PLE/AGARCIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

10/2011
Ordinària
28 de juliol de 2011
des de les 21 h fins a les 22 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. 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)
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)

Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i García , interventora acctal
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY
DE 2011
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
1

3. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 13 DE JULIOL
DE 2011 DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES
4. CANVI DE PLURIANUALITAT DE LES OBRES DE L'ESCOLA DE
MUSICA
5. APROVACIO DEL CONVENI PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES DE
REFORMA DE L'ESCOLA DE MUSICA
6. ACORD DE PLE DE DATA 30 DE JUNY DE 2011 DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS A INSTITUCIONS I ORGANISMES
7. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
8. FIXACIO DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012
9. MOCIO PER RECOLZAR LA COMMEMORACIO DE LA DIADA DE L'11
DE SETEMBRE
10. CANVI D'HORARI DE LES SESSIONS DE LA COMISSIO INFORMATIVA
DE RÈGIM INTERN, SERVEIS ECONÒMICS I SERVEIS PÚBLICS I DE LA
COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT
11. SEGONA APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL
DE POUM QUE INCLOU DIVERSES MODIFICACIONS REFERIDES A
DISFUNCIONS ENTRE LA REALITAT FISICA I EL PLANEJAMENT
GRAFIC
12. ACCEPTACIO DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOC - 2010 REFERIDES
A LES OBRES DE REMODELACIO DEL MERCAT MUNICIPAL 2A FASE
13. PROPOSICIONS URGENTS
14. PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE
JUNY DE 2011
I. Part Resolutiva:
S’aprova l’acta anterior núm. 9/2011 de data 30 de juny de 2011

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els
decrets dictats en els mesos d’abril, maig i juny, i d’altres anteriors.
Els regidors es donen per assabentats.
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3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 13 DE JULIOL
DE 2011 DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES
Es dóna compte al Ple municipal dels següents Decrets d’Alcaldia:
1.- «DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 13 de juliol de 2011
El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de data 30 de juny de 2011, en compliment del
que disposa l’article 83 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la creació i determinació de la
composició de les Comissions Informatives en vista a la nova composició política
derivada dels resultats de les passades eleccions municipals.
Atès que en l’esmentat acord de Ple es va acordar que els grups municipals havien de
comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament els regidors que formaran part de cada
Comissió en el termini màxim de 10 dies;
Atès que, la Secretaria d’aquest Ajuntament ja disposa de les designes nominals de cada
grup municipals dels regidors que formaran part de cada comissió informativa, en
proporció a la seva representativitat en el Ple municipal;
Aquesta Alcaldia
DISPOSA:
Nomenar els següents membres de les comissions informatives que es relacionen:
1) Comissió Informativa de Regim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics.
-

Dolors Ligero i Ruiz, presidenta
Juan José García Cañadas, vicepresident
Magdalena Lupiáñez i Soler
Pilar Giró i Roman
Francisco Cárdenas i Toscano
Carles Motas i López
Josep Saballs Balmaña
Josep Morató Molins
Verónica Lahoya Rodríguez
Júlia Vendrell i Amate
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-

Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort

2) Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
- Joan Vicente i Rufí, president
- Dolors Ligero i Ruiz, vicepresidenta
- Joaquim Clarà i Estañol
- Pilar Giró i Roman
- Francisco Cárdenas Toscano
- Carles Motas i López
- Josep Saballs Balmaña
- Josep Morató Molins
- Verónica Lahoya Rodríguez
- Juan José García Cañadas
- Jordi Vilà i Vilà
- Mª Angeles Sánchez Aragón
- Jesús Fernández i Bort
3) Comissió Informativa de Cultura, Coneixement i Ensenyament
- Júlia Vendrell i Amat, presidenta
- Pilar Giró i Roman, vicepresidenta
- Joaquim Clarà i Estañol
- Magdalena Lupiáñez i Soler
- Pau Casals i Caus
- Fina Cosp Iglesias
- Laura Aiguaviva Carreras
- Remei Martín Cañadas
- Joan Vicente i Rufí
- Verónica Lahoya Rodríguez
- Jordi Vilà i Vilà
- Mª Angeles Sánchez Aragón
- Jesús Fernández i Bort
4) Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Acció Social, i Esports i Joventut.
- Magdalena Lupiáñez i Soler, presidenta
- Juan José García Cañadas, vicepresident
- Joaquim Clarà i Estañol
- Pau Casals i Caus
- Francisco Cárdenas i Toscano
- Fina Cosp Iglesias
- Laura Aiguaviva Carreras
- Remei Martín Cañadas
- Verónica Lahoya Rodríguez
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-

