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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  13/2011  
Caràcter : Ordinaria 
Del:  29 de setembre de 2011 
Horari:  des de les 21 h fins a les 0.15 h 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
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. 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) 
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) 
 
Excusen la seva absència: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF) 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 D'AGOST 
DE 2011 



2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
3. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE 
L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 
RESPECTE A L'ÀMBIT SMU-28 MASCANADA LLEVANT 
5. APROVACIÓ DE LA PERMUTA DE FINQUES A PUNTA BRAVA EN 
EXECUCIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC 
6. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER ESTUDIAR LA MODIFICACIÓ DE 
PARÀMETRES DEL PA-24 JOAN BORDÀS 
7. NOMENAMENT DEL NOU RESPONSABLE DEL PLA DE BARRIS 
8. MOCIÓ DIRIGIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A  
L'ESTABILITAT ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS CATALANS 
9. MOCIÓ DIRIGIDA AL GOVERN DE L'ESTAT PER A L'ESTABILITAT 
ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS 
10. MOCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA EN DEFENSA 
DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  A LES ESCOLES DE CATALUNYA 
11. MOCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS EN DEFENSA DEL 
CATALÀ I DEL MODEL EDUCATIU DE LA NOSTRA ESCOLA 
12. MOCIÓ DE ''SOMESCOLA'' EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA 
LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA 
13. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA TÈCNICA 
DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
14. PROPOSICIONS URGENTS 
    14.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU SOBRE LA 
CREACIO D'UNA COMISSIO PER A INICIATIVES SOCIALS 
    14.2 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 27 DE SETEMBRE 
DE 2011, DE SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE LES SUBVENCIONS 
APROVADES PER L'ANUALITAT 2012 DEL PUOSC. 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 
D'AGOST DE 2011 
 
S’aprova l’acta anterior núm. 11/2011 de data 25 d’agost  de 2011. 
 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia dictats en el mes d’agost de 2011. 
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3.- SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE DE REMO DELACIÓ 
DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, 
i que textualment, diu el següent: 
 
«És voluntat d’aquest Ajuntament portar a terme les obres de reforma de l’edifici en què 
actualment s’ubica l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols, tenint en 
compte que un cop acabades les obres, l’edifici continuarà destinat a la mateixa activitat 
d’escola de música. 
 
El projecte d’obres té com a objectiu principal assegurar que l’edifici ofereixi les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/1999, d’Ordenació de l’Edificació. 
 
Atès l’informe emès pel director de l’Escola de Música, de data 20 de setembre de 
2011, segons el qual: 
 
“Les obres previstes de reforma de l’edifici Escola Municipal de Musica de Sant Feliu 
de Guíxols ,carrer Capmany 23-25, tenen com a objectiu principal la millora i 
adequació dels espais ja existents,  fent que l’edifici s’adeqüi a la normativa 
d’accessibilitat vigent. 
 
Els eixos principals de la reforma  i els seus efectes sobre el desenvolupament del pla 
educatiu del centre actual són:  
           
Adequació i millora de les aules ja existents 
 
La reforma prevista manté el mateix nombre d’aules, (16) amb pràcticament les 
mateixes superfícies, adequades pel desenvolupament previst en el servei educatiu del 
Centre, mantenint la seva capacitat d’alumnat i disciplines actuals. La reforma ens 
permetrà tenir una aula per planta   per acollir classes de grups, actualment n’hi ha  
dos, amb el corresponent benefici a l’hora de gestionar horaris  permetent la 
simultaneïtat en la franja horària més concorreguda de grups de llenguatge i conjunts 
instrumentals .  
 
L’aïllament acústic previst entre plantes permetrà una major qualitat del servei. El fet 
de mantenir el mateix nombre d’aules no modificarà els serveis que actualment dóna 
l’escola, amb els seus programes de sensibilització i iniciació musical, nivell elemental 
i professional, i els programes d’adults, així com les diverses disciplines instrumentals 
que actualment s’hi realitzen: piano,guitarra, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet 
, trombó, trompeta, saxofon, percussió, baix , guitarra elèctrica,cant.  
 
Sala polivalent -auditori 



 
 La planta baixa comptarà amb un petit auditori per tal de poder realitzar en el mateix 
centre les audicions de departaments i el programa regular d’audicions d’alumnes i 
professors. Actualment aquestes audicions es realitzant fora del centre. Aquest espai 
que s’utilitzarà també com a aula de coral i orquestres, millorarà l’espai actual de 
treball d’aquestes formacions del centre.             
 
Serveis i accessibilitat 
 
La instal·lació d’ un ascensor per comunicar les tres plantes existents, la concentració 
dels espais destinats a serveis i administració ,  l’ incorporació de sanitaris a cada 
planta, i l’adequació de la zona d’entrada i recepció de l’escola,  permetran donar un 
millor servei als usuaris del centre ( alumnes, professors i pares). 
La resta de reformes afecten a les façanes i pati interior de l’edifici, no incidint en 
l’àmbit educatiu del centre.”. 
 
Atès el requeriment realitzat pel Departament d’Ensenyament, Serveis Territorials a 
Girona, sobre la necessitat de sol·licitar la preceptiva autorització del projecte de 
remodelació, adjuntant un joc original de plànols, en triplicat exemplar.  
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar la remodelació de l’edifici en què s’ubica la seu de l’Escola Municipal 
de Música de Sant Feliu de Guíxols, segons el projecte aprovat per acord de Ple, en 
sessió celebrada en data 31 de març de 2011. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, 
Serveis Territorials a Girona, l’autorització del projecte de remodelació de l’escola de 
música segons l’informe emès pel director d’aquesta, adjuntant un joc original de 
plànols, en exemplar triplicat.» 
 
