primera fase es preveuen executar durant els mesos de juny a setembre
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Segon.- APROVAR INICIALMENT el projecte de reforma de l’edifici de l’Escola
municipal de Música, redactat per Arquitectura Ferrés Marcó, S.L.P., amb un pressupost
total de 542.061,69 Euros (IVA inclòs), dividit en les següents fases:
• Fase 1 :
174.999,82 €
• Pressupost addicional a fase 1:
37.758,93 €
• Fase 2 :
329.302,94 €
Tercer.- SOTMETRE l’esmentat projecte al tràmit d’informació pública per un termini
de QUINZE DIES, mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP i Taulell
d’anuncis de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se cap escrit ni al·legació durant el
referit termini, el projecte s’entendrà aprovat definitivament procedint-se a la publicació
corresponent.
Cinquè.- DELEGAR a l’Alcaldia la resolució de les al·legacions que es puguin
presentat i l’aprovació definitiva del projecte, en el seu cas.»
Josefina Cosp: Aviat començaran les obres per arreglar l’Escola de Música. Per aquest
any es preveu arranjar la primera planta, amb un auditori magnífic i molt bonic, i l’any
2012 la resta.
Júlia Vendrell: Agraeix que no es difereixi massa en la planta baixa d’aquest auditori
que ja és el que s’havia previst en les memòries valorades que hi havia fetes d’abans.
Lamenta el retard. S’hauria d’haver iniciat el projecte l’estiu passat.
Alcalde: Els projectes es fan quan es poden. No n’hi ha prou amb les intencions. Les
obres van endavant, es faran de manera que no interfereixin en el període escolar. És un
projecte molt engrescador i porta a una escola de música de primer nivell amb
possibilitats d’ampliació, que és el que tots volem, que estigui al cent per cent del seu
rendiment. Agraeix el vot favorable de tots els regidors
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

PROPOSCIONS URGENTS
18.1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2011, CAN SERRA
El Ple aprova la urgència.
Miquel Lobato: El conveni amb la família Serra preveu que l’Ajuntament posarà a
disposició de la família Serra una nau durant dos anys. Aquest suplement serveix per
finançar les obres d’adequació de la nau i el lloguer.
El contingut de la proposta és el següent:
«Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, en relació a les modificacions
plantejades.
Es proposa al Ple la presa dels següents ACORDS:
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1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 4/2011
donant d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del
Romanent de tresoreria per despeses generals:
03

33604 62200 OBRES MUSEU THYSSEN
TOTAL
:

101.181,65
101.181,65

2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se
aprovat definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

18.2.- APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ANNEX II SECTORIAL BRIGADA
MUNICIPAL
El Ple aprova la urgència.
Pere Ararà: Es tracta d’obtenir una disponibilitat dels treballadors de la brigada, i a
partir d’ara ja no faran hores extres, llevat casos de força major.
Es podrà revisar any a any. S’hi han acollit tots els treballadors de la brigada menys dos.
El contingut de la proposta és el següent:
«Fets
1r.- Per tal de suprimir la realització d’hores extraordinàries, els representants de
l’Ajuntament, els representants legals dels treballadors de la Brigada Municipal i la
Comissió Paritària del Conveni han signat un acord “Annex II sectorial de la Brigada
Municipal”, del que s’adjunta una còpia.
2n.- Aquest annex contempla que els treballadors que s’acollin al complement de
disponibilitat percebran 300 € bruts mensuals per dotze mensualitats.
3r.- El 27 de gener de 2011, el Ple va aprovar definitivament el Pressupost de l’any
2011, que inclou una aplicació pressupostària dotada amb 50.000 euros en concepte de
complement disponibilitat manteniment ciutat.
4t.- En data 24 de març de 2011, ha arribat a Recursos Humans l’adhesió individual
de12 membres de la Brigada Municipal. S’adjunten els càlculs.
5è.- Atès l’informe favorable de la Cap de Recursos Humans de data 25 de març de
2011.
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6è.- Atès l’informe favorable d’Intervenció en quant a l’existència de consignació
pressupostària de data 28 de març.
Fonaments de dret
D’acord amb la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost de Llibertat Sindical.
D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors
El Ple acorda:
1r.- Aprovar el text de l’acord de l’Annex II Sectorial de la Brigada Municipal, aquest
annex tindrà una vigència del dia 1 de gener a 31 de desembre de 2011.
L’aplicació d’aquest Annex es finançarà amb l’aplicació pressupostària “disponibilitat
manteniment ciutat”.
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.