Júlia Vendrell i Amate
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort

2.- «DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 18 de juliol de 2011
Atès el Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2011 de nomenament dels membres de
les comissions informatives d’aquest Ajuntament;
Atès que es creu convenient fer un canvi de regidors per adequar-los més concretament
a les competències que li han estat delegades per aquesta Alcaldia,
DISPOSO:
Modificar el Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2011, efectuant els següents
canvis:
1. El senyor Joaquim Clarà Estañol serà membre de la Comissió Informativa de
Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics en comptes de la senyora
Pilar Giró i Roman.
2. La senyora Pilar Giró i Roman serà membre de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Acció Social, i Esports i Joventut en comptes del senyor
Joaquim Clarà i Estañol. »
Els regidors es donen per assabentats.
4.- CANVI DE PLURIANUALITAT DE LES OBRES DE L'ESCOLA DE
MUSICA
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«Atès que per acord de Junta de Govern Local, de data 31 de maig de 2011, es va
adjudicar el contracte per a l’execució de la primera fase de les obres de reforma de
l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols a l’empresa Calam Tapias
Construccions SL (NIF:B65511735), pel preu de 115.677,85 euros (IVA a part), més les
millores addicionals presentades en la seva oferta, pel preu de 31.999,10 euros (IVA a
part).
Atès que en data 15 de juliol de 2011 l’empresa Calam Tapias Construccions SL va
enviar fax amb la sol·licitud per executar simultàniament les obres de les dues fases
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donat que resulta beneficiosa per l’interès general ja que es minimitzen les incidències
d’aquestes obres en el funcionament normal de l’Escola, i per altre banda, des del punt
de vista tècnic, l’execució simultània de les dues fases de l’obra també resulta més
avantatjosa.
Atès que l’empresa Calam Tapias Construccions SL ha ofertat l’avançament del
finançament de les obres de la segona fase, sense repercutir cap interès, cost ni despesa
financera a l’Ajuntament.
Atès que en el Pla d’inversions de l’exercici 2011 hi havia la següent previsió per a
l’execució de la 1ª Fase de les obres de l’escola de música:

OBRES ESCOLA DE MÚSICA

SUBV. DIPUTACIÓ PRÉSTEC
145.000,00
30.000,00

TOTAL
175.000,00

Atès que en el Pla d’inversions per l’exercici 2012 hi havia la següent previsió per la 2ª
fase de les obres de l’escola de música:

OBRES ESCOLA DE MÚSICA

SUBV. DIPUTACIÓ PRESTEC
145.000,00
30.000,00

TOTAL
175.000,00

Atès que l’import real de l’adjudicació de la 1ª Fase de les obres és 136.499,86 euros
(IVA inclòs) més les millores 37.758,93 euros (IVA inclòs). Essent un total de
174.258,79 euros (IVA inclòs).
Atès que l’import ofertat per a la 2ª fase de les obres de l’escola de música és
243.684,17 euros (IVA inclòs)
Es Proposa al PLE:
La modificació de la plurianualitat de les obres de l’escola de música amb el següent
desglossament:
Anualitat 2011:

OBRES ESCOLA DE MÚSICA

SUBV. DIPUTACIÓ PRÉSTEC
145.000,00 30.000,00

TOTAL
175.000,00

SUBV. DIPUTACIÓ PRÉSTEC
145.000,00 139.737,26

TOTAL
284.737,26

Anualitat 2012:

OBRES ESCOLA DE MÚSICA
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El finançament prové d’una part de la previsió en l’anualitat 2012 de l’adquisició del
50% de la Finca del C/Sol Fundació Surís, Fabrica de Suro que s’executarà en l’exercici
2011.>>
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

5.- APROVACIO DEL CONVENI PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES DE
REFORMA DE L'ESCOLA DE MUSICA
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«Per acord de la Junta de Govern Local, de data 31 de maig de 2011, es va adjudicar el
contracte per a l’execució de la primera fase de les obres de reforma de l’Escola
Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols a l’ empresa Calam Tapias
Construccions SL (NIF: B65511735), pel preu de 115.677,85 euros (IVA a part), més
les millores addicionals presentades en la seva oferta, pel preu de 31.999,10 euros (IVA
a part).
En el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regeix el
contracte s’estableix que:
“Els licitadors hauran de presentar independentment una proposició econòmica per a
cadascuna de les fases en què s’ha dividit el projecte. L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols adjudicarà les obres relatives a la 1a primera fase i , si escau, adjudicarà les
obres relatives a la segona fase en base a l’oferta presentada per l’adjudicatari, en el
termini màxim de dos anys des de l’acord d’adjudicació de la 1a fase.
L’adjudicatari de la primera fase es compromet a mantenir els preus de l’oferta
presentada durant el termini de dos anys, des de la data d’adjudicació de la primera
fase, essent una obligació essencial del contracte la realització d’aquestes obres en cas
que li siguin encomanades.”
Calam Tapias Construccions SL va presentar oferta per a l’execució de les obres
contingudes a la segona fase per import de 206.512.01 euros (IVA a part).
L’empresa Calam Tapias Construccions SL ha sol·licitat per escrit, que consta a
l’expedient, l’autorització per poder executar les obres referents a la segona fase
juntament amb l’execució de la primera amb la finalitat de reduir costos i optimitzar
recursos, segons les seves pròpies manifestacions. El finançament d’aquesta segona fase
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serà avançat per l’entitat Calam Tapias Construccions SL, sense repercussió de cap
mena de interessos, costos o despeses financeres per l’Ajuntament.
Davant aquesta sol·licitud formalitzada per Calam Tapias Construccions SL,
l’Ajuntament considera que l’oferta de l’empresa d’executar simultàniament les obres
de les dues fases també resulta beneficiosa per l’interès general ja que es minimitzen les
incidències d’aquestes obres en el funcionament normal de l’Escola. I per altre part, des
del punt de vista tècnic, l’execució simultània de les dues fases de l’obra també resulta
mes avantatjosa.
Per l’anteriorment exposat, l’Ajuntament considera convenient acceptar la proposta
realitzada per l’empresa Calam i procedir a avançar l’adjudicació de la segona fase
d’obra. Per aixó, previament, el mateix Ple Municipal té previst aprovar una
plurianualitat amb la finalitat de poder finançar les obres referents a la segona fase
durant els primers nou mesos de l’any 2012.
En base a l’exposat, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni a signar amb l’entitat CALAM TAPIAS
CONSTRUCCIONS SL, adjudicatària de les obres de reforma de l’escola municipal de
Música, i amb l’empresa FERRES MARCO SLP, adjudicatària del contracte de
redacció de projecte i direcció de les esmentades obres, per acordar l’execució
simultània de les dues fases de l’obra de reforma de l’escola municipal de Música.
SEGON.- Facultar l’alcalde per la subscripció de l’esmentat conveni.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

