AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

1/2011
Ordinària
27 de gener de 2011
des de les 19 h fins a les 22:35 hores.
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF) presidint la sessió
Sr. Miquel Lobato i Cárdenas (CiU)
Sr. Víctor Pascual i Casas (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (CiU)
Sr. Pere Ararà i Planellas (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sr. Carles Xargay i Saurí (TSF)
Sra. Sílvia Egido i Ribes (TSF)
Sr. Pere Luque i Matés (AMICS)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sra. Esther Martínez i Moreno (PSC-PM)
Sr. Antoni Basart i Masferrer (PSC-PM)
Sr. Richard Navarro i Ayats (PSC-PM)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sra. Anna Buxó i Calzada (ERC-AM)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2010
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
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3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
SMU-39 LES PENYES
5. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE LOCUTORIS
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA FASE I
7. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
REGULADORES DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES
PARADES I DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT COBERT
MUNICIPAL
8. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL MERCAT
COBERT MUNICIPAL
9. ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES
COM A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS
D'OCUPACIÓ LOCALS 2011
10. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PRIVADA DE LA
SRA. OLGA DILMÉ I SOLENCH
11. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL
PER A L'EXERCICI 2011
12. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE LA PISCINA
MUNICIPAL 2011
13. PROPOSICIONS URGENTS

Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2010
I. Part Resolutiva:
S’aprova l’acta anterior núm. 21/2010 de data 21 de desembre de 2010.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
A la documentació posada a disposició dels regidors en la convocatòria del Ple hi ha els
decrets dictats en el mes de desembre de 2010. Així mateix, a la Comissió Informativa
de Règim Intern es va donar compte de les resolucions i acords dictats en matèria de
personal en el mes de desembre de 2010.
Es dóna compte de l’escrit rebut per part del senyor Manel Rey González, director de la
Zona 5a de Correus, en referència a la moció presentada pel grup municipal d’ICVEUiA, aprovada per unanimitat per aquest Ple en data 21 de desembre de 2010, per
demanar una part del servei d’entrega de paqueteria i admissió de correspondència a un
punt situat a la part alta de la ciutat. En aquest escrit ens comunica que no és possible
atendre a la nostra demanda, i que es clausurarà el local ocupat actualment un cop
l’activitat es traslladi al local definitiu del carrer Girona, núm. 17.
Els regidors es donen per assabentats.

2

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ.
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:

EXPE
DIEN
T

631120
100001
79

631120
100001
81

INTERESS TIPUS
AT
– D’OBRA
NIF/CIF
/
EMPLAÇ
AMENT
Josep Martí Repicat i
Blanchart
nou
(NIF:
arrebossat
37841681
de façana
B)
habitatge
C/ Creu,
182
Joan Serra Pintura
Carbonell
façana
(NIF:
edifici C/
40509535
Provença,
A)
14

DATA
APROV
ACIÓ

AUTOL
IQUID.
TAXA

AUTOLI
QUID.
ICIO

PRES
DECLARA
T

DA 11- 49 €
01-2011

69,69 €

------

DA 27- 49 €
12-2010

16,38 €

------

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.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
SMU-39 LES PENYES
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. d’Urbanisme i que
textualment diu el següent:
«Els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament han redactat una modificació de POUM que
afecta a l’SMU-38 Les Penyes dels delimitats al POUM de Sant Feliu de Guíxols.
L’objectiu d’aquesta modificació puntual és fer possible la materialització de la reserva
prevista dins el sector, segons el POUM 2006, d’habitatges acollits a regim de protecció
oficial o altres mesures d’estímul. Les mesures concretes proposades per assolir aquest
objectiu son: - Modificar els paràmetres de densitat del sector i modificar la tipologia de
l’habitatge de protecció publica i concertat, així com concretar la seva ubicació.
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació.
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació
puntual de l’article 198.8 del POUM pel que fa a l’àmbit del SMU-39 Les Penyes de
conformitat amb la documentació de 13 de desembre de 2011, redactada pels serveis
tècnics i jurídics municipals.
SEGON.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions de POUM. El
termini que els esmentats documents estaran exposats al públic a efectes de poder
formular les al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns serà de 1 mes.
TERCER.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de les
seves competències sectorials.
QUART.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per
l’àmbit delimitat del SMU-39 Les Penyes, amb l’abast previst a l’article 73.1 del Decret
Legislatiu 1/2010. Els efectes de la suspensió acordada tindrà una vigència màxima de 2
anys.
Joan Vicente: És una altra modificació resultat d’un POUM amb errors de fons. Es un
tema que feia temps que es negociava. Quan ell era regidors els habitatges eren de
planta baixa i pis, més un segon pis però limitat a un 30%.
Ara és un planta baixa més dos sense limitacions
Creu que s’hauria de ser més taxatiu amb la protecció de l’arbrat.
Per aquestes raons, tot i que la modificació és necessària, de moment s’abstenen»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
11 vots a favor
10 abstencions

