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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  11/2011  
Caràcter : Ordinaria 
Del:  25 d´agost de 2011 
Horari:  des de les 21 h fins a les 22:10 h 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (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) 
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) 
 
Vocals que no assisteixen: 
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU) 
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM) 
 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sra. Marta Vila Gutarra, secretaria accidental 
 
La secretària acctal llegeix el següent comunicat de l’alcalde: 
 
«Per tal d’ordenar les intervencions dels regidors en el torn de precs i preguntes orals 
del Ple, s’estableix el següent ordre: 
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- El regidor o regidors de cada grup formularan seguits tots els seus precs o 
preguntes, seguint l’ordre de menor a major vots obtinguts a les darreres 
eleccions municipals. 

- Els regidors als quals es dirigeixi el prec o pregunta contestaran en la propera 
sessió del Ple, llevat que optin per fer-ho una vegada finalitzada la intervenció 
de cada grup municipal formulant els precs i preguntes. 

 
Per tal de preveure la durada del torn de precs i preguntes, abans d’iniciar-se el Ple els 
portaveus de cada grup anunciaran a l’Alcalde el nombre de precs i preguntes que tenen 
previst formular.» 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE JULIOL 
DE 2011 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ 
4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 2 D'AGOST DE 2011 PER TAL DE 
PRORROGAR EL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE 80 PLACES 
D'ACOLLIMENT RESIDENTCIAL PER A PERSONES GRANS DEPENDENTS A 
LA RESIDÈNCIA SANT FELIU GENT GRAN 
5. RECTIFICACIÓ BASE 10ª D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST REFERENT ALS 
CRÈDITS AMPLIABLES 
6. DEIXAR SENSE EFECTE LA PROLONGACIÓ DE JORNADA DE LA 
FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL PLA DE BARRIS AMB EFECTES, 
1/09/2011 
7. TRASLLAT TEMPORAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA AL CEIP L'ARDENYA 
8. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A 
FAVOR DELS AJUNTAMENTS TITULARS D'ESCOLES DE MÚSICA, CURS 
2010-2011 I APROVACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE 
CATALUNYA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE I B ORSA PER AL 
LLOGUER SOCIAL PEL SEGON SEMESTRE DE 2011 
10. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS PLANS D'EMERGÈNCIA 
11. CANVI DE PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (CARTIPÀS 
2011-2015) 
12. PROPOSICIONS URGENTS 
    12.1 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2010 
    12.2 MODIFICACIÓ BASE 27A EXECUCIÓ PRESSUPOST, ASSISTÈNCIES 
SÍNDIC 
 
Desenvolupament de la sessió : 
 
I. Part Resolutiva: 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE 
JULIOL DE 2011 
 
S’aprova l’acta anterior núm. 10/2011 de data 28 de juliol de 2011. 
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia dictats en el mes de juliol de 2011. 
 
Els regidors es donen per assabentats. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de 
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, següents: 
 

EXP. INTERESSA
T – NIF/CIF  

TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

DATA 
APROVA
CIÓ 

AUT
OLI
QUI
D. 
TAX
A 

AUTOLI
QUID. 
ICIO 

PRESSUP
OST 
DECLARA
T 

 
6311
2011/
23 

 
Edificaciones 
y Reformas 
SE-MA, S.L. 
(CIF: B 
17895566) 

 
Rehabilitació de 
cuina i pintura de  
parets interiors i de 
la façana d’habitatge 
C/ Giro na, 126 
cantonada C/ Eres,  
93  

 
Vistiplau 
=  11-02-
11 
 

 
- - - - 

       
        
48,48  € 
       

 
  4.845,00  
€  (*) 
   1.375,00  
€  (*) 
  ..  . 

