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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  9/2011  
Caràcter : Extraordinària i Urgent 
Del:  30 de juny de 2011 
Horari:  des de les 21 h fins a les 22.55 h.  
Lloc:  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. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
Ordre del dia: 
 
1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS 
D'ALCALDE 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIO I DELEGACIONS 
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A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE COMPOSICIO I CONSTITUCIO 
DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DELEGACIO DE 
COMPETENCIES ALS REGIDORS 
5. PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES DEL PLE 
6. PERIODICITAT I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
7. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIFERENTS 
INSTITUCIONS I ORGANISMES 
8. PERIODICITAT JUNTA DE PORTAVEUS 
9. SUPLEMENT DE CREDIT 5/2011 DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS 
CARRECS ELECTES 
10. REGIM D'ASSISTENCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO I APROVACIO 
DE DUES DEDICACIONS PARCIALS 
11. MODIFICACIO DEL ROM PER LA CREACIO DE LA FIGURA DEL VICEALCALDE 
12. CONSTITUCIO I ORDENACIO DEL CONSELL DE GOVERN 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
El Sr. Motas pregunta si cal ratificar la urgència de la sessió, i fa constar que tal ratificació no 
consta a l’ordre del dia. Pregunta al Secretari si es pot fer aquesta ratificació. 
 
El Secretari contesta que cal ratificar la urgència, que això és possible malgrat no hi hagi el 
punt de l’ordre del dia, i que, a més, es troben presents en aquest Ple tots els 21 regidors. 
 
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMEN T DELS 
TINENTS D'ALCALDE 
 
 
Es dóna compte al Ple, el següent Decret d’Alcalida:  
 
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 16 de juny de 2011 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en 
particular pel que fa a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i amb l'article 72 del Reglament Orgànic Municipal, la designació 
dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en concordança amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 63 del ROM i demés 
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legislació concordant, amb data d’avui mitjançant decret, s’ha procedit a la designació dels 
membres de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Nomenar Tinents/es d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia d'avui, als/les 
Regidors/Regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el 
primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència,  malaltia, o 
qualsevol altre impossibilitat: 
 
- Primer Tinent d'Alcalde: senyor Pere Albó Marlès, que serà nomenat Vicealcalde un cop 
entri en vigor la modificació del Reglament Orgànic Municipal preveient aquesta figura. 
- Segona Tinenta d'Alcalde: senyora Dolors Ligero Ruiz 
- Tercer Tinent d'Alcalde: senyor Joan Vicente Rufi 
- QuartaTinenta d'Alcalde: senyora Pilar Giró Roman 
- Cinquena Tinenta d'Alcalde: senyora Julia Vendrell Amate 
- Sisena Tinenta d’Alcalde: senyora Magdalena Lupiañez Soler 
- Seté Tinent d’Alcalde: senyor Juan José Garcia Cañadas 
 
Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat 
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran 
desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, en conformitat amb l'ordre del punt anterior, sense 
que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells. 
 
Tercer.- Comunicar aquest Decret als Tinents i Tinentes d’Alcalde nomenats, fent-los constar 
que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions 
com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves. 
 
Els nomenaments efectuats en aquest Decret s’entendran acceptats de forma tàcita, si en el 
termini de 3 dies hàbils des de la seva notificació personal no es manifesta res en contra per la 
persona designada. 
 
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària 
d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 72 del ROM i l’article 
38 del Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
publicar-la al Tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i al BOP de Girona.» 
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2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUC IO I 
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Es dóna compte al Ple del següent Decret d’Alcaldia:  
 
DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 16 de juny de 2011 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en 
particular pel que fa a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.1, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i amb l'article 63 del Reglament Orgànic Municipal, la Junta de 
Govern Local està integrada per l’Alcalde, que serà el seu President, i per un nombre de 
Regidors que no podrà ésser superior al terç del nombre legal d’aquests, anomenats lliurament 
per aquest. 
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 54.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en concordança amb el que disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 63 del ROM  
 
HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal 
de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 
 
President: Sr. Joan Alfons Albó Albertí 
Vocals:      Sr. Pere Albó Marlés 
                  Sra. Dolors Ligero Ruiz 
                  Sr. Joan Vicente Rufi 
                  Sra. Pilar Giró Roman 
                  Sra. Júlia Vendrell Amate 
                  Sra. Magdalena Lupiañez Soler 
                  Sra. Juan José Garcia Cañadas 
 
Segon.- La Junta de Govern Local tindrà la seva sessió constitutiva el dia 21 de juny de 2011, 
a les 13 hores, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta alcaldia, i en aquesta 
sessió s’establirà el seu regim de celebració de sessions ordinàries. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, ostentarà, per delegació de l’alcalde, les competències 
següents: 
 
1.- Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat. 
 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, constitució i bases de 
Juntes de Compensació i Associacions administratives de Cooperació, i dels projectes 
d’urbanització. 
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3.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques, excepte les d’obres 
menors i d’ús. 
 
4.- Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les 
subjectes a la llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives. 
 
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i memòries valorades que superin els 
5.000,00 Euros (IVA inclòs) fins els límits establerts a l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
6.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions d’obres, serveis, subministraments i 
altres que superin els 5.000,00 Euros (IVA inclòs) fins els límits establerts per la legislació 
vigent. 
 
7.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions que 
superin els 5.000 Euros (IVA inclòs) i fins el límit de les competències de l’Alcalde. 
 
8.- Autoritzacions i concessions sobre bens de domini públic, en regim de concurrència. 
 
9.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les Bases 
d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores 
de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 
 
10.- Acceptació de subvencions atorgades per altres administracions. 
 