(5CIU, 5TSF, 1AMICS)
(7PSC-PM, 2ERC, 1ICV-EUiA)
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5.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE LOCUTORIS.
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
«Per Decret d’alcaldia de 13 de juliol de 2010 es va crear i designar la composició de la
Comissió d’estudi encarregada de redactar l’Ordenança municipal d’establiments de
serveis de telecomunicacions per a ús públic (locutoris) a Sant Feliu de Guíxols.
L’esmentada Comissió ha formulat el projecte d’Ordenança.
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora
d’establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic (locutoris) de Sant Feliu
de Guíxols
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present expedient i el text
de l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), a El Punt i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà a la publicació del text íntegra de
l’Ordenança.»
L’Alcalde agraeix la participació de tots els regidors en l’elaboració d’aquesta
ordenança. Es necessari regular aspectes com l’horari o productes que s’hi poden vendre
o adequació de l’espai.
Joan Vicente: A la DT 3ª es refereix a l’emplaçament i distància regulats a l’art. 3.1.
Però en aquest article no es parla d’aquests aspectes.
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Joaquim Clarà: Creu recordar que el tècnic va dir que no es podien fer aquestes
limitacions de metres.
Alcalde: S’aprova inicialment tal com està, i ja s’aclarirà durant la informació pública i
si cal s’esmenarà al proper Ple.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
14 vots a favor
7 abstencions

(5CIU, 5TSF, 2ERC, 1ICV-EUiA, 1AMICS)
(7PSC-PM)