6311
2011/
95 

Mª Carmen 
Calvo 
Hernández 
(NIF: 
50653948 J) 

Pintura façana 
habitatge Travessia 
de la Riera, 4  

Vistiplau 
=    7-06-
11 
 
 

49€ 
 

        
27,30  € 
         

       - - - - - 
- 

6311
2011/
109 

Joan Josep 
Tomàs Estellé 
(NIF: 
40903300 P) 

Pintura façana edifici 
C/ A. Capmany, 40 
cantonada C/ Mercè, 
28-30 

Vistiplau 
=  23-06-
11 
 

49€ 
 

      
146,48  € 

      - - - - - - 
    

6311
2011/
78 

Maria Planas 
Esteva 
(NIF: 
40521177 F) 

Adequació de la 
parada interior núm. 
4 del Mercat Cobert 
Mpal. per a l’exercici 
de l’activitat 
destinada a 

DA 18-07-
11 
  

49€ No 
liquidat 

 20.718,00  
€  (**) 
 20.966,00  
€  (**) 
 20.365,74  
€  (**) 
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carnisseria i 
elaborats carnis 

6311
2011/
103 

Juan Jiménez 
Cantero 
(NIF: 
10052985 F) 

Adequació de la 
parada interior núm. 
6 del Mercat Cobert 
Mpal. per a l’exercici 
de l’activitat 
destinada a polleria 

DA 18-07-
11 
 

49€ No 
liquidat 

 60.333,79  
€  (**) 

 
(*)    La quantitat corresponent a l’ICIO autoliquidada (48,48 €) és inferior a la que en 
realitat corresponia ingressar, d’acord amb el pressupost declarat (4.845,00 €) per la 
totalitat de les obres que s’havien de realitzar (una còpia del qual s’adjunta). Per aquest 
motiu, caldrà recalcular de nou l’ICIO i aplica aplicar la pertinent bonificació 
acordada/aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la part proporcional que pertoqui a les 
obres de pintura executades en la façala façana de l’edifici –a tal efecte, s’adjunta també 
còpia del pressupost parcial declarat per aquest concepte (1.375,00 €)–.  
   
 (**)   No s’ha ingressat cap autoliquidació en concepte d’ICIO. Per tant, caldrà efectuar 
les liquidacions que pertoquin (a tal efecte, s’adjunten còpies dels pressupostos 
declarats per la totalitat de les obres que s’han d’executar en cada cas/parada interior del 
Mercat Cobert Municipal), aplicant-hi la corres  corresponent bonificació 
acordada/aprovada pel Ple de l’Ajuntament.    
 
ES PROPOSA:  
 
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència 
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats. 
 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 2 D'AGOST DE 2 011 PER TAL 
DE PRORROGAR EL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE 80 PL ACES 
D'ACOLLIMENT RESIDENTCIAL PER A PERSONES GRANS DEPE NDENTS 
A LA RESIDÈNCIA SANT FELIU GENT GRAN 
 
«El 3 d’agost de 2011 la Junta de Govern Local va cordar prorrogar el conveni per a la 
prestació de 80 places d'acolliment residencial per a persones grans dependents a la 
residència Sant Feliu Gent Gran, recollit a l’expedient 14702011000070. Així mateix es 
va acordar seva ratificació posterior a través d’acord de Ple Municipal. 
 
Per això, 
 
Proposo al Ple Municipal 
 
La ratificació, a la sessió de Ple, de l’acord de Junta de Govern Local de 2 d’agost de 
2011 per prorrogar el conveni per a la prestació de 80 places d'acolliment residencial 
per a persones grans dependents a la residència Sant Feliu Gent Gran, recollit a 
l’expedient 14702011000070.» 
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat 
 
 
5.- RECTIFICACIÓ BASE 10ª D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST REFERENT 
ALS CRÈDITS AMPLIABLES 
 
«Atesa la base 10a. de l’execució del pressupost per l’exercici 2011 on es declaren 
ampliables determinades aplicacions pressupostàries. 
 