11.- Potestat de resoldre expedients sancionadors en totes aquelles matèries que siguin 
competència de l’Alcaldia segons llei. 
 
12.- Accions judicials i administratives en matèries competència de l’Alcaldia. 
 
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, d’acord 
amb el que preveu el ROM i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
Cinquè.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta 
resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 
 
Sisè.-  Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores interessats, als Portaveus 
dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu 
coneixement i efectes. 
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Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i donar-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui per donar 
compliment a l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.>> 
 
 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE COMPOSICI O I 
CONSTITUCIO DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DELS  SEUS 
PORTAVEUS 
 
Es dóna compte al Ple, els següents Decrets d’Alcaldia. El Secretari fa constar que per 
indicació del grup municipal socialista, queda com a portaveu titular d’aquest grup el senyor 
Juan José García i Cañadas i com a portaveu suplent el senyor Joan Vicente i Rufí.  
 
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 20 de juny de 2011 
 
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en 
particular pel que fa a la composició i constitució dels grups municipals i nomenament dels 
seus portaveus;  
 
Atès que dins del termini de cinc dies hàbils, els diferents grups municipals han presentat 
davant el Registre d’Entrada de l’Ajuntament escrit amb la seva denominació i portaveu;  
 
Atès el que disposa l’article 97 i següents del Reglament Orgànic Municipal;  
 
Aquesta Alcaldia,  
DISPOSA:  
 
La constitució dels següents grups polítics municipals i el nomenament del seus portaveus:  
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)  
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (alcalde i president del grup municipal de CiU)  
Sra. Pilar Giró i Roman (portaveu suplent)  
Sra. Magda Lupiáñez i Soler 
Sr. Pau Casals i Caus 
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (portaveu)  
Sra. Dolors Ligero i Ruiz  
 
TOTS PER SANT FELIU (TSF) 
Sr. Carles Motas i López (portaveu)  
Sr. Josep Morató Molins 
Sra. Fina Cosp i Iglesias  
Sra. Laura Aiguaviva Carreras (portaveu suplent) 
Sra. Remei Martín Cañadas  
Sr. Josep Saballs Balmaña  
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – ACORD MUNICI PAL (PSC-PM) 
Sr. Pere Albó i Marlés (portaveu)  
Sr. Joan Vicente i Rufí (portaveu suplent) 
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Sra. Júlia Vendrell i Amate 
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez 
Sr. Juan José García Cañadas  
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL  (Esquerra –
AM)  
Sr. Jordi Vilà i Vilà (portaveu) 
 
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (P.P.C.)  
Sra. Mª Angeles Sánchez Aragón (portaveu) 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT ERNATIVA –
ENTESA (ICV-EUiA-E)  
Sr. Jesús Fernández i Bort (portaveu). » 
 
I  
 
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 23 de juny de 2011 
 
Atès el Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2011 de la constitució dels grups polítics 
municipals i el nomenament dels seus portaveus;  
 
Atès el Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2011 de delegació de competències als 
regidors;  
 
Vist que el regidor Pere Albó i Marlés té delegada la competència de portaveu del govern i 
portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Acord Municipal 
(PSM-PM), a la vista de la nova designació de portaveu i portaveu suplent que fa el Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Acord Municipal (PSM-PM);  
 
Aquesta Alcaldia 
 
DISPOSA:   
 
Modificar el Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2011 referent a la constitució dels grups 
polítics municipals i el nomenament dels seus portaveus, en els següents extrems:  
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- ACORD MUNICIP AL (PSC-PM)  
Sr. Joan Vicente i Rufí (portaveu) 
Sr. Juan José García Cañadas (portaveu suplent). » 
 
 
El Ple queda assabentat dels esmentats decrets i aprova l’esmena sobre els portaveus del grup 
municipal socialista referida a l’encapçalament.  
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4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DELEGACIO  DE 
COMPETENCIES ALS REGIDORS 
 
 
Es dóna compte al Ple el següent Decret d’Alcaldia:  
 
«DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 21 de juny de 2011 
 
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, és necessari establir la nova organització municipal, en particular pel que fa a la 
delegació de competències de regidors;  
 
Atès el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local, els articles 74 i següents del Reglament Orgànic Municipal i la resta de 
legislació concordant;  
 
Per la qual cosa,  
 
DISPOSO: 
 
Primer.- Delegar a favor dels regidors que a continuació es relacionen les competències de 
gestió que s’esmenten en cada cas. Aquestes delegacions no inclouen la potestat de dictar 
resolucions administratives que afectin a tercers, sens perjudici de la delegació que es fa en 
els punts tercer i quart d’aquest decret, i de les que posteriorment es pugui realitzar. 
 
L’Alcaldia conserva totes les atribucions no delegades expressament, i en particular les 
relatives als següents assumptes:  
 
Alcalde: Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Matèries: Alcaldia 
  Secretaria, Contractació i Recursos Humans 
  Consell Escolar Municipal  
  Ports i Costes  
 
Vicealcalde Pere Albó i Marlés (PSC) 
Matèries Vicealcaldia 
  Primera tinència d’Alcaldia 
  Portaveu del Govern 

Cultura i Patrimoni  
Projecte Thyssen i Patrimoni Anlló.  
Teatre i activitats culturals  
Cementiri Municipal  
Síndic de greuges  
Projectes Km. 0 i Turó del Fortim.  
Comunicació  

 
Regidora: Júlia Vendrell i Amate (PSC) 
Matèries Ensenyament  
  Cinquena tinència d’Alcaldia 