La proposta es sotmet a votació i és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DE 
POUM RESPECTE A L'ÀMBIT SMU-28 MASCANADA LLEVANT 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. d’Urbanisme, i 
que textualment, diu el següent: 
 
«El Ple de l’Ajuntament,  en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2011,  va acordar 
aprovar inicialment la modificació puntual de POUM de l’àmbit de l’SMU-28 Mascanada 
Llevant. 
 
Aquesta modificació proposa la desafectació per a vialitat de la finca número 62 del carrer 
Pecher, la seva exclusió del sector SMU-28 i la seva qualificació amb la clau 5c, en lloc de 
la 5b que tenia mentre estava inclosa a l’SMU-28. 
 
El carrer Mascanada és un vial amb un traçat molt irregular que va des de la Ronda de 
Ponent fins el carrer del Bruc. Es correspon amb un antic camí on les edificacions i les 
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tanques s’han anat construint al llarg dels temps seguint la traça del camí. 
 
El POUM vigent estableix una alineació del carrer Mascanada que afecta la finca del 
número 62 obligant-la a retallar l’edificació uns 5 m2 de superfície, i a les finques veïnes, 
les número 56, 58 i 60, a avançar l’edificació actual reduint la secció del carrer. 
 
No es considera convenient afectar aquesta petita porció de sòl d’una edificació en bon 
estat de conservació, la del número 62, per intentar assolir l’alineació, en aquest punt, d’un 
vial que no és recta en cap tram del seu traçat, essent possible mantenir l’amplada del vial 
retallant el mur que confronta amb l’esmentada finca. 
 
Els documents aprovat han estat sotmesos a informació al públic, convocada mitjançant 
publicació d’edictes al Punt Diari, Diari de Girona, Butlletí Oficial de la Província, 
Setmanari Local Ancora i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que s’hagi presentat 
cap al·legació.  
 
S’ha dut a terme el programa de participació ciutadana i s’han sol·licitat informes als 
organismes amb competències sectorials, concretament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que informa que la present modificació no ha de ser objecte d’avaluació 
ambiental i tampoc decisió prèvia sobre avaluació ambiental, i al Departament 
d’Habitatge, que l’ha  emès  en sentit favorable a la proposta.  
 
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari de la Corporació, al tractar-se la 
present proposta, d’un acord pel que cal quòrum de majoria absoluta. 
 
En base a l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual de POUM els 
documents que formen part de la modificació puntual de POUM respecte de l’àmbit 
SMU-28 Mascanada Llevant, redactada per l’arquitecta Núria Diez Martinez, essent 
promotor l’Ajuntament juntament amb les entitats Aiguaviva Consulting, SL i Tofer 
2000, SL, 
 
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. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA PERMUTA DE FINQUES A PUNTA BRAV A EN 
EXECUCIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC. 
 
«Antecedents: 
 



En data 24 de juliol de 2001 es varen executar les cessions per a sistemes de la UA - 01 
Punta Brava.  
 
Les finques cedides per destinar a sistemes consten inscrites en el Registre de la 
Propietat de Sant Feliu de Guíxols a favor de l’Ajuntament. 
 
El nou POUM de Sant Feliu de Guíxols, en la seva aprovació inicial, va delimitar el 
PA-12 Punta Brava, en substitució de l’anterior UA - 01. 
 
El mes de juliol de 2005 es signa un conveni urbanístic que, aprovat per Ple i incorporat 
a la ordenació del POUM de Sant Feliu de Guíxols en la seva aprovació provisional, 
preveu eliminar la delimitació com PA dels terrenys inclosos dins l’àmbit de Punta 
Brava, acordant a l’hora uns compromisos de cessió i permuta de finques a fi de donar 
compliment als objectius pels que els esmentats terrenys havien estat inclosos dins un 
àmbit de gestió.  
 
La revisió del POUM de 2006, publicada en el DOGC de 18 de juliol de 2006, modifica 
les superfícies destinades a sistemes ja cedits i la qualificació de les mateixes, i qualifica 
com espais lliures i vialitat altres superfícies que eren finques edificables, o clau 14 
(verd privat). 
 
La modificació puntual de POUM, anomenada “Modificació puntual de POUM a Punta 
Brava en el darrer tram del C/Llissa i espai públic situat al costat del carrer Juliola” 
tramitada durant els anys 2008 i 2009, i aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en sessió de data 2 de juny de 2010, publicada en el DOGC de 
22 de setembre de 2010, aprovà nous canvis de vialitat i transformació d’espais 
destinats a verd privat en espais lliures EL1 i Sistema Hídric, la cessió dels quals espais 
ha estat oferta per l’entitat Punta Brava a l’Ajuntament. 
  
Les esmentades, revisió i modificació de POUM, respectant els estàndards legals, han 
suposat una requalificació de sistemes i finques edificables.  
 
Les cessions gratuïtes ofertades per Punta Brava, SL durant els anys 2008 i 2009 i el 
conveni urbanístic que forma part de la revisió del POUM, signat a juliol de 2005, al 
preveure permutes, exclouen la necessitat de que l’Ajuntament hagi d’obtenir 
mitjançant expropiació els espais qualificats com a sistemes. 
 