Es proposa: 
 
Modificar la base 10ª de l’execució del pressupost per l’exercici 2011 i on diu: 
 
”2.- En particular es declaren ampliables les següents aplicacions de l’Estat de 
Despeses del Pressupost de l’ajuntament: 

 
05.32403.22799 DESPESES CURSET D’ESTIU DE L’ESCOLA BRESSOL 
05.32106.22799 DESPESES CASALS 

 
Aquestes partides estaran afectades correlativament als següents conceptes d’ingressos 
del pressupost de l’ajuntament: 

 
31203 CURSET D’ESTIU ESCOLA BRESSOL  
31205 CASALS D’ESTIU” 

 
Ha de dir: 
 
”2.- En particular es declaren ampliables les següents aplicacions de l’Estat de 
Despeses del Pressupost de l’ajuntament: 

 
05.32403.22799 DESPESES CURSET D’ESTIU DE L’ESCOLA BRESSOL 
05.32106.22799 DESPESES CASALS 
05.32109.22799 DESPESES GESTIÓ ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA 

 
Aquestes partides estaran afectades correlativament als següents conceptes d’ingressos 
del pressupost de l’ajuntament: 

 
31203 CURSET D’ESTIU ESCOLA BRESSOL  
31205 CASALS D’ESTIU 
31207 ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA” 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
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6.-DEIXAR SENSE EFECTE EL PUNT SEGON DE L’ACORD DE PLE DE 25 
DE NOVEMBRE DE 2010 SOBRE NOMENAMENT COM A RESPONSABLE 
DEL PLA DE BARRIS I PROLONGACIÓ DE JORNADA DE LA 
FUNCIONARIA SRA. MARTA VILA I GUTARRA, AMB EFECTES,  1/09/2011 
 
«El 26 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local va acordar anomenar com a nou 
responsable del Pla de Barris, amb efectes 1 de gener de 2011, a la Sra. Marta Vila 
Gutarra, funcionària de la Corporació, TAG de l’Àrea d’Urbanisme, acordant la 
perllongació de la seva jornada laboral de 35 a 39 hores setmanals. 
 
El 25 de novembre de 2010, el Ple de la Corporació va ratificar l’acord de la JGL de 26 
d’octubre de 2010 sobre els canvis d’organització al Pla de Barris.  
 
Atesa la tessitura econòmica que s’està vivint actualment i amb la finalitat de reduir 
despesa. 
 
Qui subscriu, proposa: 
 
1r.- Deixar sense efecte íntegrament el punt segon de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 26 d’octubre de 2010, ratificat pel Ple de 25 de novembre de 2010. A 
partir del dia 1 de setembre de 2010 la senyora Marta Vila Gutarra tindrà una jornada de 
35 hores setmanals.  
 
2n.- Notificar aquesta resolució a la senyora Marta Vila Gutarra i a la Representació 
Unitària dels Treballadors de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.» 
 
El Sr. Jesús Fernández votarà a favor, però voldria saber com quedarà el Pla de Barris, 
qui serà el nou Responsable. 
 
El Sr. Jordi Vilà s’abstindrà en aquest punt i també voldria saber com s’ha previst fer la 
substitució. 
 
El Sr. Carles Motas diu que enten que el que s’està votat es la reducció de jornada 
lligada a deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Marta Vila com a com a 
Responsable del Pla de Barris.  
Se li confirma que és així, que es deixa sense efecte íntegrament el punt segon de 
l’acord de Junta de Govern Local de 26 d’octubre 2010, ratificat per Ple el 25 de 
novembre. 
 
El Sr. Carles Motas afegeix que esperen que el canvi sigui per millorar encara que el 
llistó està molt alt. Agraeixen els serveis prestats.  I s’abstindran. 
 
Sra. Dolors Ligero explica que presa la decisió de reduir totes les perllongacions de 
jornades, la Sra. Marta Vila li va exposar que sense aquesta dedicació no es trobava en 
condicions de poder seguir assumint la responsabilitat del projecte. S’ha considerat que 
aquesta persona té raó i per tant, s’ha accedit a la seva sol·licitud de deixar aquesta 
responsabilitat. S’està reestructurant l’Area d’Urbanisme i en aquest moment 
l’arquitecte, Cap d’Area, Lluis Lopez està en disposició de poder fer una dedicació a 
aquest projecte de Pla de Barris sense haver de prollongar la seva jornada. Aquests 
canvis no responen a un descontent per la gestió feta, sinó a una voluntat de reduir 
despeses de personal. 
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El Sr. Jesús Fernandez diu que li consta que la dedicació feta fins ara a Pla de Barris és 
inclòs superior a les hores de perllongació i que no vol deixar lloar també la feina feta. 
Agraeix les explicacions i voldria saber com quedarà, dons,  la estructura de Pla de 
Barris. 
 