Equipaments educatius, oficina del català, Escola Oficial d’Idiomes  
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Escoles Bressol  
Casals d’estiu  
Escola Adults  
Activitats universitàries  
Nous cicles i oferta formativa  
Escola de Música  

 
Regidora: Maria Pilar Giró i Roman (CiU) 
Matèries: Promoció de la Ciutat i Relacions institucionals 
  Quarta tinència d’Alcaldia 

Relacions Institucionals, protocol  
Estratègies de promoció  
Informàtica  
Agermanaments  
Embelliment de la ciutat 
Comissió del Paisatge Urbà 
OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana)  

 
Regidor: Pau Casals i Caus (CiU) 
Matèries: Història, Coneixement i Difusió 

Desenvolupament del Pla Director del Monestir  
Pla Director de l’edifici de l’antic Hospital  
Museu d’Història de la Ciutat, Arxiu i Biblioteca  
Desenvolupament del projecte de Museu d’Història  
de la Medicina de Catalunya  

 
Regidora: Dolors Ligero i Ruiz (CiU) 
Matèries: Serveis Econòmics, Pla de Barris i Participació ciutadana 
  Segona Tinència d’Alcaldia 
  Serveis econòmics 

Gestió del Pla de Barris  
Obres públiques  
Llicències urbanístiques i d’activitats 
Disciplina urbanística  
Participació ciutadana  

 
Regidor:  Joan Vicente i Rufí (PSC) 
Matèries: Planificació Urbanística, Habitatge i Medi Ambient 
  Tercera tinència d’Alcaldia 

Patrimoni natural  
Patrimoni urbanístic  
Ordenances ambientals  
Desenvolupament i gestió del POUM  
Polítiques d’habitatge  
Pla d’Aparcaments  
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Planificació i seguiment del programa d’Inversions 
 
Regidor: Juan José García i Cañadas (PSC) 
Matèries: Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball 
  Setena tinència d’Alcaldia 

Promoció de l’Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat  
Comerç, Indústria i Pesca  
Mercat municipal sedentari i no sedentari  
Borsa de treball  
Guíxols Desenvolupament  
Modernització de l’Administració  

 
Regidora: Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Matèries: Esports i Joventut  
  Sisena tinència d’Alcaldia 

Activitats i instal·lacions esportives  
Local  i programació estable música per a joves  
Espais Pic-nic  
Polítiques de joventut  
Gestió edificis municipals i centres cívics  

 
Regidora: Verónica Lahoya i Rodríguez (PSC) 
Matèries:  Acció Social 

Serveis socials  
Centre Tramuntana  
Salut Pública  
Transport públic  
Polítiques d’igualtat i integració  
Serveis a la gent gran i residència de la gent gran  
Cooperació  
Programa de Mediació  
Activitats dels centres cívics  

 
Regidor:  Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Matèries: Serveis  Municipals 

Seguretat viària, mobilitat, ocupació via pública 
OMIC  
Subministrament aigua potable i clavegueram  
Servei de neteja  
Parcs i jardins  
Enllumenat Públic  
Platges 

 
Regidor: Francisco Cárdenas i Toscano (CiU) 
Matèries: Governació i manteniment de la ciutat 

Seguretat ciutadana i policia local  
Tancament de carrers 
Protecció civil  
Brigada d’Obres i Manteniment  
Mobiliari urbà  

 
 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 

 11 

Segon.- Els regidors delegats no podran delegar les seves atribucions a altres regidors. 
 
Tercer.- Delegar al regidor Joaquim Clarà i Estañol la potestat de resoldre mitjançant actes 
administratius les autoritzacions sobre ocupació de via pública i restriccions al trànsit rodat. 
 
Quart.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a la data de notificació 
d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar 
el text en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes d’aquest  
 
 
 
5.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES DEL PLE 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 
<<Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el 
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en 
particular a fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i amb l'article 72 del Reglament Orgànic Municipal i, de 
conformitat amb l’article 30 del Reglament Orgànic Municipal;  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Fixar una periodicitat mensual per a les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, fixant 
com a dia el darrer dijous de cada mes, i l’hora d’inici a les 21 hores.  
 
Resultat de la votació  
 
15 SÍ: 7 CiU, 5 PSC, 1 ERC, 1 PP, 1 ICV. 
6 ABST: 6 TSF 
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6.- PERIODICITAT I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INF ORMATIVES 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 
<<Un cop celebrades les Eleccions Locals del dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i els articles 82 i següents del Reglament Orgànic Municipal, a la 
creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest 
Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control de 
caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la 
Corporació. 

 
De conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica, correspon al Ple de 
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives 
d'estudi i dictamen. 

 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran integrades 
pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en 
proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi. 

 
Aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
els articles 82 i següents del Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb els articles 
123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa 
al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer .- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 
1) Comissió Informativa de Regim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics. 
 
2) Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
 
3) Comissió Informativa de Cultura, Coneixement i Ensenyament 
 
4)  Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Acció Social, i Esports i Joventut. 

 
 

Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pel següent número de membres dels 
grup municipals:  

 
• 4 regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
• 3 regidors del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu. 
 
• 3  regidors del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya  
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• 1 regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 

• 1 regidor del Grup Municipal del Partit Popular.  
 

• 1 regidor del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa  
 

 
- PRESIDENT: L’alcalde o regidor/a en qui delegui d’entre els seus membres,  que tingui 
matèries delegades pròpies de la respectiva Comissió. 
 
- SECRETARI : El Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
Els grups municipals hauran de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament els regidors que 
formaran part de cada Comissió en el termini màxim de 10 dies. 
 