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM: NORMATIVA URBANÍSTICA FASE I
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I, d’Urbanisme i que
textualment diu el següent:
«Desprès de 4 anys de vigència del POUM de Sant Feliu de Guíxols es va considerar
convenient realitzar diverses modificacions a la normativa, per donar resposta a
necessitats noves detectades, corregir errades materials i disfuncions de la normativa,
unificar expressions i terminologia, adaptar-se a la normativa sectorial i legal vigent,
unificar criteris, i clarificar conceptes.
Des dels serveis tècnics municipals s’ha redactat una modificació puntual de POUM
que afecta trenta un articles de la Normativa urbanística, introdueix una disposició
addicional segona i redacta pràcticament de nou les disposicions transitòries primera i
segona.
Igualment els serveis tècnics municipals han proposat canviar la qualificació de part
d’una illa de cases delimitada pels carrers Hernàn Cortes, Ronda de l’Arquitecte Guitart
i Jaume Gras que passaria de tenir la qualificació de 5c) a 6c)
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació.
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la
modificació puntual de POUM: Normativa Urbanística – Fase I (articles 25, 32, 49, 50,
62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 91, 94, 111, 166, 172, 187,
197, 198, 199, 224, 225, Disposicions transitòries primera i segona, i disposició
addicional segona), de conformitat amb la documentació redactada pels Serveis Tècnics
municipals, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
SEGON.- Aprovar provisionalment l’annex de la modificació puntual de POUM amb
l’objectiu de canviar la qualificació de part d’una illa de cases delimitada pels carrers
Hernàn Cortes, Ronda de l’Arquitecte Guitart i Jaume Gras que passaria de tenir la
qualificació de 5c) a 6c).
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TERCER.- Trametre la documentació aprovada i cópia diligencia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
QUART.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències en tot el
municipi per les llicències i tramitacions que es vegin afectades pels articles objecte de
modificació amb l’abast previst a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010.
De conformitat amb el que preveu l’article 102.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es podran tramitar els procediment o
atorgar les llicències fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
REGULADORES DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES
PARADES I DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT COBERT
MUNICIPAL
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Comerç i
Turisme i que textualment diu el següent:
«Atès l’adjudicació de la segona fase de les obres del Mercat Cobert Municipal i la seva
finalització durant el primer semestre de l’any 2011.
Atès que el primer concurs per a l’adjudicació de les parades i de les cambres del
Mercat Cobert Municipal van quedar elements sense concessionar segons decret
d’alcaldia de 14 de gener de 2011.
Atès la necessitat de poder tenir adjudicades el màxim de parades i de cambres del
Mercat Cobert Municipal abans de l’inici de la gestió del nou mercat.
Atès que en l’execució de les obres de la 1a fase i a l’hora de portar a terme la
construcció de les parades definitives, varem patir el problema que els industrials no
compten amb estoc suficient per a realitzar terminis de lliurament de material adequats a
les nostres necessitats a causa de la situació econòmica actual.
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Atès que els comerciants han patit les inconvenients d’executar una obra sense
paralització de l’activitat comercial s’està intentant avançar el màxim possible la data
d’obertura del nou mercat, perquè no afecti a la temporada turística.
Atès que ja ha quedat justificat dins la memòria d’alcaldia la tramitació d’urgència
d’aquest procediment.
Atesos els informes emesos per la Cap de Comerç, Indústria, Ocupació i Mercats i per
la TAG de Patrimoni de l’Ajuntament que consten a l’expedient..
PROPOSO :
Primer : Admetre l’oportunitat de l’ocupació privativa del domini públic, afecte al
servei públic del Mercat Cobert Municipal i aprovar el plec de clàusules administratives
reguladores del concurs per a l’adjudicació de les parades i cambres frigorífiques
vacants del Mercat Cobert Municipal de Sant Feliu de Guíxols
Segon : Acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència reduint a la meitat els terminis
establerts per al procediment ordinari d’aquest concurs, conforme a la justificació
establerta en la memòria d’alcaldia, tal i com disposa l’article 50 de la Llei 30 /92.
Tercer.-El plec de condicions s’exposa al públic durant un termini de 15 dies hàbils, atès
la urgència del procediment a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en els
butlletins oficials i quedarà definitivament aprovat de forma automàtica en el supòsit
que no es presenti cap reclamació durant aquest termini d’informació pública.
Quart : Convocar de forma simultània el concurs per a l’adjudicació de les parades i les
cambres frigorífiques vacants del mercat cobert municipal de Sant Feliu de Guíxols,
obrint un període de 15 dies hàbils per presentar ofertes, a comptar des de l’endemà de
la darrera publicació en els butlletins oficials.
Cinquè: Delegar a l’alcalde o a la Junta de Govern Local en funció del règim de
delegacions actualment vigent, la resta de tràmits subsegüents que siguin necessaris per
a l’efectivitat dels precedents acords, inclosa la resolució de les reclamacions que es
puguin presentar. »
Juanjo: “Més val tard que mai”. Votaran a favor, però el fet que es pugui adjudicar
directament les parades vacants no és garantia suficient per a l’adjudicació de totes les
parades.
La mecànica és complicada, en el sentit que es pugui adjudicar directament al primer
que faci una sol·licitud després d’haver quedat desert el concurs.
Els paradistes que ja tenen l’adjudicació hauran pagat el màxim, i ara es pot ser que s’
adjudiqui pel mínim. Si això succeeix, s’hauria de poder retornar el que els primers
adjudicataris varen pagar de més.
Secretari: L’adjudicació directa no suposa que, una vegada desert el concurs, s’hagi
d’adjudicar necessàriament al primer que presenti una proposta per l’import mínim.
Rebaixar els preus de les parades ja adjudicades tal com s’ha plantejat no té cap
viabilitat legal
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Joaquim Clarà: Amb aquesta clàusula l’Ajuntament es reserva un mecanisme per
agilitzar l’adjudicació de les parades que quedin desertes.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