Per altre part, a resultes de l’execució del projecte d’urbanització es fa necessari establir 
dues servituds de pas i una servitud per la instal·lació del desguàs de pluvials a través de 
les finques resultants privades, a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Com a conseqüència d’unes i altres modificacions dons, es fa necessari realitzar una 
sèrie d’operacions jurídiques consistents en establiment de dues servituds de pas i una 
de desguàs sobre les finques resultants privades, modificar les superfícies destinades a 
sistemes ja cedits, la seva titularitat, i adquirir per l’Ajuntament les noves finques 
qualificades com a sistemes per les successives modificacions de POUM, a fi d’adaptar 
les cessions a les qualificacions establertes pel POUM vigent. 
 
En data 30 de setembre de 2010 es va iniciar l’expedient de permuta i desafectació de 
les dues superfícies que hauria d’adquirir Punta Brava al materialitzar-se la permuta. 
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S’ha exposat al públic l’expedient per un termini de 20 dies, amb convocatòria 
mitjançant publicació d’edictes al BOP i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Durant el termini d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació per part de Punta 
Brava, SL que es pot estimar parcialment, motivant aquesta estimació amb l’acceptació 
del contingut de l’informe jurídic que consta a l’expedient. 
 
Proposta de permuta  
 
En la present operació patrimonial el que es proposa és que l’Ajuntament adquireixi per 
permuta tres finques de titularitat privada, que de conformitat amb el POUM vigent, 
desprès de diverses modificacions, han quedat qualificades com a zona verda pública, i 
que adquiria l’Ajuntament per afectar-les a aquest ús. I que l’entitat en permuta, 
adquireixi dues finques de titularitat municipal. 

La diferència de valors de les finques objecte de permuta és favorable a l’Ajuntament. 
Al pacte segon del Conveni signat entre Punta Brava i Ajuntament consta la renuncia 
expressa de l’entitat particular a rebre aquesta compensació econòmica, en compliment 
del que preveu l’article 47.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.  

 
Proposta d’acceptació de cessions: 
 
Punta Brava ha ofertat la cessió gratuïta de tres porcions de terreny de superfícies 
872,80 m2 per destinar a EL-1, de 184,87 m2 per destinar a Sistema Hídric i de 213,40 
m2 per destinar a EL-2. 
 
 
Proposta de constitució de servituds: 
 
Punta Brava ha ofertat la constitució de dues servituds de pas, segons el traçat que 
consta als plànols adjunts. 
 
Manca ofertar la constitució de una servitud de desguàs sobre la parcel·la 52, finca 
registral 21.111. 
 
En base a l’exposat, es proposa al PLE: 
 
PRIMER.- Desafectar les dues porcions de 1020 m2 (LLetra D) i 55 m2 ( Lletra E) que 
de conformitat amb el vigent POUM es troben qualificades amb la clau 9f. 
 
SEGON.- Aprovar la permuta entre Ajuntament i Punta Brava, SL que tindrà per 
objecte les transmissions i canvis de titularitat que es dirà a continuació: 
 



L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, adquireix:  
 
Finca A).- Porció de terreny de superfície 700 m2 de forma estreta i allargada i amb 
pendent pronunciada en direcció a mar. Es troba qualificat pel vigent POUM com EL-1 
i s’adquireix per donar-li aquest destí, per tant, queda afectada a Zona Verda Pública, 
clau EL-1. 
 
Finca B).- Porció de terreny de superfície 260 m2 de forma estreta i allargada en forma 
de L i pendent en direcció a mar. Es troba qualificat pel vigent POUM com EL-2 i 
s’adquireix per donar-li aquest destí, per tant, queda afectada a Zona Verda Pública, 
clau EL-2. 
 
Finca C).- Porció de terreny de superfície 1.907 m2 i forma triangular. Es troba 
qualificat pel vigent POUM com EL-2 i s’adquireix per donar-li aquest destí, per tant, 
queda afectada a Zona Verda Pública, clau EL-2. 
 
Punta Brava, SL, adquireix: 
 
Finca D).- Porció de terreny de superfície 1.020 m2, de forma trapezoïdal. Es troba 
qualificada amb la clau 9f. 
 
Finca E).- Porció de terreny de superfície 55 m2 de forma rectangular. Es troba 
qualificada amb la clau 9f. 
 
TERCER.- Estimar parcialment les al·legacions de Punta Brava, SL referides a les 
cessions ofertades, en el sentit d’acceptar també la cessió de una porció de terreny de 
213,40 m2 per destinar a espais lliures EL-2 (Finca K). Igualment s’estimen en el sentit  
d’esmenar la superfície de cessió de la finca G), que en lloc de 184,85 m2 és de 184,87 
m2. 
 
QUART.- Acceptar les cessions ofertades per Punta Brava, SL que es dirà a 
continuació: 
 
Finca F).- Porció de terreny de superfície 872,80 m2 de forma longitudinal i pendent 
cap a mar. Es troba qualificada com a EL-1 i s’adquireix per donar-li aquest destí, per 
tant, queda afectada a zona verda publica, clau EL-1. 
 
Finca G).- Porció de terreny de superfície 184,87 m2 de forma longitudinal i pendent 
cap a mar, bordejant la riera. Es troba qualificada com a Sistema Hídric i s’adquireix per 
donar-li aquest destí, per tant, queda afectada a Sistema Hídric. 
 