En cas d’impossibilitat d’assistir a la Comissió un membre podrà ser substituït per un regidor 
del mateix grup.  
 
Tercer.- La Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, 
assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les 
esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes. 

 
Quart .- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran les 
previstes als articles 82 del ROM, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els 
assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, 
en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, així com, pel 
que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació. 

 
Cinquè.- Aquestes Comissions, a excepció de l'Especial de Comptes, que es regirà pel que 
preveu l’article 96 del ROM, celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual.  
 
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:  
 
- Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Acció Social, i Esports i Joventut: els 

dimarts a les 20 hores.  
- Comissió Informativa de Regim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics: dimarts a les 

21 hores.  
- Comissió Informativa de Cultura, Coneixement i Ensenyament: dijous a les 20 hores.  
- Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient: dijous a les 21 hores.  
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Sisè.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu a l’article 92 del Reglament Orgànic 
Municipal. >> 
 
 
Jesús Fernández: Creu que amb tres comissions n’hi ha d’haver prou. La quarta comissió 
costa 15.600 euros l’any, més les tasques administratives. Proposa que hi hagi tres 
comissions. 
 
Carles Motas: Recolza la proposta del regidor Jesús Fernández. I si més endavant es 
comprovés que amb dues comissions fos suficient, proposaria fer-ne dues. 
 
Pere Albó: D’entrada proposa mantenir la composició de quatre comissions que hi havia fins 
ara, sens perjudici que es pugui revisar més endavant. 
 
 
Resultat de la votació: 
 
12 SÍ: 7 CiU, 5 PSC.   
9 ABST: 6 TSF, 1 ERC, 1 PP, 1 ICV. 
 
 
7.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIF ERENTS 
INSTITUCIONS I ORGANISMES 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 
<<De conformitat amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:  
 
Nomenar com a representants d’aquest Ajuntament en les institucions i organismes dels quals 
formen part els següents regidors:  

 
ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA JUNTA DE L’HOSPITAL : 
 
President:  L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí  
Vicepresident:  La regidora de Serveis Socials, Verónica Lahoya i Rodríguez  
 
Vocals:  Magdalena Lupiáñez i Soler  

Júlia Vendrell i Amate    
1 regidor a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  

   Jordi Vilà i Vilà 
   Mª Angeles Sánchez Aragón  
   Jesús Fernández i Bort 
 
3 ciutadans designats pel Ple: ratificar el senyor Antoni Juanals i Roman nomenat per acord de Ple 
de data 30 d’agost de 2007 i ratificar els senyors Joan Llandrich Gazo i David Oliveras Sala, 
nomenats per acord de Ple de data 29 d’abril de 2010.  
  
 
O.A. EMISSORA MUNICIPAL:  
 
President:  Pere Albó i Marlés   
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Vicepresident:  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  
3 regidors a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  
Jordi Vilà i Vilà 
Mª Angeles Sánchez Aragón 

  Jesús Fernández i Bort 
    

Com a representant de l’àmbit periodístic, ratificar el nomenament del senyor Joan Canadell Mas, 
nomenat pel Ple en data 30 d’agost de 2007.  
 
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  
3 regidors a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  
Jordi Vilà i Vilà 

  Mª Angeles Sánchez Aragón 
  Jesús Fernández i Bort 
   

2 ciutadans designats pel Ple: ratificar el senyor Alfred Piñol Maureso per acord de Ple de data 29 
d’abril de 2010, i nomenar el senyor 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  
 
Vocals:   Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler   
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA ASIL SURÍS  
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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:  Pere Albó i Marlés   
Suplent:  Joan Vicente i Rufí   
 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
President:   Joan Alfons Albó i Albertí 
Vocals: Sra. Pilar Giró i Roman, regidor del grup municipal de Convergència i Unió  
 Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler, regidora del grup municipal de 

Convergència i Unió 
 Sra. Dolors Ligero i Ruiz, regidora del grup municipal de Convergència i 

Unió 
 Sr. Pau Casals i Caus, regidor del grup municipal 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 
3 regidors a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  
Sr. Jordi Vilà i Vilà, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya  
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: 
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Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  Pilar Giró i Roman  
 
CEIP Gaziel: 
Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  Pilar Giró i Roman  
 
CEIP L’Estació: 
Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  Pilar Giró i Roman  
 
CEIP Baldiri Reixach: 
Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  Pilar Giró i Roman  
 
CEIP l’Ardenya: 
Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  Pilar Giró i Roman  
 
Centre 0-3 anys: 
Titular:  Júlia Vendrell i Amate   
Suplent:  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   
 
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:  
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Titular:  Joaquim Clarà i Estañol    
Suplent:  Dolors Ligero i Ruiz  
 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ:  
 
Titular:  Verónica Lahoya i Rodríguez    
Suplent:  Júlia Vendrell i Amate   
 
ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES:  
 
Titular:  Joan Vicente i Rufí    
Suplent:  Dolors Ligero i Ruiz   
 
MANCOMUNITAT TURÍSTICA DE LA COSTA BRAVA:  
 
Titular:  Juan José García Cañadas   
Suplent:  Pere Albó i Marlés   
 
JUNTA DE SEGURETAT:  
 
President:  Joan Alfons Albó i Albertí  
Vocal:   Francisco Cárdenas i Toscano   
 
CREU ROJA: 
 
Titular:  Verónica Lahoya i Rodríguez    
Suplent:  Juan José García Cañadas   
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS:  
 
Titular:  Magdalena Lupiáñez i Soler  
Suplent:  Pilar Giró i Roman   
 
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE  LES COMARQUES 
DE GIRONA:  
 