La Sra. Dolors Ligero contesta que el juny han acabat els dos contractes de 6 mesos que 
estaven subvencionats pel SOC, un dels quals es renovarà durant 4 mesos per acabar les 
feines del seu Pla de Treball. Subsisteix fins a final d’any un altre contracte d’AODL, 
també subvencionat pel SOC. El responsable serà el Sr. Lluís Lopez i per l’any vinent, 
es voldria seguir tenint una AODL contractada per un any i dues persones mes per sis 
mesos, igual que aquest any.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
12 Vots a favor   (6CiU, 4PSC-PM, 1PP, 1ICV-EUiAM) 
7 Abstencions    (1ERC, 6TSF) 
 
 
7.- TRASLLAT TEMPORAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA AL CEIP  
L'ARDENYA 
 
«Atès que l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols, codi 17005327, 
realitza en l’actualitat una reforma integral de l’edifici en què està ubicada, situat al 
carrer Capmany d’aquesta ciutat i para el qual va ser autoritzada mitjançant conveni 
d’autorització i sosteniment de data 15/11/1995. 
 
Atès que aquestes obres de remodelació integral suposen la necessitat d’ubicar l’Escola 
Municipal de Música durant els dos primers trimestres del curs 2011- 2012en un espai 
que reuneixi les condicions necessàries per a un bon desenvolupament del curs escolar i 
que l’opció més viable, tenint en compte la compatibilitat parcial d’horaris de 
funcionament, ha estat la utilització de les instal·lacions de l’Escola Ardenya, ubicada al 
carrer Pere Pascual núm. 9-27 d’aquesta ciutat. 
 
Atès que existeix conformitat per part de la Directora de l’Escola l’Ardenya, d’ocupar 
temporalment diversos espais d’aquesta escola per impartir les activitats docents de 
l’escola de música, amb el benentès que les activitats es duran a terme fora de l’horari 
lectiu, segons ha manifestat al seu escrit de data 11 d’agost de 2011. 
 
Atès que resulta preceptiu tramitar la corresponent autorització de trasllat davant la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Serveis Territorials a Girona i, 
entre la documentació requerida, està el corresponent acord Plenari sol·licitant 
l’esmentada autorització. 
 
Atès que consten a l’expedient els plànols dels espais de l’Escola Ardenya en què 
s’ubicarà temporalment l’Escola Municipal de Música. 
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En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 
l’autorització del trasllat del projecte de centre de l’Escola Municipal de Música de Sant 
Feliu de Guíxols a les instal·lacions de l’Escola Ardenya, amb motiu de les obres de 
remodelació integral que s’estan realitzant en la seu principal de l’Escola de Música i 
segons plànols adjunts dels espais a ocupar temporalment, durant els dos primers 
trimestres del curs escolar 2011- 2012. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Director dels Serveis Territorials a Girona, juntament 
amb la resta de documentació sol·licitada, als efectes oportuns. 
 
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, decidirà.» 
 
 
La regidora Sra. Júlia Vendrell agraeix la predisposició del Departament 
d’Ensenyament al trasllat. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'ED UCACIÓ 
A FAVOR DELS AJUNTAMENTS TITULARS D'ESCOLES DE MÚSI CA, 
CURS 2010-2011 I APROVACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL 
 
«Atès la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament (Direcció General de 
Centres Públics), pel finançament de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols de la 
qual aquest Ajuntament és el titular. 
 
Atès que, segons escrit de la Generalitat de data 2 d’agost de 2011 (R.E. E2011/8238) la 
quantitat atorgada en subvenció pel curs 2010-2011 és de 87.900.-€, aplicant un mòdul 
de subvenció de 300.-€ per alumne i curs escolaritzat en l’escola de música, atès la 
pròrroga pressupostària i el crèdit pressupostari disponible del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Atès que, segons el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text Refós de 
finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, les subvencions de quantia superior a 
50.000.-€ s’han de formalitzar mitjançant conveni. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament  i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, per al finançament de l’Escola de Música Municipal per al curs 2010-2011. 
 