Finca K).- Porció de terreny de superfície 213,40 m2 de forma estreta i allargada en 
forma de L i pendent en direcció a mar. Es troba qualificat pel vigent POUM com EL-2 
i s’adquireix per donar-li aquest destí, per tant, queda afectada a Zona Verda Pública, 
clau EL-2. 
 
CINQUE.- Desestimar l’al·legació de Punta Brava, SL referida a la servitud de desguàs, 
lletra J). Requerir-la novament perquè ofereixi la constitució d’una servitud de drenatge 
de les aigües plujanes que discorren pel carrer Roger cap a la zona marítim terrestre,  
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amb una llargada de 15 ml i una amplada de 1ml, sobre la parcel·la 52, finca registral 
21.111. 
 
SISE.- Acceptar la constitució de les dues servituds de pas lletres H) i I).  
 
SETE.- Acordar la mutació demanial de la porció de terreny de forma allargada que 
dona continuïtat al carrer Llissa fins la parcel·la 69-1, i que transcorre a través de la 
zona verda de la que s’ha segregat. Aquesta porció de terreny és de titularitat publica i, 
fins aquest moment, es trobava afectada a zona verda publica. El nou planejament la 
qualifica com a vial, per tant, s’acorda canviar el destí d’aquest espai de domini públic, 
que, en endavant, queda afectat a vialitat. 
 
VUITE.- Requerir a l’entitat Punta Brava, SL que en el termini de un mes des de 
l’adopció dels presents acords, aporti una parcel·lació actualitzada de les finques 
privades.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER ESTUDIAR LA MODIFIC ACIÓ DE 
PARÀMETRES DEL PA-24 JOAN BORDÀS 
 
El Sr. Joan Vicente anuncia que aquest punt es deixa sobre la taula. La prioritat és endreçar 
aquest espai, si es pot, que sigui útil a la ciutat. Com a mínim enderrocar les construccions 
abandonades. 
Vol respondre unes preguntes de Tots per Sant Feliu. Segons el POUM l’any vinent 
passaria a sistema de cooperació. Els paràmetres o tipologies estan pendent de concretar. I 
el calendari és que dintre d’un any hi ha d’haver l’aprovació inicial del planejament 
derivat. 
S’ha produït la reacció de la propietat i la setmana que ve hi ha una reunió amb el 
propietari majoritari. 
 
El Sr. Josep Morató demana que se’ls faciliti informació continuada per a poder 
col·laborar. 
 
El Sr. Joan Vicente accepta la petició. 
 
 
 
7.- NOMENAMENT DEL NOU RESPONSABLE DEL PLA DE BARRI S 
 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent: 
 



«En data 26 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local va adoptar una sèrie d’acords 
per afrontar les diverses incidències ocorregudes en relació amb l’estructura inicial de 
plantejada pel Pla de Barris, i realitzar un replantejament global del mateix. 
 
Desprès d’acceptar la renuncia del Responsable del Pla de Barris, en el seu punt segon 
es va procedir a anomenar com a nova responsable del Pla de Barris la Sra. Marta Vila, 
amb efectes 1 de gener de 2011, i amb una perllongació de la seva jornada laboral a 39 
hores setmanals. Aquest punt va ser ratificat pel Ple de 25 de novembre de 2010. 
 
Per acord de Ple de 25 d’agost de 2011, recollint la sol·licitud de la Sra. Marta Vila 
Gutarra, es va acordar deixar sense efecte íntegrament aquest segon punt. 
 
Fetes les reestructuracions necessàries resulta que les tasques de Responsable del Pla de 
Barris les assumirà el Sr. Lluís López Arilla. 
 
En base a aquests fets i antecedents, es proposa al Ple: 
 
Anomenar com a nou responsable del Pla de Barris, amb efectes 4 d’octubre de 2011, al 
Sr. Lluís López Arilla, funcionari de la Corporació.» 
 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 vots a favor   ( 6CiU, 5PSC-PM, 5TSF, 1PP, 1ICV-EUiA-EPM) 
1 abstenció   (1ERC) 
 
 
8.- MOCIÓ DIRIGIDA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PE R A  
L'ESTABILITAT ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS CATALANS 
 
El Sr. Secretari, llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. 
de Règim Intern, i que textualment diu el següent: 
 
«La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. 
A la manca de model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han 
sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que 
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, representen un 30% del 
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat els últims mesos la 
reclamació per part de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va 
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d’una previsió errònia 
feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara, l’Estat reclama als ajuntaments 
3.731 milions d’euros, quan aquests diners ja s’han invertit i ho fa en la pitjor situació 
financera del municipalisme democràtic. 
D’altra banda, els municipis estem rebent constants notícies de retallades en els serveis 
públics per part de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que el govern 
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de Catalunya farà per al manteniment de serveis com les escoles bressol públiques o les 
escoles municipals de música, i d’altres. Decisions que, indubtablement, afectaran de 
ple les administracions locals, que han d’afrontar, com a administracions més properes, 
les situacions creades i que es creïn en un futur arran d’aquestes decisions. Cal tenir en 
compte, també, que algunes d’aquestes retallades encara no concretades en termes 
econòmics es fan amb caràcter retroactiu a principi d’any, la qual cosa comporta una 
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de 
la Generalitat als ajuntaments que, a hores d’ara, no poden repercutir aquests dèficits 
dels serveis afectats als usuaris atès que aquest ja s’ha efectuat. A tot plegat cal sumar 
l’important deute que la Generalitat manté a dia d’avui amb els municipis. 
Ens trobem, doncs, davant d’un context global en el qual els municipis no podem 
continuar complint amb les obligacions que se’ns plantegen i on correm el risc que les 
tensions pressupostàries que ja s’estan vivint en alguns ajuntaments s’estenguin de 
forma generalitzada. 
 