Titular:  Joan Vicente i Rufí    
Suplent:  Dolors Ligero i Ruiz    
 
COMISSIÓ 11 DE SETEMBRE: 
 
President:   Pere Albó i Marlés    
 
Vocals:  Joaquim Clarà i Estañol  

1 regidor a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  
Jordi Vilà i Vilà  
Mª Angeles Sánchez Aragón  

  Jesús Fernández i Bort 
    

COMISSIÓ MIXTA GENERALITAT/AJUNTAMENT/PORT  
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Titular:  Joan Alfons Albó i Albertí    
Suplent:  Joaquim Clarà i Estañol    
 
Titular:  Pere Albó i Albertí   
Suplent:  Juan José García Cañadas   
 
COMISSIÓ MIXTA DEL MERCAT  
 
President:  Joan Alfons Albó i Albertí   
 
Vocals:  Juan José García Cañadas   
   1 regidor a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu  
   Jordi Vilà i Vilà 
   Mª Angeles Sánchez Aragón  
   Jesús Fernández i Bort 
 
COMISSIÓ D’AGERMANAMENTS  
 
President:  Pilar Giró i Roman   
 
Vocals:  Pere Albó i Marlés   
   1 regidor a determinar pel grup municipal de Tots per Sant Feliu   
   Jordi Vilà i Vilà   
   Mª Angeles Sánchez Aragón  
   Jesús Fernández Bort 
     
 
CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX E MPORDÀ:  
 
Titular:  Joan Alfons Albó i Albertí   
Suplent:  Verónica Lahoya i Rodríguez   
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL – ADF GAVARRES MARÍTI MA:  
 
Titular:  Francisco Cárdenas Toscano    
Suplent:  Pau Casals i Caus   
 
INSTITUT CATALÀ DEL SURO:  
 
Titular:  Juan José García Cañadas   
Suplent:  Júlia Vendrell i Amate   
 
COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE S ANT FELIU DE 
GUÍXOLS I DE CASTELL-PLATJA D’ARO  
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President:   L’alcalde, Joan Alfons Albó i Albertí   
 
Vocals:   Un/a regidor/a de la Corporació, senyor Joan Vicente i Rufí  
   Un/a regidor/a de la Corporació, senyora Dolors Ligero i Ruiz  
   Tècnic/a de la Corporació  
   Secretari de la Corporació.      
 
CONSORCI LOCALRET  
 
Titular:  Pilar Giró i Roman  
Suplent:  Dolors Ligero i Ruiz  
 
 
XARXA DE MUNICIPIS INDIANS  
Titular:   Pilar Giró i Roman  
Suplent:   Dolors Ligero i Ruiz  
 
 
CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX E MPORDA  
Titular:   Verónica Lahoya i Rodríguez  
Suplent:   Júlia Vendrell i Amate  
 
CONSORCI DE VIVERS TERRITORIALS D’EMPRESES DE LES C OMARQUES 
GIRONINES  
Titular:   Juan José García Cañadas  
Suplent:   Joan Vicente i Rufí  
 
XARXA EUROPEUA DE TERRITORIS SURERS  
Titular:   Pilar Giró i Roman  
Suplent:  Magdalena Lupiáñez i Soler  
 
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  
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
 
8.- PERIODICITAT JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia: 
 
<<De conformitat amb el que estableix l’article 103.3 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
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Fixar una periodicitat mensual de les reunions de la Junta de Portaveus, les quals tindran lloc 
el divendres anterior al Ple ordinari, a l’hora que s’especifiqui per a la pròpia Junta.>> 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
 
9.- SUPLEMENT DE CREDIT 5/2011 DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
DELS CARRECS ELECTES 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 
<<Atès la proposta de l’àrea de recursos humans, en relació a les modificacions plantejades 
en concepte de retribucions càrrecs electes a partir del mes de juliol de 2011. 
 
1r.- Es proposa l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 5/2011 
donant d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del 
Romanent de tresoreria per despeses generals: 
 
14.91200.10000 Remuneracions càrrecs electes ...................................... 22.392,00 Euros 
14.91200.23300 Indemnitzacions càrrecs electes..................................... 22.806,86 Euros 
14.92000.16000 Seguretat social................................................................ 4.307,94 Euros 
                                                                                                                ----------------------  
                                                                                                     Total   49.506,80 Euros 
 
2n.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat 
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.>>  
 
 
Carles Motas: No hi estan d’acord. Aquests diners es podrien estalviar, per un any sencer son 
són gairebé cent mil euros, i es podrien destinar a inversió a la ciutat. 
 
Pere Albó: El suplement de crèdit era previsible perquè el pressupost aprovat per el 2011 era 
insuficient per tot l’any. 
 
Carles Motas: Pregunta a la Sra. Interventora si es cert que no hi havia partida suficient per a 
tot l’any.  
 
Interventora: Ha variat l’organització i el número de membres del govern. 
 
Carles Motas: La modificació ve motivada perquè augmenta la retribució dels caràcter electes. 
 