18.3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 7 DE MARÇ DE
2011 EN REFERÈNCIA AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
278/2011 INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA
El Ple aprova la urgència.
Es proposa al Ple la ratificació del següent Decret d’Alcaldia:
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 7 de març de 2011
Atès el recurs núm. 278/2011 interposat per France Telecom España, SA, per
l’ordenança fiscal del nostre Ajuntament reguladora de la “taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de
subministres d’interès general” per a l’exercici 2011, publicada al BOP de Girona núm.
241 de data 20 de desembre de 2010, davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Primera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya;
Aquesta Alcaldia,
DISPOSA:
1r.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 278/2011E, interposat per France
Telecom España, SA contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministrament d’interès general per a l’exercici de 2011 publicada al BOP de
Girona núm. 241 de 20 de desembre de 2010.
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2n.- Comunicar al Tribunal que:
. Als efectes previstos a l’article 38 de la Llei Jurisdiccional que aquest Ajuntament, es té
coneixement de l’existència del recurs núm. 226/2011-L interposat per Telefónica Móviles
España, SAU en data 22 de febrer de 2011 contra la mateixa ordenança fiscal de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reguladora de la “Taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministres
d’interés general” per a l’exercici 2011.
. La comunicació judicial ha estat enregistrada d’entrada el dia 1 de març de 2011 (RE
2329/2011).
. L’expedient administratiu que s’impugna amb aquests recursos, números 278/2011-E i
226/2011-L, es va trametre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 2 de març
de 2011, d’acord amb el que disposa l’article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3r. Encarregar a Xaloc de la Diputació de Girona la representació processal i l’assistència
jurídica en aquest contenciós.
4t. Nomenar advocat per a l’assistència jurídica lletrada de l’esmentat contenciós al Sr.
Enric Mas Lopez. I nomenar els següents procuradors:
De Girona: Immaculada Biosca Boada; Joan Ros Cornell
De Barcelona, per aquest ordre, la Sra. Carmen Ribas Buyo i Jordi Fontquerni Bas.
De Madrid: Argimiro Vázquez Guillén i Francisco José Abajo Abril.
5è. Atorgar els corresponents poders notarials a favors dels esmentats advocat i
procuradors.
6è. Donar compte al Ple de la Corporació, per a la seva ratificació, en la propera sessió
ordinària que tingui lloc. »
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