 
Atès aquesta realitat, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
ACORDA: 
 
1. Proposar a la Generalitat que impulsi, de manera urgent, un Acord per l’estabilitat 
econòmica dels Ajuntaments catalans. Un acord que hauria de gestar-se al mes de 
setembre i definir actuacions concretes i immediates a l’octubre, el qual hauria 
d’incorporar els següents continguts: 

a. El pagament immediat del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments, 
integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents. 
 
b. L’increment dels recursos que la Generalitat destina i transfereix als 
Ajuntaments, i que aquests siguin incondicionals. 
 
c. El manteniment de l’aportació econòmica del govern de la Generalitat derivat 
d’acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències municipals i 
especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que totes les 
retallades pressupostàries s’integressin en un sol paquet per tal que els 
Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades 
que afecten els serveis municipals d’una en una, amb la dificultat de gestió que 
això comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien 
d’efectuar-se en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, no 
podem acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles 
bressol, les escoles de música, d’art i dansa, i els serveis de benestar social. 
Aquests ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la 
previsió de control de la despesa en els consistoris. 
 
d. La revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil d’assumir 
avui per als Ajuntaments i tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de 



Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin 
nous esforços pressupostaris afegits pels ens locals. 
 
e. La convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens locals per avançar en el 
compliment de les disposicions estatutàries en matèria de finançament local 
previstes a l’Estatut, amb la finalitat de redactar la Llei de Finançament Local 
catalana, de constituir el Consell de Governs Locals, i d’iniciar l’estudi i revisió 
de tota la normativa sectorial que impliqui competències impròpies i que 
actualment no van acompanyades del seu preceptiu finançament. 

 
2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris.» 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- MOCIÓ DIRIGIDA AL GOVERN DE L'ESTAT PER A L'EST ABILITAT 
ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS 
 
El Sr. Secretari, llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. 
de Règim Intern, i que textualment diu el següent: 
 
«La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant, 
ja que a la manca de model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys 
s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que 
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost 
anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat els últims mesos la 
reclamació per part de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va 
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d’una previsió errònia 
feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara l’Estat reclama als ajuntaments 
3.731 milions d’euros, quan aquests diners ja s’han invertit i ho fa en la pitjor situació 
financera del municipalisme democràtic. 
 
Atès aquest context global, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
ACORDA: 
 
1. Reclamar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris amb representació al Congrés 
la tramitació i aprovació de la Ley de Haciendas Locales. 
 
2. Abans aquesta nova Llei d’Hisendes Locals no sigui realitat, reclamem al govern de 
l’Estat que disposi les mesures legislatives i/o pressupostàries necessàries per tal de 
garantir la viabilitat financera de les corporacions locals. 
 
3. Per tal d’avançar en aquest objectiu, i com a proposta concreta a curt termini, 
reclamem al govern de l’Estat que en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2012 es contempli, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic per 
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tal de compensar la quantitat que els ajuntaments hem de retornar a l’Estat, així de 
forma consecutiva durant els quatre anys següents que es contempla per retornar aquests 
sobreingressos. 
 
4. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris.» 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 vots a favor   ( 6CiU, 5PSC-PM, 5TSF, 1ERC, 1ICV-EUiA-EPM) 
1 vot en contra  (1PP) 
 
 
10.- MOCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNY A EN 
DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA  A LES ESCOLES D E 
CATALUNYA 
 
El Sr. Secretari, llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. 
de Cultura, i que textualment diu el següent: 
 
«Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
sobre el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols vol expressar el següent: 
 
El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat 
un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i 
cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala. 
 
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense 
separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model 
d’immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar 
l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
 
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha 
contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en 
diferents àmbits. 
 
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres 
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió 
social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels 
nois i noies immigrants. 
 
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel 
trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu. 
 



Per tot això, acordem: 
 
Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el 
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.» 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 vots a favor   ( 6CiU, 5PSC-PM, 5TSF, 1ERC, 1ICV-EUiA-EPM) 
1 vot en contra  (1PP) 
 
 
11.- MOCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS EN  DEFENSA 
DEL CATALÀ I DEL MODEL EDUCATIU DE LA NOSTRA ESCOLA  
 
El Sr. Secretari, llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. 
de Cultura, i que textualment diu el següent: 
 
«El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un 
termini màxim de dos mesos a la Generalitat  
per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col·legis de 
Catalunya. 
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per del Tribunal Constitucional, que considera 
segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a 
Catalunya juntament amb el català. 
 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència 
del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, 
de 1994 i 2010, que avalen el model català. 
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües 
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del 
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a 
llengua d’ensenyament. 
 
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en  català 
com en castellà. 
 
 
Pels  motius  exposats, el Ple aprova la següent moció, que acorda  
 
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola. 
 
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
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model d’èxit i cohesió social. 
 