Pere Albó: En el govern anterior un regidor del govern costava 2000 €, ara 1880 €, i en el 
govern anterior a la moció de censura 1700 €.  Considera que tant ara com en els governs 
anteriors les retribucions dels regidors no han estat desproporcionades.     
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Resultat de la votació: 
 
12 SÍ: 7 CiU, 5 PSC.   
3 ABST: 1 ERC, 1 PP, 1 ICV. 
6 NO: 6 TSF. 
  
 
10.- REGIM D'ASSISTENCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO I 
APROVACIO DE DUES DEDICACIONS PARCIALS 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 
<<Atesa la nova composició de l’Ajuntament sorgida del Ple de constitució de data 11 de 
juny de 2011, i amb la finalitat de reestructurar les quantitats econòmiques corresponents a 
dedicacions parcials, règim d’assistències i indemnitzacions i subvencions als grups polítics 
municipals es PROPOSA al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Modificar la Base 25a del Pressupost de l’exercici 2011 la qual quedarà redactada 
de la següent manera: 
 
“Base 25a.- Càrrecs amb Dedicació Parcial  
 
Els càrrecs polítics amb dedicació parcial del 90 % seran el d’Alcaldia i el de Vicealcaldia, 
llevat acord del ple municipal que ho modifiqui. Les seves retribucions seran, mentre no es 
modifiquin per acord de ple, per a l’exercici de 2011 de 3.222,00 € bruts mensuals per 
l’alcalde i de 3.072,00 € bruts mensuals pel vicealcalde, ambdós en 14 pagues anuals, i també 
tindran dret a les prestacions socials a que tenen dret el personal municipal contingudes al 
pacte i conveni referents a l’assegurança de vida i assistència jurídica derivada de l’exercici 
del seu càrrec.” 
 
SEGON.- Modificar l’apartat 2 de la Base 27a del Pressupost de l’exercici 2011 la qual 
quedarà redactada de la següent manera: 
 
“Base 27a.- Dietes i Indemnitzacions Especials. 
 
.... 
 
2.-Atès el que disposen els articles 75.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim 
local, 166 del Decret Legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, art 13.6 del Reglament d’Organització i funcionament del Ens locals, art. 7.2 de la 
Carta Europea d’Autonomia Local (1985) les indemnitzacions i assistències als càrrecs 
polítics seran les següents: 
 
Indemnitzacions per assistències efectives: 
 
- Per assistència al ple cada regidor percebrà 500,00.-€ bruts mensuals. 
- Per assistència al Ple com portaveu aquests percebran 600,00.-€ bruts/mes 
- Per assistència a la Junta de Govern Local cada regidor percebrà 100,00.-€ bruts/mes. 
- Per assistència al Consell de Govern cada regidor percebrà 800,00.-€ bruts/mes. 
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- Per assistència a comissions d’estudi, informe i consulta cada regidor percebrà 70,00.-€ 
bruts/mes. 

- Per assistència a comissions d’estudi, informe i consulta com President aquests percebran 
100,00.-€. bruts/mes. 

 
Si en un mes un regidor no justifica la seva absència a més d’una sessió d’un mateix òrgan 
col·legiat amb dret a indemnització, l’import a percebre pel regidor serà el resultat de 
multiplicar la indemnització mensual total d’aquell òrgan pel número de sessions a les que 
hagués assistit el regidor i dividit pel número total de sessions que hi ha hagut d’aquell òrgan 
durant el mes.  
 
L’Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret d’exercir les 
facultats que l’atorga l’article 168 del RD 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
Local de Catalunya, pels casos en els que els membres de la Corporació s’absentin sense 
excusa.” 
 
 
TERCER.- Modificar l’apartat 6 de la Base 29a del Pressupost de l’exercici 2011 la qual 
quedarà redactada de la següent manera: 
 
“6.- La justificació de les subvencions i el control financer de les mateixes es regirà pel que 
disposa l’Ordenança Reguladora de Subvencions. 
 
7.- Serà d’obligat compliment pels Centres Gestors la utilització de l’aplicació que dins del 
programa d’expedients de l’ajuntament s’ha elaborat a fi i efecte de control de les 
subvencions rebudes.  
 
Les subvencions pel funcionament dels grups municipals (excloses de l’àmbit de l’Ordenança 
Reguladora), es fixen en: 
 
De l’1 de gener fins a 30 de juny de 2011  
 
  
- Per grup municipal 400,00 €/mes per grup  
- per cada grup segons el seu núm. de regidors   80,00 €/mes per regidor  
 
De l’1 de juliol al 31 de desembre de 2011  
 
  
- Per grup municipal de més d’un regidor  400,00 €/mes per grup  
- Per grup municipal amb un regidor 600,00 €/mes per grup  
- Per cada grup segons el seu núm. de regidors   51,00 €/mes per regidor  
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Jesús Fernández: Proporcionalment els grups grans rebran menys indemnització i els grups 
unipersonals en percebran més. Demana que al seu grup si li apliqui la subvenció de 400 € al 
mes més 51 € per regidor. Al 2007 es va fer una retallada de les assistències que es cobraven 
fins aleshores. No s’hi val a fer demagògia fàcil sobre el que cobren els polítics. Tots els 
regidors d’aquest ajuntament treballen i es mereixen aquestes indemnitzacions i assistències.   
 
Jordi Vilà: S’abstindrà. Entén que la ciutat necessita que els regidors s’hi dediquin. Aquesta 
proposta no se li ha consultat.  
 
Carles Motas: S’incrementen les tinences d’alcaldia, els membres de la Junta de govern, i els 
del Consell de govern. L’anterior equip de govern tenia un cost total de 182.775 €/any, 
inclosa la dedicació parcial de l’alcalde. L’actual equip de govern, amb les dues dedicacions 
parcials, suma 279.876 €. Són 97.000 euros que l’actual equip de govern costa de més, un 
53’13 % més. Creu que no són moments per a fer aquests increments. Demana un reflexió 
sobre el tema per tal que es puguin rectificar més endavant.  
 