18.4.- DESAFECTACIÓ DE DUES PORCIONS SEGREGADES DE LA FINCA
MUNICIPAL D'EQUIPAMENTS DE SANT POL, UBICADA A LES
AVINGUDES DE S'AGARÓ I VALL D'ARO I CARRERS SCHWARZ I EAST
GRINSTEAD.
El Ple aprova la urgència de la següent proposta:
«El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar, en sessió celebrada el dia
29 d’abril de 2010 en conveni urbanístic entre l’Ajuntament i la mercantil Residencial
Porta Ferrada, SL, en el que es preveia la permuta de la finca anomenada “Can Serra”,
propietat de l’esmentada mercantil, amb una sèrie de finques de titularitat municipal (2
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finques al paratge de “Sant Pol” , 1 finca del Sector “Mas Falgueres” i una altra finca
del Sector “Bujonis”).
La finalitat del conveni era la de possibilitar, a través de l’esmentada permuta i d’una
sèrie de modificacions del POUM de Sant Feliu de Guíxols, la qualificació com a
equipament comunitari sociocultural de la finca coneguda com Can Serra (que estava
qualificada com a ús residencial), la qual passaria a ser de titularitat municipal als
efectes d’aconseguir la implantació del citat equipament.
Per una altra banda, el conveni també preveia la requalificació com a ús residencial,
prèvia desafectació, de dues finques de titularitat municipal (les del paratge de Sant Pol)
les quals, juntament amb les dues altres citades finques de titularitat municipal,
passarien a ser de titularitat de Residencial Porta Ferrada, SL. Igualment el conveni
urbanístic preveia que 6 dels habitatges d’HPO que es construirien en una de les finques
registrals objecte de permuta, concretament la ubicada al sector Mas Falgueres, haurien
de ser lliurats a l’Ajuntament.
El conveni preveia que, en primer lloc es tramitarien les modificacions puntuals del
POUM als efectes de realitzar les requalificacions esmentades. L’aprovació definitiva
de la modificació del POUM es va produir mitjançant acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, de data 22/12/2010 i es va condicionar la seva eficàcia a la
formalització de la permuta.
Per això, es va considerar oportú iniciar el procediment de desafectació de les dues
citades finques del Sector de Sant Pol i així es va fer mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de data 15 de febrer de 2011. Igualment en aquest acord de Junta es va
acordar la segregació de les porcions de la finca de Sant Pol que havien de ser objecte
de desafectació.
L’expedient de desafectació ha estat exposat al públic mitjançant la seva inserció al
BOP núm. 44, de 4 de març, durant el temini de 20 dies. Aquesta exposició al públic va
acabar el passat dilluns, 28 de març de 2011, la qual cosa ha provocat que no s’hagi
pogut dictaminar aquest expedient de desafectació per la Comissió Informativa
d’Urbanisme de la passada setmana i que tampoc s’hagi pogut posar a l’ordre del dia del
Ple de març, havent de tramitar-se aquesta proposta pel procediment d’urgència.
Tal i com consta a l’expedient, mitjançant certificat del secretari de l’Ajuntament,
durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació a
la desafectació de dues porcions segregades de la finca situada al paratge Sant Pol.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la desafectació de les dues parcel·les del paratge Sant
Pol que a continuació es descriuran, en no haver-se presentat cap al·legació i /o
reclamació durant el termini d’informació pública:
“Finca A.- Solar amb una superfície de 2.245,27 m2, ubicat al terme municipal de Sant
Feliu de Guíxols, al paratge de Sant Pol. Limita: Al Nord, amb l’edifici amb 98 a 102
de l’Avinguda de la Vall d’Aro; al Sud, amb l’edifici amb números 78 a 80 de
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l’Avinguda de la Vall d’Aro; a l’Est, amb la resta de la finca matriu; i a l’Oest, amb
l’Avinguda de la Vall d’Aro.”
“Finca B.- Solar amb superfície de 1.610,25 m2, ubicat al terme municipal de Sant
Feliu de Guíxols, al paratge de Sant Pol . Limita: Al Nord, amb la resta de finca
matriu; al Sud, amb el carrer d’East Grinstead; a l’Est, amb l’Avinguda de S’Agaró,
mitjançant zona verda EL1; i a l’Oest, amb l’edifici amb números 78 a 80 de
l’Avinguda de la Vall d’Aro”
La finca matriu de la que s’han segregat aquestes dues finques es troba ubicada situada
al paratge de Sant Pol, delimitada pels carrers d’East Grinstead i Schwarz i les
Avingudes de la Vall d’Aro i de S’Agaró, amb referència cadastral núm. UTM
4272603EG0247S0001ZD. Es troba inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de
Guíxols , al Tom 2729, llibre 334 de Sant Feliu de Guíxols, foli 13, finca 16.296,
INSCRIPCIÓ 1ª
Segon.- Procedir a la seva inscripció en el Registre de la Propietat, segons el que
estableix la legislació vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