Segon.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament per al 
finançament de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols per al curs 2010-2011, per 
un import de 87.900.-€. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde- President la signatura de l’esmentat conveni. 
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Quart.- Trametre la documentació justificativa de la subvenció al Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Públics (de la Direcció General de Centres 
Públics) abans del 30 d’octubre de 2011.» 
 
 
Sr. Jordi Vilà: Voldria saber quina és la retallada del preu per alumne del conveni 
respecte al de l’any passat. 
 
Sra. Júlia Vendrell: La retallada és del 50%. 
 
Sr. Jesús Fernández: Votarà a favor perquè cal agafar els diners que venen. Hi votarà a 
favor a pesar de la retallada i del desacord amb aquesta retallada. 
 
Sr. Jordi Vilà: Entén que el govern agafi el que li donen com a subvenció. Peró ell hi 
votaran en contra per posar de manifest que és impresentable i excessiu presentar 
aquesta retallada. Vol assenyalar amb el dit al govern de la Generalitat, els milionaris no 
pagaran impost de successions, però els alumnes de l’escola de música hauran de pagar 
el 50% més. Esquerra Republicana de Catalunya vol fer un crit per dir que no hi estan 
d’acord. L’ensenyament és una inversió en la nostra joventut. Considera que cal 
pressionar al govern per aturar aquestes retallades indiscriminades 
 
Sr. Carles Motas: Està a favor d’acceptar els diners però vol deixar constància del 
desacord amb la retallada. Espera que aquest no sigui l’inici d’un allau de retallades en 
educació. Demana un esforç per part de l’Ajuntament perquè la retallada no repercuteixi 
íntegrament sobre els pares, i ofereix el seu suport a les mesures que s’adoptin per 
alleugerar el sobrecost que representa pels pares. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
18 Vots a favor   (6CiU, 4PSC-PM, 1PP, 6TSF, 1ICV-EUiA) 
1 Vot en contra   (1ERC) 
 
 
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AGÈNCIA D'HABITATGE  DE 
CATALUNYA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE I B ORSA PER 
AL LLOGUER SOCIAL PEL SEGON SEMESTRE DE 2011 
 
«Atès que amb data 5 d’agost de 2010, el Ple municipal, va aprovar convenis de 
col·laboració amb l’objectiu esmentat. Així mateix amb data 21 de desembre de 2010 es 
va aprovar la pròrroga dels convenis pel primer semestre de 2011. 
 
Vista la proposta de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina local 
d’habitatge i borsa per al lloguer social. 
 
Vist l’informe que consta a l’expedient. 
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Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col.laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols relatiu a l’Oficina 
local d’habitatge i la Borsa de mediació per al lloguer social, d’acord amb la proposta 
tramesa per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni proposat i de qualsevol 
document o gestió que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.» 
 
Sr. Jordi Vilà: Interessa saber si en aquest conveni també hi ha una retallada 
d’aproximadament el 10% respecte l’any anterior. 
 
Sr. Joan Vicente: Efectivament en aquest cas la retallada és del 10%. De totes maneres, 
com que el conveni preveu una aportació fixa i una altre de variable, en funció del 
nombre de serveis que es prestin als ciutadans, espera que amb la millora dels serveis es 
puguin aconseguir millors ingressos. Aquests millors ingressos de la quota variable en 
cap cas suposa una despesa pels ciutadans, sinó que és la Generalitat que liquida mes 
diners a l’Ajuntament amb l’increment dels serveis prestats. 
 
Sr. Jordi Vilà: Diu que encara que mantenint el mateix argument anterior, en aquest cas 
hi votarà a favor. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
10.- REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS PLANS D'EMERGÈNCI A 
 
«Atesa l’obligatorietat de tots els municipis que tinguin més de 20.000 habitants de tenir 
plans d’emergència municipals degudament homologats i actualitzats;  
 
A aquests efectes es necessari l’elaboració i actualització dels diferents plans 
d’emergència de la ciutat, 
 
Vist el conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per 
redactar i actualitzar els diferents plans d’emergència necessaris per a Sant Feliu de 
Guíxols;  
 
Atès que s’ha ja existien a la ciutat diversos plans d’emergència, s’han actualitzat els 
que es detallen a continuació: 
 
.-Actualització càrrecs manual d’actuació per nevades. 
.-Actualització càrrecs manual d’actuació per a accidents en el transport de mercaderies 
perilloses. 
.-Actualització càrrecs manual d’actuació bàsic. 
.-Actualització càrrecs manual d’actuació per a emergències sísmiques. 
.-Actualització càrrecs manual d’actuació per a episodis de contaminació accidental de 
les aigües marines. 
 