Pere Albó: No s’avergonyeix de dedicar-se a la política. El Sr. Motas fa demagògia i falseja la 
realitat. Repeteix la comparació del cost dels regidors actuals amb els de l’anterior govern. El 
cost per regidor de l’actual govern és més econòmic que el de l’anterior govern. Tots els 
governs que hi ha hagut a la ciutat des de 1979 fins ara han tingut retribucions justes, i no 
mereixen cap recriminació, inclosa la que tenia el Sr. Motas. El que crea indignació és la 
demagògia. 
 
Jesús Fernández: Reitera la proposta del seu grup municipal. Es plantejaran a què destinar els 
diners a que han renunciat. No s’han de fer discursos demagogs sinó dignificar la política. El 
seu grup controlarà la gestió que facin els regidors del govern, no la seva retribució.   
 
Carles Motas: Insisteix en que s’ha aprovat una modificació pressupostària de 49.506 € per a 
la remuneració de càrrecs electes per mig any. S’incrementa el cost del govern respecte al 
govern anterior de deu membres.  El govern de Palafrugell ha reduït el seu cost i aquí 
s’incrementa. Demanarà per escrit un informe dels serveis econòmics sobre el cost real total 
de l’equip de govern. 
 
Pere Albó: Per regidor aquest equip de govern costa 1800 € i l’equip de govern de deu 
regidors 2.000 €. L’Alcalde d’aquest govern cobra menys que l’anterior Alcalde. Insisteix que 
des del 1979 no hi ha hagut cap govern que cobrés retribucions desproporcionades. 
  
Laura Aiguaviva: Intervé per al·lusions. No creu que el mes que ha estat com a regidora no 
adscrita hagi afectat molt l’economia de l’Ajuntament. Cap regidor, al menys ella, no ha 
percebut mai 2.000 €, sinó 1.270 bruts.  
 
 
Resultat de la votació: 
 
12 SÍ: 7 CiU, 5 PSC.   
3 ABST: 1 ERC, 1 PP, 1 ICV. 
6 NO: 6 TSF. 
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Alcalde: Per a afavorir la transparència, es publicaran les retribucions actuals i les de 
l’anterior govern. L’increment de la subvenció dels grups minoritaris és per a afavorir la seva 
dedicació política i està segur que se’n farà un bon ús.   
 
 
11.- MODIFICACIO DEL ROM PER LA CREACIO DE LA FIGUR A DEL 
VICEALCALDE 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  

<<Un cop celebrades les Eleccions Locals del dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou 
Ajuntament, s’ha decidit la creació de la figura del vicealcalde. Igualment amb la finalitat 
d’adequar el Reglament Orgànic Municipal a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local;  

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer. Modificar específicament el capítol cinquè del Reglament Orgànic Municipal, de 
manera que la seva redacció quedaria com es dirà a continuació:   
 
Capítol Cinguè. El vicealcalde i els tinents d’alcalde  
 
Article 71. 
 
1) El Vicealcalde es un òrgan unipersonal d’existència voluntària. 
 
2) Els Tinents d'Alcalde són òrgans unipersonals d’existència obligatòria. 
 
3) El Vicealcalde exercirà les funcions que corresponen a l’ordinal primer dels Tinents 
d’Alcalde i les que l’Alcalde li delegui.  
 
4) Correspondrà al Vicealcalde i Tinents d’Alcalde, segons l’ordre de prelació, substituir l’Alcalde 
en cas de vacant, absència o malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i 
prerrogatives i essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució 
 
5) En els supòsits d’absència o malaltia, la substitució i, per tant, la delegació es farà sempre per 
Decret. No obstant això, en circumstàncies excepcionals la substitució es podrà realitzar 
automàticament, donant-ne compte a tots els membres de la corporació. 
 
 
Article 72. 
 
1) L'Alcalde podrà nomenar, d'entre els membres de la Junta de Govern Local, un Vicealcalde 
i els Tinents d'Alcalde que consideri oportuns. La suma del Vicealcalde i dels Tinents 
d’Alcalde no podrà excedir del nombre de membres que integren la Junta de Govern Local.
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2) En l’acord de nomenament dels Tinents d’Alcalde es determinarà l'ordre d'aquests als 
efectes de la prelació en la substitució de l’Alcalde sens perjudici d’allò disposat a l’article 
71.3.  
 
3) El nomenament del Vicealcalde i dels Tinents d'Alcalde haurà de ser comunicat al Ple 
Municipal en la primera sessió ordinària que realitzi als efectes del seu coneixement. 
 
4) El nomenament d’un regidor com a Tinent d’Alcalde requerirà, per ésser eficaç, la seva 
acceptació, la qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa en el termini 
de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament. 
 
Article 73. 
 
Es perd la condició de Vicealcalde i de Tinent d'Alcalde per renúncia expressa, per cessament 
disposat per l'Alcaldia i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local o 
de regidor. 
 
Segon. Reemplaçar la denominació “Comissió de Govern” per “Junta de Govern Local”, per 
tal d’adaptar el Reglament Orgànic Municipal a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local, quant a que d’acord amb l’article 20 de 
l’esmentada llei, la Comissió de Govern passa a anomenar-se Junta de Govern Local.  
 
Tercer.-  Sotmetre aquest acord de modificació a informació pública durant un termini de 30 
dies, durant el qual es podran presentar reclamacions i suggeriments. Si finalitzat aquest 
termini no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment, la proposta s’entendrà 
definitivament aprovada sense necessitat de nou acord.>> 
 
 
Jesús Fernández: Hi està d’acord i votarà a favor. 
 