Tercer.-  Donar  trasllat  d’aquesta  moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya.» 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 vots a favor   ( 6CiU, 5PSC-PM, 5TSF, 1ERC, 1ICV-EUiA-EPM) 
1 vot en contra  (1PP) 
 
 
12.- MOCIÓ DE "SOMESCOLA" EN DEFENSA DEL MODEL EDUC ATIU I 
DE LA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA 
 
El Sr. Secretari, llegeix la moció, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. de 
Cultura, i que textualment diu el següent: 
 
«El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, 
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no 
separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat 
gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.  
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per 
part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències 
empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de 
coneixement  e  les dues llengues oficials  a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, 
fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.  
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del  castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha  demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels 
infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la 
cohesió social de les nostres ciutats i pobles. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:  
 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  



 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts,  així com 
a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.  
 
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no  fer cap pas enrere i a  complir el que diu  la  
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament.  

 
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.» 
 
Es sotmet a votació la moció essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 vots a favor   ( 6CiU, 5PSC-PM, 5TSF, 1ERC, 1ICV-EUiA-EPM) 
1 vot en contra  (1PP) 
 
 
 
13.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNT A 
TÈCNICA DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE SANT F ELIU DE 
GUÍXOLS 
 
El Sr. Secretari, llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la C. I. 
de Cultura, i que textualment diu el següent: 
 
«Atès que la Junta Tècnica del Museu d’Història de la Ciutat en la seva darrera reunió 
va posar els seus càrrecs a disposició del nou consistori sorgit de les darreres eleccions 
locals. 
 
Atès allò que disposa l’article 6 del Reglament de Funcionament de la Junta Tècnica, 
 
Proposem que l’Ajuntament Ple, en la seva propera sessió, adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Nomenar la Junta Tècnica del Museu d’Història de la Ciutat de Sant Feliu de 
Guíxols amb els següents membres: 
 
Blai Puig Gausachs 
Antoni Beltrán Genesca 
Xavier Duran Escribà 
Jordi Gallego Caldas 
Jordi Reixach Masachs 
Francesc Xavier Carreras 
Elena Esteva Massaguer 
Albert Pla Gisbert 
Ignasi Griñón Santesteban 
Ariane Roura Sagrera 
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Sílvia Alemany Nadal 
Jordi Colomeda Folgado 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord tant als nous membres de la Junta Tècnica del Museu 
com als que deixen de formar-ne part agraint-los la seva presència en aquest òrgan de 
participació i consultiu, així com el seu compromís amb el Museu d’Història i el 
patrimoni cultural de Sant Feliu de Guíxols.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
. 
 
14.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
14.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FE LIU SOBRE 
LA CREACIO D'UNA COMISSIO PER A INICIATIVES SOCIALS  
 
El Grup Municipal de Tots per Sant Feliu presenta la següent moció perquè sigui 
inclosa en l’ordre del dia del proper Ple Municipal: 
 
«Tenint en compte la quantitat de persones, (i va en augment), que no tenen atur i que 
moltes ja han perdut també l’ajuda dels 400€ del PIRMI que fins fa poc rebien. 
 
Creiem que com Ajuntament, ens hem de preparar per fer front a unes necessitats 
bàsiques que ja es produeixen i que en breu temps es poden augmentar: el menjar diari i 
l’ajuda a les persones que es poden quedar sense sostre. La resolució d’aquestes 
necessitats per als ciutadans de Sant Feliu que les pateixen, han de ser una prioritat per a 
l’Ajuntament, per davant de discrepàncies polítiques, projectes, serveis generals, etc.  
 
Estem davant d’una situació tan delicada, que tant el Govern de la Ciutat com 
l’Oposició hem de prendre l’acord de fer una previsió tant econòmica com de 
preparació, per resoldre els greus problemes que a molta gent ja li han vingut a sobre, i 
que des de l’Ajuntament hem d’intentar paliar i solventar de la millor manera possible. 
Deixant de fer qualsevol projecte no imprescindible podrem tenir recursos, per ajudar a 
tota aquesta gent a que tinguin les necessitats cobertes, de forma independent dels 
procediments que fins ara estan fent els nostres serveis socials i associacions (Creu 
Roja, Càritas i altres). 
 
No es tracta de discutir entre polítiques de dretes o esquerres, o de demostrar si hi ha 
rancúnies entre polítics, sinó de fer anar endavant un projecte conjunt, que ho parlem 
tots plegats i que aconseguim un objectiu comú: ajudar, cuidar i garantir un mínim de 
benestar per als ciutadans de Sant Feliu. 
 
És per això que demanem al Ple de Sant Feliu que es prenguin els següents acords: 
 



1. La creació d’una comissió on s’aglutinin les diferents iniciatives socials i on es 
posin de manifest les necessitats prioritàries 

2. L’estudi i realització d’un menjador social, i com solucionem o ubiquem la gent 
sense sostre que tenim a la nostra ciutat. 

 
Esperem que aquesta iniciativa serveixi per anticipar-nos als possibles problemes, que 
creiem es poden donar molt aviat.» 
 
La moció queda denegada amb el següent resultat: 
 
6 vots a favor  (5TSF, 1ERC ) 
11 vots en contra (6CiU, 5PSC-PM ) 
2 abstencions  (1PP, 1ICV-EUiA-EPM) 
 
 
 
14.2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 27  DE 
SETEMBRE DE 2011, DE SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE LES 
SUBVENCIONS APROVADES PER L'ANUALITAT 2012 DEL PUOSC. 
 