També s’han revisat els següents documents: 
 
.-Manual d’actuació per incendis forestals. 
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.-Manual d’actuació per a inundacions. 

.-Programa d’implantació. 
 
.-Annexos generals. 
 
Tenint en compte les disposicions concordants i d’aplicació; i en ús de les facultats que 
em són conferides,  
 
Proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els plans d’emergència i les actualitzacions esmentades. 
 
Segon.- Sotmetre la documentació referida al punt anterior, a un període d’informació 
pública de 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP de Girona. En el 
cas que no es formulin al·legacions durant aquest termini s’entendrà aprovat 
definitivament.» 
 
Sr. Jesús Fernández: En  relació amb tots el punts que es portin a Ple demanaria al 
govern que el regidor responsable expliqui en que consisteix la proposta. La lectura que 
fa del punt la Secretaria és un tràmit formal, però agrairia explicacions del responsable 
polític en cada cas. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
11.- CANVI DE PERIODICITAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS  (CARTIPÀS 
2011-2015) 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 103.3 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Modificar l’acord de Ple de data 30 juny de 2011, en el següent extrem: 
 
Les reunions de la Junta de Portaveus tindran lloc el dijous anterior al Ple ordinari a les 
21 hores, un cop finalitzada la Comissió Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi 
Ambient. 
 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, resoldrà» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
12.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
12.1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2 010 
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Es sotmet a votació la urgència essent aprovada la inclusió d’aquest punt en l’ordre del 
dia per unanimitat. 
 
La Interventora Municipal explica la proposta i s’ofereix per aclarir dubtes. 
 
«Atesa la diligència de data 28 d’abril de 2011 i l’informe d’intervenció de data 04 de 
maig de 2011 i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 9 de maig de 
2011, es PROPOSA: 
 
PRIMER.- Donar compte de la diligència en la liquidació del pressupost de l’exercici 
2010 de l’ajuntament i els seus organismes autònoms referent als annexos V, VI i VII 
on deia 252.850 euros ha de dir 272.450,00 euros. 
 
SEGON.- Aprovar el Compte General per l’exercici 2010 segons el detall que a 
continuació s’exposa: 
 
1.- Comptes anuals 
      1.1.- De la pròpia entitat local ( Ajuntament) 
            - El balanç, amb un actiu i un passiu de 

............................................................81.621.785,24€ 
            - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 
........6.771.871,67€ 
            - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 
             a) La liquidació del pressupost de despeses segons el següent detall 

• Crèdits inicials.................................................................... 
28.320.239,00€ 

• Modificacions de 
crèdit....................................................................................11.304.1
60,42€ 

• Crèdits definitius................................................................ 
39.624.399,42€ 

• Obligacions 
reconegudes.........................................................................31.997.2
89,64€ 

• Pagaments 
realitzats...............................................................................27.260.6
33,94€ 

• Obligacions pendents de 
pagament................................................................................4.736.6
55,70€ 

a) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
• Previsions 

inicials..................................................................................28.320.2
39,00€ 

• Modificacions de 
crèdit....................................................................................11.190.9
95,35€ 

• Previsions 
definitives............................................................................39.511.2
34,35€ 
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• Drets reconeguts 
nets.......................................................................................32.035.5
09,98€ 

• Recaptació 
neta......................................................................................26.187.00
9,88€ 

• Drets pendents de 
cobrament..............................................................................5.848.5
00,10€ 

b) El resultat pressupostari en termes ajustats és de.............................. 
1.667.435,03€ 

c) El romanent de tresoreria per a despeses generals és 
de........................................................................................................2.370.7
06,45€ 

d) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model 
normal de comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de 
novembre. 