Carles Motas: Estan modificant el Reglament orgànic municipal, les regles del joc dels plens 
municipals. Es la primera vegada que es modifica el ROM sense consultar-ho als grups 
municipals, ni s’ha fet una comissió redactora. La Llei de bases de regim local i la legislació 
de règim local, estableix quina és l’organització municipal, i que aquesta haurà de quedar 
regulada en el ROM.  
 
Alcalde: La creació de la figura del Vicealcalde és per raons de transparència, i per posar de 
manifest que som un equip format per dos grups que governaran en condicions d’igualtat. 
Segurament que caldran modificacions posteriors del ROM. 
 
Resultat de la votació: 
 
13 SÍ: 7 CiU, 5 PSC, 1 ICV.   
7 ABST: 6 TSF, 1 ERC. 
1 NO: 1 PP. 
 
 
12.- CONSTITUCIO I ORDENACIO DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Es sotmet al Ple la següent proposta d’Alcaldia:  
 



 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

 

 27 

<<La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local així com el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya reconeixen als municipis, com a administracions públiques territorials, en 
l’àmbit de llurs competències, la potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 
Aquesta potestat es concreta no només en la determinació de l’estructura organitzativa al 
servei dels fins propis i específics de l’ens local, sinó també en la fixació dels criteris i regles 
ordenadores del seu funcionament, de manera que la llibertat d’organització i la llibertat de 
funcionament constitueixen les dues manifestacions en què substancialment es resumeix la 
capacitat d’autoorganitzar-se d’un municipi. 
 
Manifestació pròpia d’aquesta potestat d’autoorganització és la possibilitat que tenen els 
Ajuntaments de crear òrgans complementaris dintre de la seva organització municipal. 
 
El pas de disset a vint-i-un regidors elegits a les darreres eleccions municipals, i el fet que a 
l’actual cartipàs hi ha dotze regidors amb delegacions d’aquesta Alcaldia. 
 
Atès que la legislació de règim local estableix una limitació en el nombre de regidors que 
integren la Junta de Govern Local, de forma molts dels regidors delegats no poden formar part 
d’aquest òrgan. 
 
En aquest marc, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit crear un òrgan propi i 
especialitzat per l’assessorament i col·laboració a la Junta de Govern local, garantint 
d’aquesta manera el principi d’eficàcia en la gestió del govern.  
 
Això requereix donar una breu regulació a aquest òrgan, sobre tot en matèria de funcionament 
i règim jurídic. 
 
Per l’exposat es proposa al Ple: 
 
Primer.- La creació d’un òrgan municipal complementari, anomenat CONSELL DE 
GOVERN que tindrà la següent regulació: 
 
Naturalesa i finalitats 
El Consell de Govern és un òrgan municipal complementari, constituït a l’empara de l’article 
49 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i que té com a finalitats la coordinació 
de l’exercici del conjunt de les competències d’aquest Ajuntament, i l’assistència a l’Alcaldia 
i a la resta de membres de la Junta de Govern Local en l’exercici de dites competències, per 
tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de govern. 
 
Composició 
El Consell de Govern serà presidit per l’Alcalde i, a manca d’aquest, pel Tinent d’Alcalde de 
major rang i estarà integrat per tots els regidors amb delegacions genèriques de l’Alcaldia. 
El President podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell de Govern del personal 
funcionari o laboral de l’Ajuntament que sigui necessari per raó dels assumptes a tractar. El 
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President podrà requerir també l’assistència a les reunions del Consell de Govern de personal 
extern quan consideri necessària la seva presència per a assessorar al Consell. 
 
Funcionament 
El Consell es reunirà de forma ordinària cada setmana, en el dia i hora que s’estableixi, i de 
forma extraordinària sempre que el convoqui l’Alcaldia amb una antelació mínima de 48 
hores. 
Les sessions tindran lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament i per a la seva vàlida celebració 
requerirà l’assistència d’un mínim de vuit membres. 
Els acords que es puguin adoptar seran per majoria de vots dels membres assistents a la 
sessió, i els empats es decidiran amb el vot de qualitat del President. 
 
Actes de les sessions 
De cada sessió del Consell es redactarà l’acta per un dels membres del Consell de Govern, 
designat a tal efecte pel propi Consell en la seva sessió constitutiva. A l’acta s’hi farà constar 
el següent contingut mínim: 

- data i hora de començament i de finalització de la sessió. 
- relació d’assumptes tractats, i els acords presos i la votació, si n’hi ha. 
- relació d’assistents 

 
Assistències 
Els regidors assistents al Consell de Govern tindran dret a percebre les assistències que acordi 
el Ple municipal.>> 
 
 
Laura Aiguaviva: A l’anterior mandat hi va haver el problema de les actes. Demana quin 
regidor redactarà les actes del Consell i quan es podran facilitar als grups de l’oposició. Que 
se’ls hi aclareixi abans del proper Ple. 
 
Pere Albó: Hi haurà suport administratiu per a la redacció de les actes. 
 
Laura Aiguaviva: Aquest suport no consta a la proposta. 
 
 
Resultat de la votació: 
 
13 SÍ: 7 CiU, 5 PSC, 1 ICV.   
8 ABST: 6 TSF, 1 ERC, 1 PP. 
 
 
L’Alcalde finalitza la sessió afirmant que “rigor, feina, fer els comptes correctament...”, són 
els conceptes que han de prevaldre en la gestió del nou govern.   
  
 
I sense res més a afegir, el President dona per finalitzada la sessió, de la qual, com a Secretari 
de la Corporació, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’Alcalde. 
 
                                                                                              Vist i plau. 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde,         
 
                                                          
Carles Ros i Arpa.                                                                 Joan Alfons Albó i Albertí.     