6.- ACORD DE PLE DE DATA 30 DE JUNY DE 2011 DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS A INSTITUCIONS I ORGANISMES
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va nomenar els representants
d’aquest Ajuntament en les institucions i organismes dels quals en formen part els
regidors, segons la nova composició política derivada dels resultats de les passades
eleccions municipals.
En l’esmentat acord de Ple, es va atorgar un termini de 10 dies per tal que els grups
municipals comuniquessin els noms i cognoms dels regidors que formarien part
d’aquests òrgans;
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Un cop designats nominalment tots els membres que composen els diferents òrgans i
institucions, en data 14 de juliol, mitjançant Decret d’Alcaldia es varen nomenar els
representants d’aquest Ajuntament per al grup municipal de Tots per Sant Feliu de
Guíxols.
Atès que es va detectar una errada material en la composició de l’òrgan de Consorci del
Govern Territorial de Salut del Baix Empordà;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
1.- Modificar l’acord de Ple de data 30 de juny de 2011 de nomenament de
representants del Ple a les institucions i organismes en els següents termes:
CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT
EMPORDÀ:
Titular:
L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí
Suplent:
La regidora Verónica Lahoya Rodríguez

DEL

BAIX

2.- Nomenar representants d’aquest Ajuntament en el següent òrgan:
CONSORCI DEL MASSÍS ARDENYA-CADIRETES
Titular:
Joan Vicente i Rufí
Suplent:
Joaquim Clarà i Estañol

3.- Composició de les diferents institucions i organismes, éssent la següent:
ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA JUNTA DE L’HOSPITAL:
President:
Vicepresident:

L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí
La regidora de Serveis Socials, Verónica Lahoya i Rodríguez

Vocals:

Magdalena Lupiáñez i Soler
Júlia Vendrell i Amate
Remei Martín Cañadas
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort
Antoni Juanals i Roman
Joan Llandrich Gazo
David Oliveras Sala
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O.A. EMISSORA MUNICIPAL:
President:
Vicepresident:

Pere Albó i Marlés
Pilar Giró i Roman

Vocals:

Magdalena Lupiáñez i Soler
Joaquim Clarà i Estañol
Pau Casals i Caus
Verónica Lahoya i Rodríguez
Juan José García Cañadas
Carles Motas López
Josep Saballs Balmaña
Laura Aiguaviva Carreras
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort
Joan Canadell Mas

OA ESCOLA DE MÚSICA:
Presidenta:

Júlia Vendrell i Amate

Vicepresident:

Pau Casals i Caus

Vocals:

Francisco Cárdenas i Toscano
Pilar Giró i Roman
Dolors Ligero i Ruiz
Joan Vicente i Rufí
Verònica Lahoya i Rodríguez
Fina Cosp Iglesias, vocal titular
Laura Aiguaviva Carreras, vocal titular
Josep Morató Molins, vocal titular
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort
Alfred Piñol Maureso
Manolo Asensio Martínez.

CONSORCI SURÍS SANT FELIU GENT GRAN:
President:

L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí

Vicepresidenta:

La regidora de Serveis Socials, Verónica Lahoya i Rodríguez
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Vocals:

Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler

FUNDACIÓ PRIVADA ASIL SURÍS
President:

L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí

Vicepresidenta:

La regidora de Serveis Socials, Verónica Lahoya i Rodríguez

Vocals:

Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler

MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL RIDAURA:
Titulars:

Joaquim Clarà i Estañol
Francisco Cárdenas i Toscano

SuplentS:

Pilar Giró i Roman
Magdalena Lupiáñez i Soler

CONSORCI ABOCADOR DE SOLIUS:
Titular:
Joaquim Clarà i Estañol
Suplent:
Francisco Cárdenas i Toscano
CONSORCI DE LES VIES VERDES:
Titular:
Suplent:

Pere Albó i Marlés
Joan Vicente i Rufí

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President:
Vocals:

Joan Alfons Albó i Albertí
Sra. Pilar Giró i Roman, regidor de Convergència i Unió
Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler, regidora de Convergència i Unió
Sra. Dolors Ligero i Ruiz, regidora de Convergència i Unió
Sr. Pau Casals i Caus, regidor de Convergència i Unió
Sr. Pere Albó i Marlés, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya
Sra. Júlia Vendrell i Amate, regidora del Partit dels Socialistes de
Catalunya
Sr. Joan Vicente i Rufí, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya
Sra. Fina Cosp Iglesias, regidora de Tots per Sant Feliu
Sr. Carles Motas López, regidor de Tots per Sant Feliu
Sr. Josep Morató Molins, regidor de Tots per Sant Feliu
Sr. Jordi Vilà i Vilà, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya

11

Sra. M. Angeles Sánchez Aragón, regidora del Partit Popular de
Catalunya
Sr. Jesús Fernández i Bort, regidor del grup d’Iniciativa de Catalunya
Verda- Esquerra Unida i Alternativa

CONSELLS ESCOLARS
Institut d’Ensenyament Secundari Sant Feliu:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman
Institut d’Ensenyament Secundari Sant Elm:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman
CEIP Gaziel:
Titular:
Suplent:

Júlia Vendrell i Amate
Pilar Giró i Roman

CEIP L’Estació:
Titular:
Suplent:

Júlia Vendrell i Amate
Pilar Giró i Roman

CEIP Baldiri Reixach:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman
CEIP l’Ardenya:
Titular:
Suplent:

Júlia Vendrell i Amate
Pilar Giró i Roman

Centre 0-3 anys:
Titular:
Suplent:

Júlia Vendrell i Amate
Pilar Giró i Roman

Escola Bressol Mas Balmanya
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman
Col·legi Cor de Maria:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Magdalena Lupiáñez
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Col·legi Sant Josep:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Magdalena Lupiáñez
Escola Oficial d’Idiomes:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman
Centre de formació d’Adults d’aquesta ciutat:
Titular:
Júlia Vendrell i Amate
Suplent:
Pilar Giró i Roman

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA:
Titular:
Suplent:

Joaquim Clarà i Estañol
Dolors Ligero i Ruiz

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ:
Titular:
Suplent:

Verónica Lahoya i Rodríguez
Júlia Vendrell i Amate

ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES:
Titular:
Suplent:

Joan Vicente i Rufí
Dolors Ligero i Ruiz

MANCOMUNITAT TURÍSTICA DE LA COSTA BRAVA:
Titular:
Suplent:

Juan José García Cañadas
Pere Albó i Marlés

JUNTA DE SEGURETAT:
President:
Vocal:

Joan Alfons Albó i Albertí
Francisco Cárdenas i Toscano

CREU ROJA:
Titular:
Suplent:

Verónica Lahoya i Rodríguez
Juan José García Cañadas
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS:
Titular:
Suplent:

Magdalena Lupiáñez i Soler
Pilar Giró i Roman

CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA:
Titular:
Suplent:

Joan Vicente i Rufí
Dolors Ligero i Ruiz

COMISSIÓ 11 DE SETEMBRE:
President:

Pere Albó i Marlés

Vocals:

Joaquim Clarà i Estañol
Josep Saballs Balmaña
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort

COMISSIÓ MIXTA GENERALITAT/AJUNTAMENT/PORT
Titular:
Suplent:

Joan Alfons Albó i Albertí
Joaquim Clarà i Estañol

Titular:
Suplent:

Pere Albó i Albertí
Juan José García Cañadas

COMISSIÓ MIXTA DEL MERCAT
President:

Joan Alfons Albó i Albertí

Vocals:

Juan José García Cañadas
Carles Motas López
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández i Bort

COMISSIÓ D’AGERMANAMENTS
President:

Pilar Giró i Roman
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Vocals:

Pere Albó i Marlés
Laura Aiguaviva Carreras
Jordi Vilà i Vilà
Mª Angeles Sánchez Aragón
Jesús Fernández Bort

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL – ADF GAVARRES MARÍTIMA:
Titular:
Suplent:

Francisco Cárdenas Toscano
Pau Casals i Caus

INSTITUT CATALÀ DEL SURO:
Titular:
Suplent:

Juan José García Cañadas
Júlia Vendrell i Amate

COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS I DE CASTELL-PLATJA D’ARO
President:

L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí

Vocals:

Sr. Joan Vicente i Rufí
Sra. Dolors Ligero i Ruiz
Tècnic/a de la Corporació
Secretari de la Corporació.

CONSORCI LOCALRET
Titular:
Suplent:

Pilar Giró i Roman
Dolors Ligero i Ruiz

XARXA DE MUNICIPIS INDIANS
Titular:
Pilar Giró i Roman
Suplent:
Dolors Ligero i Ruiz
CONSORCI DE VIVERS TERRITORIALS
COMARQUES GIRONINES
Titular:
Juan José García Cañadas
Suplent:
Joan Vicente i Rufí
XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS
Titular:
Pilar Giró i Roman
Suplent:
Magdalena Lupiáñez i Soler
15

D’EMPRESES

DE

LES

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
Titular:
Juan José García Cañadas
Suplent:
Verónica Lahoya i Rodríguez
CONSELL ASSESSOR DEL CENTRE DE L’ESTABLIMENT DE LA
RESIDENCIA I CENTRE DE DIA “GARBÍ” DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Titular:
L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí
Suplent:
Verónica Lahoya i Rodríguez.

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, 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:
EXP.

INTERES TIPUS
DATA
AUTO
SAT
– D’OBRA / APROVA LIQ
NIF/CIF EMPLAÇA CIÓ
TAXA
MENT

TOMA201
0000056

Mercè
Carbó
Bosch
(NIF:
40279156
S)

Reforma
JGL 1(inclosa la 02-2011
façana)
i
ampliació
d’habitatge
Plaça
del
Monestir, 38
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----

AUTOLIQU
ID. ICIO

3.892,12 €
90,00 €
995,53 €

PRESSUPOST
DECLARAT

17.639,76
(*)
.. .