 
      1.2.- De l’organisme autònom Escola de Música 
            - El balanç, amb un actiu i un passiu 
de..................................................................................................................................225.
447,27€ 
            - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 
......................................................................................................................................  
59.058,02€ 
            - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a) La liquidació del pressupost de despeses segons el següent detall 
• Crèdits 

inicials......................................................................................562.23
9,00 € 

• Modificacions de 
crèdit...................................................................................................
......0€ 

• Crèdits 
definitius...................................................................................562.2
39,00€ 

• Obligacions 
reconegudes..............................................................................521.3
42,88€ 

• Pagaments 
realitzats....................................................................................511.6
95,01€ 

• Obligacions pendents de pagament............................................  
9.647,87€ 
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b).La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
• Previsions 

inicials.......................................................................................562.2
39,00€ 

• Modificacions de 
crèdit...................................................................................................
.0,00€ 

• Previsions 
definitives.................................................................................562.2
39,00€ 

• Drets reconeguts 
nets............................................................................................587.5
37,50€ 

• Recaptació 
neta...........................................................................................471.52
3,00€ 

• Drets pendents de 
cobrament................................................................................116.01
4,50€ 

c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de.................................. 
66.194,62€ 

d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és de.......................  
90.487,99€ 

e) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model 
normal de comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de 
novembre. 

 
      1.2.- De l’organisme autònom Emissora municipal 
            - El balanç, amb un actiu i un passiu de 
......................................................................................................................................114.
360,22€ 
            - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de .............  
1.933,26€ 
            - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a) La liquidació del pressupost de despeses segons el següent detall 
• Crèdits 

inicials.......................................................................................141.0
05,00€ 

• Modificacions de 
crèdit...................................................................................................
.....0 € 

• Crèdits 
definitius...................................................................................141.0
05,00€ 

• Obligacions 
reconegudes..............................................................................134.5
66,52€ 

• Pagaments 
realitzats....................................................................................134.0
76,27€ 
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• Obligacions pendents de pagament..............................................   
490,25€ 

b).La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
• Previsions 

inicials.......................................................................................141.0
05,00€ 

• Modificacions de 
crèdit...................................................................................................
......0€ 

• Previsions 
definitives.................................................................................141.0
05,00€ 

• Drets reconeguts 
nets............................................................................................137.7
32,58€ 

• Recaptació 
neta...........................................................................................132.71
5,85€ 

• Drets pendents de 
cobrament.....................................................................................5.0
16,73€ 

c) El resultat pressupostari en termes ajustats és 
de...............................................................................................................3.1
66,06€ 

d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és 
de.............................................................................................................17.8
76,82€ 

e) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model 
normal de comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de 
novembre. 

 
2.- Documentació complementària: 

2.1.- De l’entitat local 
            -L’acta d’arqueig, amb un import de............................................................ 
7.019.109,74€ 
            -Certificacions de saldos d’entitats financeres 
            -Conciliació bancària 
        2.2.- De l’organisme autònom Escola de Música 

- L’acta d’arqueig amb un import 
de........................................................................................................................................
191,93€ 

- Certificacions de saldos d’entitats financeres 
- Conciliació bancària 

       2.3.-De l’organisme autònom Emissora municipal 
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- L’acta d’arqueig amb un import 
de....................................................................................................................................19.
385,50€ 

- Certificacions de saldos d’entitats financeres 
- Conciliació bancària. 