18.5.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL REGIDOR DEL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SR. JOAQUIM CLARÀ,
REFERENT A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER FER EL TRASLLAT
DEL TRANSFORMADOR QUE HI HA UBICAT A LA PLACETA SANT POL.
El Ple aprova la urgència de la següent proposta:
«Joaquim Clarà i Estanyol, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió,
demano que es tracti en el proper Plenari que es celebrarà el dia 31 de març d’enguany,
la següent moció:
Darrerament s’ha encarregat la redacció del projecte per fer el trasllat del transformador
que hi ha ubicat a la Placeta Sant Joan, la qual cosa suposarà la remodelació de la zona.
Alhora, en aquest indret i en el seu entorn més immediat, hi concorren diferents
problemàtiques que hores d’ara romanen per resoldre, com són: la neteja, al freqüència
de retirada de les deixalles, la situació dels contenidors i la neteja dels mateixos, el
mobiliari urbà, el manteniment del paviment, l’enllumenat, l’ornamentació floral, el
sentit de circulació i l’accés dels vehicles a dita zona, tot això això a banda d’altres
elements que els veïns poden posar en qüestió.
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Per tot això, i atès que les qüestions que entenc que estan pendents de resoldre a la zona
de la Placeta Sant Joan i rodalies immediates hi convergeixen els àmbits de diferents
regidories, vull proposar al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que aprovi la
següent moció urgent:
Que l' ajuntament es reuneixi amb els veïns i comerciants amb caràcter d' urgència , per
resoldre , d' acord amb el criteri del veïns i comerciants de la zona , i abans de l' inici de
la campanya de les eleccions municipals , les següents qüestions:
- Establir les premisses de com s’ha de resoldre la superfície de la Placeta Sant Joan una
vegada s’hagi realitzat el trasllat dels transformador, així com decidir els terminis
d’execució de dit projecte.
- Solucionar els problemes de neteja i situació dels contenidors, així com el que fa
referència al mobiliari urbà, inclòs l’enllumenat, i el relacionat amb l’embelliment de la
zona.
- Decidir quin ha de ser el sentit de la circulació.
- Comprometre 's i solucionar dins del termini indicat, les altres qüestions relacionades
amb la zona que tingui a bé plantejar els veïns i comerciants de la mateixa
En aquesta cas proposo que prevalgui l’opinió de la majoria de les persones que viuen
i/o treballen en aquesta zona, doncs malgrat ser una zona d’ús general de la ciutadania,
és evident que hi ha persones que en resulten més directament afectades.»
Jesús Fernández: Li recorda al Sr. Clarà que està al govern, i que pot incidir directament
en aquest assumpte, sense d’haver de portar-ho a Ple. Discrepa que no sigui una moció
electoralista. Recorda quin era el seu posicionament sobre el tema que va defensar quan
estava al govern. Creu que s’ha de restringir al màxim possible el trànsit pel carrer
Hospital. Comprèn el neguit dels veïns i dels comerciants, però en aquesta zona s’ha
invertit molt més qen altres zones de la ciutat. Pregunta quina és la posició de CiU.
Jordi Vilà: Creu que aquesta moció és una deslleialtat política. Li diu al Sr. Clarà que si
no li agrada el govern, vagi al grup mixt. Aquesta proposta és “electoralíssima”. És un
exemple de mala política.
Juanjo García: Demana al Sr. Clarà que retiri aquesta moció. L’Alcalde s’ha de sentir
traït. Li demana que no posi als altres grups en aquest joc. Si vol fer propostes als veïns,
les poden fer.
Joaquim Clarà: El més passat un sol regidor del grup socialista va presentar una moció.
I en l’anterior, grups de govern presentaven mocions. Aquesta moció el que promou és
la participació ciutadana. La moció no diu que es vulgui modificar el sentit de la
circulació.
S’ha escoltat els veïns i s’han escoltat les seves preocupacions. Faci el que faci se’l
criticarà. Comenta al Sr. Vilà que mai es posarà dintre dels assumptes interns d’un partit
polític, com va fer ell en l’anterior Ple.
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Jesús Fernández: Quan era regidor del govern li van penjar un llençol perquè no feia
política a la carta com el Sr. Clarà. Són formes diferents de fer política. És des de dintre
del govern que ha de parlar amb el veïns. No ha sentit cap queixa de l’Associació dels
Comerciants ni dels veïns de l’eixample.
Juanjo García: Continua demanant al Sr. Clarà que retiri aquesta moció. El govern ha de
governar fins al darrer dia.
Alcalde: La moció no demana res de l’altre món i res que no s’estigui fent. Proposa que
es retiri el tercer paràgraf.
Joaquim Clarà: No retirarà la moció. Comenta al Sr. Fernández que té trencat el seu
partit a Sant Feliu de Guíxols. No li accepta lliçons de com portar el seu partit polític.
Afirma que la moció de censura sí que va venir provocada per un tema de deslleialtat.
Es sotmet a votació la moció sense el paràgraf tercer, essent aprovada amb el següent
resultat:
11 vots a favor
9 abstencions