€
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631120090
00180

Comunitat
Propietari
s edifici
C/
Màlaga,
70-72
(CIF: H
17417916
)

631120100
00215

Albert
Bosch
Casanovas
(NIF:
40518708
E)

631120100
00151

Albert
Alenyà
Soler
(NIF:
40529391
X)

631120110
00019

Comunitat
Propietari
s
bloc
d’habitatg
es 6 –
“Llevant”
(CIF: H

Instal·lació
d’envà
pluvial per
impermeabili
tzar la façana
lateral
d’edifici C /
Màlaga, 7072 cantonada
C/ Alcalde
Patxot, 1719
Canvi
2
obertures de
planta baixa,
rea lització
d’aplacat en
part de la
façana
i
repicat
de
tota la resta
d’edif.
C/
Arbre
del
Rei,
3941canton. C/
Cabanyes,
42
Rehabilitació
façana
edifici
C/
Metges, 23
cantonada C/
Sant
Domènec, 84
Rehabilitació
façana
principal de
bloc
d’habitatges
núm. 6 –
“Llevant”
d’Urb.Marin

DA
8- 49 €
10-2010

DA 1012-2010
---

-

89,97 €

4.469,00
(**)

€

280,80 €

7.152,00
(***)

€

DA 16- 49 €
05-2011

115,05 €

DA 1305-2011
49 €

4.910,96 €

17

------

------

17298167
)

631120110
00042

631120110
00046

631120110
00060

631120110
00086

631120110
00065

Isabel
Boix
Pérez
(NIF:
40501387
C)
Albert
Alenyà
Soler
(NIF:
40529391
X)

Comunitat
Propietari
s edifici
C/ Girona,
142
(CIF: H
17864273
)
Jordi
Castillo
Batlle
(NIF:
40535275
Y)

er de C/
Octavi
Viader
i
Margarit, 3747 – C/ Enric
Bosch
i
Viola, 40-50
Reparació
DA 14façana
04-2011
49 €
d’habitatge
C/
Sant
Martirià, 42
Rehabilitació
i
pintura
façana
edifici
d’apartament
s Camí de la
Caleta, 1-15
cantonada
Ctra.
Palamós,
228-240
Reparació
d’esquerdes i
pintura
de
les façanes
d’edifici C/
Girona, 142

Sanejament i
pintura
façana
d’edifici C/
Ferran
Romaguera,
17
Adequació
Cepdeci
de la parada
Mercats,
interior núm.
S.L.
1 del Mercat
(CIF: B Cobert

45,63 €

------

DA 2604-2011
49 €

283,07 €

------

DA 2004-2011
49 €

186,70 €

------

DA 3006-2011
49 €

51,71 €

------

DA
905-2011
49 €
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55083133
)

631120110
00067

631120110
00068

631120110
00070

631120110
00073

Municipal
per
a
l’exercici de
l’activitat de
comerç
al
detall
d’alimentació,
begudes
i
serveis
Ayguaviv Adequació
a
i com
a
Mascuñán carnisseria i
, S.L.
xarcuteria de
(CIF: B la
parada
17214263 interior núm.
)
3 del Mercat
Cobert
Municipal
Joaquim
Adequació
Vicens
com
a
Illas
peixateria de
(NIF:
la
parada
40510808 interior núm.
B)
10
del
Mercat
Cobert Mpal.
Peixos
Adequació
Torrent,
de la parada
S.L.
interior núm.
(CIF: B 13
del
17934316 Mercat
)
Cobert Mpal.
per
a
l’exercici de
l’activitat de
venda
de
peix fresc
Adequació
Susanna
de la parada
Casanova interior núm.
González 8 del Mercat

DA
905-2011
49 €

No
liquidat

6.948,99
(****)

€

DA
905-2011
49 €

No
liquidat

12.316,00
(****)

€

DA 1205-2011
49 €

No
liquidat

4.690,28
(****)

€

DA 1205-2011
49 €

No
liquidat

9.682,32
(****)

€
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(NIF:
40334326
P)

631120110
00083

Miguel
Donaire
Sánchez
(NIF:
41526240
Q)

Cobert
Municipal
per
a
l’exercici de
l’activitat de
comerç de
venda
al
detall
de
productes
gastronòmics
envasats
Adequació
DA 12de la parada 05-2011
49 €
interior núm.
11
del
Mercat
Cobert Mpal.
per
a
l’exercici de
l’activitat de
venda
de
fruites
i
verdures

No
liquidat

10.473,20
(****)

(*)
Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a
l’ICIO ingressada en concepte de reforma i pintura de la façana –a tal.efecte, s’adjunta
còpia del pressupost declarat de les obres a executar referenciades–.
(**) La solució constructiva prevista inicialment era diferent de la que en realitat es
va arribar a executar (de pressupost més elevat). Per aquest motiu, lla quantitat d’ICIO
autoliquidada (89,97 €) no es correspon en realitat amb el pressupost declarat –una
còpia del qual s’adjunta– de les obres finalment realitzades.,Per tant, caldrà recalcular
de nou l’ICIO i aplicar la pertinent bonificació acordada/aprovada pel Ple de
l’Ajuntament.
(***) Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a
l’ICIO ingressada en concepte de realització d’aplacat en part de la .façana i repicat de
tota la resta –a tal efecte, s’adjunta còpia del pressupost declarat per la totalitat de les
obres a executar en l’edifici–.
(****) No s’ha ingressat cap autoliquidació en concepte d’ICIO. Per tant, caldrà
efectuar les liquidacions que pertoquin (a tal efecte, s’adjunten còpies..dels pressupostos
declarats per la totalitat de les obres que s’han d’executar en cada cas/parada interior del
Mercat Cobert Municipal), aplicant-hi la corresponent bonificació acordada/aprovada
pel Ple de l’Ajuntament.
ES PROPOSA:
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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.