8.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL MERCAT
COBERT MUNICIPAL
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Comerç i
Turisme i que textualment diu el següent:
«Atès l’adjudicació de la segona fase de les obres del Mercat Cobert Municipal i la seva
finalització durant el primer semestre de l’any 2011.
Atès la necessitat de poder tenir adjudicat el bar – restaurant de l’inici de la gestió del
nou mercat.
Atès que en l’execució de les obres de la 1a fase i a l’hora de portar a terme la
construcció de les parades definitives, varem patir el problema que els industrials no
compten amb estoc suficient per a realitzar terminis de lliurament de material adequats a
les nostres necessitats a causa de la situació econòmica actual.
Atès que els comerciants han patit les inconvenients d’executar una obra sense
paralització de l’activitat comercial, s’està intentant avançar el màxim possible la data
d’obertura del nou mercat, perquè no afecti a la temporada turística.
Atès que ja ha quedat justificat dins la memòria d’alcaldia la tramitació d’urgència
d’aquest procediment.
Atesos els informes emesos per la Cap de Comerç, Indústria, Ocupació i Mercats i per
la TAG de Patrimoni de l’Ajuntament que consten a l’expedient..
PROPOSO :
Primer : Admetre l’oportunitat de l’ocupació privativa del domini públic, afecte al
servei públic del Mercat Cobert Municipal i aprovar el plec de clàusules administratives
reguladores del concurs per a l’adjudicació del bar – restaurant del Mercat Cobert
Municipal de Sant Feliu de Guíxols .
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Segon : Acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència reduint a la meitat els terminis
establerts per al procediment ordinari d’aquest concurs, conforme a la justificació
establerta en la memòria d’alcaldia, tal i com disposa l’article 50 de la Llei 30 /92.
Tercer.-El plec de condicions s’exposa al públic durant un termini de 15 dies hàbils, atès
la urgència del procediment a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en els
butlletins oficials i quedarà definitivament aprovat de forma automàtica en el supòsit
que no es presenti cap reclamació durant aquest termini d’informació pública.
Quart : Convocar de forma simultània el concurs per a l’adjudicació del bar – restaurant
del mercat cobert municipal de Sant Feliu de Guíxols, obrint un període de 15 dies
hàbils per presentar ofertes, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en els
butlletins oficials.
Cinquè: Delegar a l’alcalde o a la Junta de Govern Local en funció del règim de
delegacions actualment vigents, la resta de tràmits subsegüents que siguin necessaris per
a l’efectivitat dels precedents acords, inclosa la resolució de les reclamacions que es
puguin presentar.»
Alcalde: L’empresa constructora deixarà el bar-restaurant completament equipat, a punt
per obrir.
Juanjo García: Creu que el preu podria ser car. Pregunta si la pròrroga de la subvenció
del FEDER ha estat acceptada?
Alcalde: Sí, fins el 31 de desembre de 2011.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