(5TSF, 5CIU, 1AMICS
(6PSC-PM, 2ERC, 1ICV)

II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES
Richard Navarro
Prec. Referent a una pregunta que vaig fer en el Ple passat, però que ens hem de
remuntar al novembre del 2010 per tenir-ho en antecedents i perquè la gent ho sàpiga.
El Grup Municipal Socialista va presentar una moció en la qual es demanava que
l’Ajuntament s’adherís al programa ACTIC, que era un programa que la Generalitat de
Catalunya impulsava perquè la gent pogués acreditar els seus coneixements sobre
informàtica, Internet, etc..Una acreditació que és totalment vàlida per a totes les
empreses i Institucions Públiques a l’hora d’optar a ofertes de treball.
Aleshores, es va aprovar l’acord per unanimitat el mes de novembre, tres mesos després
i fent la pregunta en el Ple del mes de febrer, el senyor Alcalde es va comprometre que
em respondria com estava el tema de l’ACTIC, de moment, ni via mail, ni per telèfon,
ni a la meva guixeta no hi hagut cap tipus de resposta de com estava el tema. La meva
pregunta i el meu prec és com està el tema. Els hi demano facin alguna cosa, crec que és
una bona cosa per Sant Feliu i més que res per als ciutadans perquè poden acreditar uns
coneixements d’informàtica que si haguessin de fer un curs els hi costaria moltíssims
esforços i diners i en el moment que ens trobem, que és un moment difícil de buscar

27

feina, crec seria convenient que l’Ajuntament pogués oferir la possibilitat de fer
l’examen a Sant Feliu i que no s’hagués de desplaçar a Palafrugell, Girona, Arbúcies,
Santa Coloma de Farnés, que són Ajuntaments que ja ho estan fent. Suposa un cost zero
per a l’Ajuntament i crec que és una bona iniciativa que hauríem d’encapçalar des de
l’Ajuntament. Si vostè vol, quan acabi el Ple en parlem. Li puc donar quatre pautes de
com s’ha de fer perquè s’està fent a altres municipis, no tinc cap mena d’inconvenient
pel bé de la ciutat i dels ciutadans.
Alcalde: Li agraeixo el prec.
Miquel Lobato: És un tema que s’ha tractat des dels serveis Informàtics, i que
evidentment, la seva col·laboració serà benvinguda, ja li dic, que el que s’està estudiant
ara és que l’accés estigui en un lloc de l’Ajuntament que pugui oferir el màxim d’hores
d’atenció al públic i per tant, no només que es faci a Sant Feliu, sinó que a més a més,
es faci en un lloc de màxima atenció pública.
A tots ens ve al cap que un lloc ideal pot ser el Punt d’Informació Juvenil o la
Biblioteca. Els serveis tècnics estan estudiant si l’implamentació en un lloc o en un altre
és més adient. En pocs dies o en poques setmanes ho tindrem en marxa.
Richard Navarro: Em sembla perfecte que es busquin ubicacions i que s’hi estigui
treballant. Això té un procés de sol·licitud a la Generalitat, passen els dies, i cada
vegada és més complicat. Jo no sé si s’ha sol·licitat formalment.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, redacto aquesta acta.

El secretari

Carles Ros i Arpa

Vist i plau
el president

Carles Motas i López
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