8.- FIXACIO DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«Atesa l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/80/2011, de 27 d’abril,
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012;
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de
3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius;
Ateses les festivitats patronals, tradicions i costums d’aquesta ciutat.
Al Ple de l’Ajuntament, proposo l’adopció del següent acord:
1r Fixar els següents dies de festa local d’aquesta ciutat, pel proper any de 2012:
•
•

17 de febrer (Divendres de Carnaval)
1 d’agost (Diada de Sant Feliu)

2n Proposar-les al Departament de Treball, de conformitat a la legislació vigent.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

9.- MOCIO PER RECOLZAR LA COMMEMORACIO DE LA DIADA DE L'11
DE SETEMBRE
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
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En Jordi Vilà i Vilà, regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, presenta la
següent moció per tal de ser debatuda i en el seu cas aprovada al proper Ple ordinari de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i en els termes següents;
Atès que el proper 11 de setembre es commemora de nou la Diada nacional de
Catalunya.
Atès que aquesta la Diada, més enllà de la festivitat oficial simbolitza la revindicació
ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del nostre país.
Atès que les institucions catalanes, aprofitant aquesta celebració segueixen reclamant de
forma unànime el respecte als drets i llibertats nacionals.
Atesa la voluntat històrica del catalanisme de reivindicació de la realitat nacional
catalana, renovada recentment amb la manifestació popular del dia 10 de juliol de 2010
a Barcelona, que va merèixer el recolzament de tots els partits catalanistes de tradició
democràtica a favor de l’Estatut de 2006, i en contra de la Sentència del Tribunal
Constitucional que el retalla.
Atès que malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients institucionals i
de tot ordre que presenta l’estat espanyol a través del seu govern per impedir l’avenç
polític del nostre poble segueixen vigents .
Vistos els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords;
Primer.- Adherir-se a la celebració institucional de la Diada Nacional que s’acordi des
del Parlament de Catalunya.
Segon.- Commemorar la Diada amb la convocatòria dels actes institucionals i festius
del municipi.
Tercer.- Col·locar al passeig del mar , a l’alçada de la Rambla Vidal i durant la
setmana de l’ 11 de setembre, la senyera estelada, com a símbol de la voluntat
democràtica de recuperar els drets i llibertats del poble de Catalunya.»

Jordi Vilà: Té per objecte recolzar els actes institucionals de la diada. Defensa la
catalanitat de la senyera estel·lada, que hauria de ser el símbol del nou catalanisme.
Desitjaria que la moció s’aprovés per unanimitat. I que l’acte de col·locar la bandera es
faci de forma institucional i participativa.
Mª Ángeles Sánchez: Demana el vot separat per cada un dels punts d’aquesta moció.
L’Alcalde li demana la opinió al Sr. Vilà que ha presentat la moció.
El Sr. Jordi Vilà ho sotmet a la decisió de l’Alcalde.
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Joaquim Clarà: Demana que la bandera quedi com a fixe en la celebració de l’11 de
setembre.
Carles Motas: Donarà llibertat de vot als regidors del seu grup
Juan José García: Votaran a favor.
MªÁngeles Sánchez: És una moció partidista. Creu que la diada ha de ser una festa
plural i oberta i no una jornada sobiranista ni de reivindicació política d’un partit. Atès
que encara no se sap quina serà la celebració Institucional de la Diada Nacional que
s’acordi des del Parlament de Catalunya. S’abstindrà en el punt 1 llevat que el Ple
acordi adherir-se a la celebració institucional que s’acordi per unanimitat al Parlament
de Catalunya.
Jordi Vilà: Demana que el Ple acordi la moció, i que quedi clar qui està a dins del
catalisme polítc i qui no.
Es sotmeten a votació per separat cada un dels punts de la moció:
Punt 1: 20 Vots a favor
1 Abstencions

(7CiU, 5PSC-PM, 6TSF, 1ERC-AM, 1ICV-EuiA-EPM)
(1PP)

Punt 2: Unanimitat
Punt 3: 20 Vots a favor
1 Vots en contra

(7CiU, 5PSC-PM, 6TSF, 1ERC-AM, 1ICV-EuiA-EPM)
(1PP)

L’Alcalde sotmet a votació la proposta que el que s’acaba d’acordar estigui vigent per a
les celebracions de la diada nacional de la resta de mandat, essent aprovada amb el
següent resultat:
20 Vots a favor
1 Vots en contra

(7CiU, 5PSC-PM, 6TSF, 1ERC-AM, 1ICV-EuiA-EPM)
(1PP)

10.- CANVI D'HORARI DE LES SESSIONS DE LA COMISSIO
INFORMATIVA DE RÈGIM INTERN, SERVEIS ECONÒMICS I SERVEIS
PÚBLICS I DE LA COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME, HABITATGE
I MEDI AMBIENT
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics i que textualment diu el següent:
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«La Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, en la
seva sessió de data 19 de juliol de 2011 va dictaminar favorablement canviar l’hora de
les comissions informatives que tenen lloc els dimarts i dijous a les 21 hores,
concretament la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis
Públics, i la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient per
efectuar-les a les 20.30 hores, avançant-les mitja hora.
Per l’abans exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Modificar l’acord de Ple de data 30 de juny de 2011, en el següent extrem:
Les Comissions Informatives es reuniran en sessió ordinària la setmana anterior a la
celebració del Ple ordinari en els dies i hores que s’assenyalen:
- la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics
tindrà lloc els dimarts a les 20.30 hores
- la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient tindrà lloc els
dijous a les 20.30 hores.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