 
«Vist el decret de l’Alcaldia de 27 de setembre de 2011 que textualment diu: 
 
“DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 27 de setembre de 2011 
 
Vista l’actualització de juliol del 2011 de la planificació quinquennal del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya per a l’any 2012 pel qual s’acorda atribuir finançament 
als següents projectes: 
 
Títol: Obres de pavimentació dels carrers de València, d’Almeria i de Lleida en els 
trams que envolten la Plaça Salvador Espriu 
Pressupost total     492.529,56 euros 
Subvenció (programa general)   245.814,21 euros 
 
Títol: Renovació de la xarxa d’aigua potable a la zona de Vilartagues 
Pressupost total     198.329,85 euros 
Subvenció (programa general)     99.164,92 euros 
 
Atès que al llarg del quinquenni 2008-2012 aquestes actuacions han esdevingut urgents, 
ja han estat executades i finançades mitjançant altres fonts de finançament, per tant, és 
proposa el canvi de destí a les següents actuacions noves: 
 

Trasllat estació transformadora de la Placeta Sant Joan 
Urbanització placeta Sant Joan 
Obres de reforma interior de la 4ta planta i de la Sala Abat Panyelles del monestir 
de Sant Feliu de Guíxols 

 
RESOLC: 
 



PLE/G5Admin 

 

 
 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 
Primer:  SOL·LICITAR el canvi de destí de les subvencions aprovades en l’acord de 
formulació  del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’any 2012 segons el 
següent detall: 
 

Títol: Obres de pavimentació dels carrers de València, d’Almeria i de Lleida en 
els trams que envolten la Plaça Salvador Espriu 
Pressupost total     492.529,56 euros 
Subvenció (programa general)   245.814,21 euros 

 
Títol: Renovació de la xarxa d’aigua potable a la zona de Vilartagues 
Pressupost total     198.329,85 euros 
Subvenció (programa general)     99.164,92 euros 

 
Aplicar els romanents econòmics produïts com a conseqüència de la renúncia a 
l’execució de les obres anteriors, per aplicar a les actuacions que es detallen a 
continuació: 
 

Títol: Trasllat estació transformadora de la Placeta Sant Joan 
Pressupost total     158.333,52 euros 
Subvenció (programa general)      72.395,94 euros 45,72% 
 
Títol: Urbanització placeta Sant Joan 
Pressupost total     222.700,89 euros 
Subvenció (programa general)   104.579,63 euros 46,96% 
 
Títol: Obres de reforma interior de la 4ta planta i de la Sala Abat Panyelles del 
monestir de Sant Feliu de Guíxols 
Pressupost total     363.090,41 euros 
Subvenció (programa general)   168.003,57 euros 46,27% 
 

 
Segon: SOTMETRE el present decret a la ratificació del Ple Municipal en la propera 
sessió.  
 
 Així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data a dalt indicats, davant meu, el secretari, de la 
qual cosa dono fe.” 
 
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent: 
 
RATIFICAR en els seu propis termes l’esmentat decret d’Alcaldia de data 27 de 
setembre de 2011, amb l’aclariment que el referit canvi de destí es realitza mitjançant la 
presentació d’al·legacions a la formulació del PUOSC de l’any 2012, segons edicte 
publicat al DOGC 5900- 15.06.11.» 
 



Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
13 vots a favor  (6CiU,5PSC-PM, 1PP, 1ICV-EUiA-EPM ) 
6 abstencions  (5TSF, 1ERC ) 
 
 
 
II. Part de control:  
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Jesús Fernández i Bort 
 
Pregunta. És una qüestió de trànsit del carrer del Mall. A la part final hi ha un cul de sac 
on els veïns no poden sortir, fa poc s’ha tornat a obrir al trànsit. Voldria saber perquè 
s’ha tornat a obrir? 
 
Joaquim Clarà: hi va haver uns dies que es va obrir, ja torna a estar tancat. La jardinera 
torna estar a lloc. 
 
Pregunta. Hi ha uns espais reservats als jardins Juli Garreta i no sé per a qui? Voldria 
saber la reserva d’espai a qui respon. 
 
Joaquim Clarà: Són pàrquings oficials amb  targeta groga. Es van pintar on hi havia un 
pàrquing de motos i vam rebre queixes del quiosc. És un reservat oficial. 
 
Jesús Fernández: Els proposo anul·lin els aparcaments del carrer Pécher, hi ha un espai 
reservat al jutjat i els caps de setmana no treballen. Podrien posar una placa on posés de 
dilluns a divendres. 
 
Pregunta: En l’acta de Junta de Govern Local de 15 de maig de 2011 es va acordar 
donar inici a les obres de la plaça del Puig, que haurien de començar mes d’octubre. 
Com està l’inici d’aquestes obres? 
 
Dolors Ligero: La licitació està pendent d’obrir les pliques la primera setmana 
d’octubre. 
 
Pregunta: Com afectarà als serveis que prestem el no pagament de la Generalitat? 
 
Verònica Lahoya: La informació que disposem únicament prové dels mitjans de 
comunicació, no ens ha arribat cap comunicació oficial. Les places col·laboradores 
tindran el que s’abonarà aquest mes, que en principi ens diuen que és del 65%, i de les 
places conveniades (que són les que tenim a la residència Sant Feliu Gent Gran, és a dir, 
les públiques) ens diuen que ens abonen el 25%. I les que tenim a l’Asil Surís són les 
col·laboradores, que les podríem entendre com a semiprivades, són de les que rebem 
una major subvenció. 
Amb aquesta informació que ens aboca a fer una previsió segurament molt ràpida, la 
idea és que l’Ajuntament pugui cobrir aquestes despeses fent, en tot cas, un avançament 
del pagament que estava previst al desembre, s’avançaria si s’ha de fer. Esperem en tot 
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cas que no sigui. Tenim reunió de la Junta el proper dijous, entre d’altres coses per 
tractar aquest tema.  
 