      2.4.- Estats consolidats 
      2.4.1.Drets reconeguts nets 
consolidats...............................................................................................................32.488.
330,06€ 
      2.4.2 Obligacions reconegudes netes 
consolidades............................................................................................................32.380.
749,04€ 
      2.4.3 Resultat pressupostari ajustat 
consolidat...................................................................................................................1.736.
795,71€ 
      2.4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
consolidat...................................................................................................................2.481.
493,72€ 
      2.5.- Indicadors financers dels principals serveis sotmesos a taxes i preus públics, i 
en concret: 
      2.5.1. Indicadors de gestió costos unitaris dels òrgans de govern 
      2.5.2. Indicadors de gestió costos unitaris dels òrgans de recaptació 
      2.5.3. Indicadors de gestió d’activitats esportives 
      2.5.4. Indicadors de gestió del casal d’estiu 
      2.5.5. Indicadors de gestió del pla de cinema i teatre a les escoles 
      2.5.6. Indicadors de gestió del servei de cementiri 
      2.5.7. Indicadors de gestió del Festival de la Porta Ferrada 
      2.5.8. Indicadors de gestió de l’escola bressol 
      2.5.9. Indicadors de gestió de programes d’atenció a la petita infància de l’escola 
bressol 
      2.5.10 Indicadors de gestió del servei de mainaderes 
      2.5.11.Indicadors de gestió del servei de grua 
      2.5.12 Indicadors de gestió del serveis de recollida d’escombraries, deixalleria i 
abocador 
      2.5.13.Indicadors de gestió del servei de clavegueram 
      2.5.14 Indicadors de gestió del servei d’ajut a domicili 
      2.5.15 Indicadors de gestió de l’atorgament de llicències urbanístiques 
      2.5.16 Indicadors de gestió de l’atorgament de llicències ambientals 
      2.5.17 Indicadors de gestió de la Piscina Municipal 
      2.5.18 Indicadors de gestió del servei de l’escola de Música 
      2.5.19 Indicadors de gestió de l’emissora municipal 
 
SEGON: Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
12.2.- MODIFICACIÓ BASE 27A EXECUCIÓ PRESSUPOST, ASSISTÈNCIES 
SÍNDIC 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada la inclusió d’aquest punt en l’ordre del 
dia per unanimitat. 
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Atesa  la base 27a d’execució del pressupost. 
 
ES PROPOSA: 
 
Modificar la base 27a d’execució del pressupost on diu: 
“ 3.- L’assignació a favor del Síndic Municipal de Greuges es fixa en 614,00 € 
bruts/mes (en 12 pagues mensuals a l’any) en concepte d’assistència a reunions 
d’òrgans municipals, atenció al ciutadans i emissió d’informes. Aquesta quantitat es 
mantindrà mentre no sigui modificada mitjançant acord del Ple municipal.” 
 
Ha de dir: 
 
“3.- L’assignació per assistències efectives a reunions del Síndic Municipal de Greuges: 

- Per assistència a 1 Ple anual: 500 € bruts 
- Per assistència a 1 Comissió Informativa de Règim Intern: 70 € bruts 
- Per assistència a 34 reunions amb alcalde i/o regidors per tractar temes del 

Síndic: 6.800 € bruts 
Es fixa  el següent règim de tolerància (absència amb excusa): 
- S’admeten quatre absències amb excusa per any en les assistències a les 

reunions amb alcalde i/o regidors per tractar temes del Síndic. 
Aquesta quantitat es mantindrà mentre no sigui modificada mitjançant acord del Ple 
municipal.” 
 

 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
II. Part de control:  
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Jordi Vilà i Vilà  
 
El Sr. Jordi Vilà farà dues preguntes: 
 
Pregunta: En el carrer de la Concepció fa dies s’havia col·locat un ressalt per atemperà 
la velocitat. Després se’n va posar un altre. Ara han desaparegut tots dos. Consideren 
que s’haurien de mantenir els ressalts. 
 
Pregunta: Passejant pel camí de Ronda de Sant Feliu a Sant Pol. L’enfustissat està 
malmès . Li sembla que ho de reparar el Gobierno de Espanya  i demana que es faci la 
petició. 
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Resposta: Els resalts es varen posar a sol·licitud d’un veí, però la Presidenta de 
l’Associació de veïns del barri, en representació de l’Associació va demanar que 
s’enretiressin i així es a fer. 
 
De l’enfustissat del camí de Ronda s’ha demanat la reparació a Costas, però al mateix 
temps es van fent les més urgents. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària acctal, estenc aquesta acta. 
 
                  Vist i plau 
La secretària acctal, L'alcalde 
 
 
 
 
Marta Vila i Gutarra 

 
 
 
 
Joan Alfons Albó i Albertí 

 
 