11.- SEGONA APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO
PUNTUAL DE POUM QUE INCLOU DIVERSES MODIFICACIONS
REFERIDES A DISFUNCIONS ENTRE LA REALITAT FISICA I EL
PLANEJAMENT GRAFIC
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i que textualment diu el següent:
<<En data 29 de juliol de 2010 es va aprovar provisionalment una modificació puntual
de POUM que inclou diverses modificacions referides a disfuncions entre la realitat
física i el planejament gràfic.
El dia 29 de setembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova
definitivament l’esmentada modificació de POUM condicionant la seva executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori una prescripció que
era mantenir l’afectació viària prevista en el POUM en l’àmbit de Sant Amanç, amb
independència que s’ajusti el seu traçat i també la seva secció que ha de garantir el pas
de vianants entre el carrer l’Arboç i el carrer Ginebró.
Els serveis tècnics municipals han considerat innecessari el manteniment d’aquesta
afectació i fetes les corresponents gestions amb la Comissió Territorial d’Urbanisme
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consistents en justificar mitjançant documentació complementaria la innecessarietat de
l’afectació, resulta que s’ha arribar a aquesta conclusió.
En definitiva, el que es proposa aprovar provisionalment és la documentació ja
aprovada provisionalment el dia 29 de juliol de 2010, incorporant els annexos
justificatius de la innecessarietat del manteniment de l’afectació viària prevista pel
POUM a l’àmbit de Sant Amanç, amb la finalitat de sol·licitar novament la seva
aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
En l’acord d’aprovació provisional de 29 de juliol de 2010 es va realitzar la resolució de
les al·legacions, no veient-se afectada aquesta part de l’acord per l’adopció del present.
En base a l’exposat,
Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per segona vegada els documents que formen part
de la modificació puntual de POUM, promoguda pel propi Ajuntament i redactada per
Colomo Arquitectura i urbanisme, SLP, segons documentació presentada el dia 27 de
gener de 2010 (RE 870), la qual inclou les modificacions referides a disfuncions entre la
realitat i el planejament gràfic següents:
1.- Modificació, situada als carrers de s’Adolitx, de l’Abat Sunyer, de l’Horitzó i
avinguda de Sant Elm, i els accessos de vianants que les travessen, consistent en fer els
ajustaments necessaris al límit entre les propietats privades i la vialitat.
2.- Modificació consistent en la rectificació de la delimitació de l’SMU-04 situat entre
el carrer de Santa Magdalena, Avinguda Sant Adolf i la carretera de Girona, per ajustarlo a la realitat física de propietat.
3.- Modificació de l’alineació de l’Avinguda Europa a la zona on es converteix en carrer
d’Oviedo, de forma que no afecti edificis consolidats.
4.- Creació d’una vialitat en el passatge existent sobre el Torrent de Cabanyes, entre els
carrers de Guadalajara i Cuenca.
5.- Supressió de la prolongació del carrer de l’Espígol, entre carrer Arboç i Ginebró.
SEGON.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a
la seva aprovació definitiva.>>

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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12.- ACCEPTACIO DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOC - 2010 REFERIDES
A LES OBRES DE REMODELACIO DEL MERCAT MUNICIPAL 2A FASE
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I.
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i que textualment diu el següent:
«Vista la resolució del Director general d’Administració Local, de data 9 de maig de
2011, d’acceptació de la renúncia a l’execució de l’actuació núm. 2010/309, inclosa en
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i d’aplicació dels romanents
econòmics produïts.
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
2010, per finançar l’actuació titulada “Remodelació del Mercat municipal, 2a. fase”.:
••
••

Subvenció PUOSC-ET: 71.691,78 €.
Subvenció PUOSC-DG: 100.000,00 €.

Segon.- Considerar garantida la gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat, i designar les persones següents:
•

Mur Garganté Arquitectes Associats SLP , com a director facultatiu de l’obra i
a la Sra. Mariona Roca Micó, com a arquitecta tècnica.

Tercer.- Ens comprometem a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui durant l’execució de les obres.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administracions necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària: 03 9330063200 “Millora edificis municipals”
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Adoptar el compromís de solucionar, a càrrec exclusiu d’aquest Ajuntament, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

PROPOSICIONS URGENTS
No se’n presenten.

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES

Sr. Jesús Fernández:
Desitja una bona Festa Major a tothom.
Prec. En relació a una pregunta que ja em van respondre l’any passat. Es tracta de
l’accés del carrer Colón cap al Port.
Durant dos anys s’havia fet en un sol sentit, de manera que, tot i ser una molèstia pels
vehicles, sí garanteix la seguretat dels vianants que van entre la zona del passeig i del
Port. Demanar-li al regidor de Vialitat si aquest any s’ho han plantejat fer i sinó
demanar que ho facin perquè realment tothom coneix les voreres del carrer Colom i que
hi ha molt trànsit de vehicles i és un tema de seguretat. El prec és que es pugui aplicar
aquest any i si pot ser en els anys propers també.
Joaquim Clarà: Està previst posar-los al mig del carrer i fer passar amb un sol sentit de
circulació. Ja s’ha parlat amb els serveis tècnics.