Pregunta. He vist a la premsa aquests darrers dies una bona notícia i és que 
l’Ajuntament pensa mancomunar serveis amb altres ajuntaments propers, el que m’ha 
sobtat és que sembla que el prioritari sigui el de Llagostera, cosa que no tinc res a dir, 
però quan tenim més a prop el de Santa Cristina d’Aro. 
 
Joaquim Clarà: No hi ha cap preferència. Ve donat que a la Mancomunitat de la Conca 
del Ridaura, també Llagostera hi és present, igual que Santa Cristina, Sant Feliu, 
Calonge, i Platja d’Aro. A les reunions que s’han fet, que per cert, Sant Feliu en té la 
presidència de la mancomunitat i Santa Cristina la vicepresidència, s’ha mirat de fer que 
tots els serveis que es puguin mancomunar serà molt més fàcil de fer dins d’aquesta 
mancomunitat per poder-ho tirar endavant. El primer ajuntament que ens va venir a 
demanar si es podia fer alguna cosa pel que fa a la piscina va ser el de Llagostera, però 
en canvi, amb Santa Cristina hem parlat del tema d’abaratir costos en la  pintura viaria i 
fer-ho conjuntament. 
 
Jesús Fernández: Crec que és una bona proposta, endavant el nostre suport. 
 
Prec. En la legislatura anterior, el grup municipal de  CiU a l’agost del 2009, va 
presentar una proposta, que es va votar a favor, d’endreçar l’aparcament 
d’autocaravanes. Ningú pot dubtar que ha estat un èxit. Agrairia que el mes aviat 
possible fessin aquesta inversió.  
 
Pregunta. A les Jornades Europees sobre Patrimoni de la setmana passada, Sant Feliu no 
estava anunciat en un dels llibrets. Ha estat un error tècnic? perquè ha passat? La 
informació i la publicitat de la ciutat no hi eren.  
 
Pere Albó: M’informaré i li respondré, perquè ara mateix no tinc aquesta informació. 
 
Prec. Fer una petita inversió amb la megafonia de la Sala de Plens perquè se’ns escolti 
amb qualitat. 
 
Joaquim Clarà: La regidora li farà cinc cèntims del tema de les caravanes, però, com a 
mi em va tocar viure-ho a l’anterior legislatura li diré que en aquest espai s’hi ha fet una 
inversió, s’hi ha fet unes escales que van al pàrquing, però s’ha de millorar. 
 
Dolors Ligero: Hem tingut el personal d’Urbanisme com he explicat abans treballant 
contra rellotge amb el canvi de destinació del PUOSC. Aquest projecte d’arranjar 
l’espai de les autocaravanes i fins i tot, de buscar la possibilitat d’ampliar-ho, és un 
projecte que tenim sobre la taula, per estudiar la viabilitat, ara ens hi podrem posar i és 
un tema que tenim present. 
 



 
Sr. Jordi Vilà i Vilà  
 
 
Prec. Parlant d’autocaravanes, vaig fer un prec en l’anterior legislatura. En el passeig 
Irla al costat de mar, tot sovint hi aparquen autocaravanes al damunt de la vorera, està 
prohibit, estacionar allà. És una activitat repetida. El meu prec és que es vigili i que es 
senyalitzi. Suggereixo s’ho mirin. 
 
Prec. Diumenge a la tarda, després de l’activitat de Mercat, a la rambla Vidal hi havia 
brossa escampada per la rambla. Suggereixo s’hi fixin perquè era molt notori. 
 
Prec. A Can Greiner hi ha un gronxadors que està malmès, i és perillós. Es el gronxador 
que queda més proper al carrer.  
 
Pregunta. El Govern té intenció d’obrir el Servei de l’Oficina del Català? 
 
Júlia Vendrell: S’està treballant per mirar de tenir una atenció al públic unes hores a la 
setmana com a  assessorament lingüístic i per fer classes de català. S’està treballant en 
la línia de l’anterior govern, que estava intentant fer un conveni amb una associació 
d’alumnes i exalumnes de l’escola d’adults perquè a través d’ells i de l’escola d’adults 
puguin donar aquest servei. No està tancat, però sí estem treballant en continuar la línia 
que havien començat ells. 
 
Joaquim Clarà: Les autocaravanes ho passarem al senyor Francesc Cárdenas i a la 
Policia, perquè ho tinguin en compte. El tema de la brutícia a la rambla el diumenge 
passat, és veritat. Mirarem d’arranjar-ho. 
He pres nota del tema de gronxadors, si ho podem arreglar aquesta setmana que ve no 
ho deixarem per a l’altre.  
 
 
Sr. Carles Motas i López 
 
Prec. Demana canviar l’horari del Ple, ja que comença molt tard, almenys a l’hivern. Pel 
que fa a l’estiu és diferent. Si s’avança l’hora del Ple es podria acabar a unes hores més 
decents. Acabar un Ple més enllà de les 12 h de la nit és excessiu, tant per la gent que 
ens escolta com per nosaltres mateixos. Per facilitar el debat que hi hagi d’haver.  
La resta de preguntes les guardem pel proper Ple o les entrarem per escrit. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
El secretari, El primer tinent d'alcalde, 
 
 
 
 
Carles Ros i Arpa 

 
 
 
 
Pere Albó i Marlés 
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