Sr. Josep Saballs
Pregunta. Des del grup de Tots per Sant Feliu vam entrar una instància el passat dia 5 de
juliol de 2011 demanant l’horari d’atenció al públic de cada un dels regidors de les
diferents àrees tant per si nosaltres ens volem adreçar a ells per preguntar alguna
qüestió, tant com pels ciutadans. A dia d’avui no hem obtingut resposta. Voldria saber si
és que no hi ha estipulat un horari per cada un dels regidors o bé s’està preparant la
resposta.
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Alcalde: La resposta escrita i ordenada la tindrà en la seva safata. Li avanço que tant el
que és alcalde com vicealcalde entre les 7:30 i les 15 hores, a banda de les tardes però
fixant per una qüestió de comoditat les hores. També avançar-li que pel que fa la resta
de regidors al voltant d’unes cinc hores i mitja, però sempre també es demana cita
prèvia, amb l’esforç dels regidors d’adaptar-se fins on sigui possible a l’horari dels
ciutadans per horaris de feina.
Prec. Vam presentar també dues instàncies referents a vialitat: una, en relació al tall del
carrer Girona al carrer Algavira, que es va fer per a la instal·lació d’una activitat,
voldríem saber a petició de qui va ser la idea i quin cost va tenir el posar i treure. I
l’altre, l’aparcament que es va improvisar a la rambla Joan Bordàs, també voldríem
saber el cost d’haver de reparar el paviment.
Conec que el hi ha els 100 dies de gràcia del govern, amb la qual cosa estem disposats
de donar-los hi perquè rectifiquin els seus errors però sí voldríem saber el que ha costat
el posar i treure, que és el que demanàvem a la instància.
Joaquim Clarà: D’invents no en fem. Li contestarem per escrit tal i com ho demana a la
instància, tenim un termini i la resposta la tindrà a la seva safata.
El cost que vostè em preguntava li contestaré per escrit.
Li explicaré el perquè d’aquestes dues actuacions: Pel què fa referència al carrer Joan
Maragall, un empresari que té un restaurant, ens va demanar de mirar de col·locar unes
taules. Aleshores, ho varem valorar i per això varem posar un rètol de provisional i ho
vam provar. L’experiència no ha estat del tot bona, no només per les queixes d’algunes
veïns, sinó que també el camió de recollida d’escombreries no podia girar. Dit això, s’ha
tardat poc, s’ha tret la senyalització i les jardineres i vam deixar que la circulació
continués com fins ara. Ha estat un intent d’ajudar a una activitat econòmica.
L’experiència pel que fa al tema de trànsit ens ha demostrat que no pot ser i la persona
en qüestió ho ha entès i l’Ajuntament ha actuat el màxim de correcte. El cost global de
la senyalització no supera els 100€.
Pel que fa a la rambla Joan Bordàs, els pàrquings sorgeixen perquè s’ha obert una
activitat econòmica on és un lloc de difícil accés ja que no té aparcament i ens va
demanar si hi havia la possibilitat de posar-hi alguns pàrquings. Es va valorar el fet de
posar els pàrquings al davant de les parets dels guals, i un cop comentat amb els tècnics
es va decidir de pintar aquests pàrquings, com passa també al passeig des de fa molts
anys.
Tot i que han estat plens cada dia, hem rebut queixes de diversos veïns, i s’ha parlat
amb Cespa per despintar-los a cost zero. Era una manera d’afavorir l’activitat
econòmica i als veïns.
Pel què fa a l’informe tècnic que vostè em demana, crec que és una qüestió de
demagògia i no li contestaré aquest punt. Vostè mateix com a regidor pot pujar a
Urbanisme i preguntar-ho.
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Pregunta. Voldria preguntar-li al Sr. Secretari quin termini hi ha per respondre, quan en
aquest cas demanàvem un informe d’un tècnic. Si hi ha un termini establert de resposta.
Secretari: El ROM no ho estableix, quan un tècnic municipal ha de fer un informe el
termini serà proporcional al que es demani. Pot ser un informe de 10 línies o bé de 10
pàgines, el termini no serà el mateix en un cas i en l’altre.

Sr. Carles Motas
Pregunta. Hi ha previsió de contractació de persones amb càrrec de confiança o per
prestació de serveis?,o bé, alguna contractació de personal?
Alcalde: Com a càrrec de confiança no, i amb prestació de serveis s’està valorant.
Carles Motas: Són persones vinculades a Convergència? Tenen vagatge polític o són
persones amb un currículum professional important que pugui desenvolupar una tasca
important a l’Ajuntament.
Alcalde: Qualsevol persona que es contracti en prestació de serveis ens assegurarem
molt bé que sàpiga fer la seva feina. No mirem si algú té carnet per contractar, ni per bé
ni per malament. Prevaldrà l’objectivitat.
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Josep Ramon Llobet, Coordinador de l’Assamblea
Local Guíxols per a la Independència, que llegeix el manifest d’aquesta Assamblea.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari de la Corporació, n’estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’Alcalde.

El Secretari,

Vist i plau.
L’Alcalde,

Carles Ros i Arpa.

Joan Alfons Albó i Albertí.
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