9.- ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES
COM A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS
D'OCUPACIÓ LOCALS 2011
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Comerç i
Turisme i que textualment diu el següent:
«Atès l’acord de decret d’alcaldia del dia 14 de maig de 2010, on es disposava adherir a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a l’acord de TRE/637/2010, i la posterior
ratificació d’aquest acord per Ple de data 27 de maig de 2010.
Atès l’acord quart de la resolució TRE/637/2010, on s’exposa que la vigència temporal
de les retribucions només cobrirà les contractacions que es realitzin, com a màxim, fins
a 31 de desembre de 2010, sens perjudici que les parts signatàries acordin la pròrroga
del present acord.
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va acollir-se a l’ordre TRE/2665/2010
de 30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de
concessió de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats
locals, dins el marc del Projecte Impuls, per als anys 2010-2011, i ha estat resolta
favorablement.
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Atès que no s’ha fet cap resolució de pròrroga de l’acord establert a la TRE/637/2010
per a l’any 2011 i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té la necessitat de contractar el
personal del pla d’ocupació del Projecte Impuls- Treball 2010-2011.
Atès que la situació econòmica pot provocar la publicació d’altres ordres de
convocatòria per presentar sol·licitud de subvenció per plans d’ocupació durant l’any
2011.
Atès que al Comitè d’Empresa se li ha comunicat verbalment els acords que es
proposen.
Atès l’informe que hi ha a l’expedient de la Cap de Comerç, Indústria , Ocupació i
Mercats.
Que per poder iniciar la contractació del personal del pla d’ocupació del Projecte Impuls
2010-2011, adaptar-nos a la resolució de la subvenció de l’ordre TRE/2665/2010 de 30
de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió
de subvencions per a la realització d’accions per a l’ocupació amb entitats locals i
poder agilitzar la tramitació d’altres ordres de convocatòria de plans d’ocupació durant
l’any 2011, es proposa l’aprovació dels següents acords amb les següents exposicions
de motius:
PROPOSO :
EXPOSICIONS DE MOTIUS
•

•

•

•

Els plans d’ocupació locals desenvolupats en el conjunt del projecte Impuls per
la Generalitat de Catalunya són una política pública de caràcter extraordinari que
pretén, d’una banda, ser una resposta immediata a la situació de crisi econòmica,
i alhora, contribuir als fonaments del creixement de futur.
Els plans d’ocupació locals són una política activa d’ocupació que prioritza
persones sense prestació d’atur o que estiguin a punt d’esgotar-la i que no
hauran de disposar de les habilitats necessàries a l’inici de l’activitat, sinó que
l’objectiu és la seva capacitació al llarg de la seva execució.
La situació actual del mercat de treball, amb un elevat nombre de persones en
situació d’atur, requereix que les administracions locals facilitin la incorporació
del major nombre possible de beneficiaris/àries a les diferents polítiques actives
d’ocupació, i en especial en aquelles que incorporen l’experiència laboral com a
mesura d’inserció laboral.
La voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat apostar pels plans
d’ocupació, des de l’inici d’aquesta situació econòmica, sol·licitant sempre el
màxim de nombre de contractacions, per complir la finalitat del plans
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•

•

d’ocupació, que és incrementar l’ocupabilitat efectiva de les persones
participants en el mercat de treball i proporcionar feina a les persones que
altrament tindrien grans dificultats per trobar-ne una, de manera que puguin
adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.
El conveni col·lectiu del treballadors de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
té unes retribucions establertes que no permeten complir els objectius i les
finalitats que estableixen els plans d’ocupació dels el projecte Impuls- Treball
2010-2011, atès a que els criteris establerts en dit conveni no responen a les
mateixes prioritats.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols , atès la situació econòmica que està
patint, no pot cofinanciar part dels costos laborals, però si que té la voluntat
d’assolir el màxim la participació en plans d’ocupació locals.

ACORDS
•

Establir la retribució de les persones beneficiàries d’un pla d’ocupació dins el
projecte Implus-Treball 2010-2011 o qualsevol altra ordre de convocatòria de
plans d’ocupació durant l’any 2011, i dins el marc de les programes de
polítiques d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, que
siguin contractades per l’entitat local i les seves entitats dependents o
vinculades, amb doble finalitat d’incentivar llur contractació, així com , de
millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia de suficiència retributiva.

•

Que s’acorden tres nivells retributius, que es corresponen amb la següent divisió
funcional, i que són els mateixos que establia la resolució TRE/637/2010 :
Nivell 1
Personal que desenvolupa funcions de direcció de projectes:
16.800,00.-€ de retribució anual bruta.( Incloses pagues extres)
Nivell 2
Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips:
15.400,00.-€ de retribució anual bruta. .( Incloses pagues extres)
Nivell 3
Personal que desenvolupa tasques d’execució:
14.000,00.-€ de retribució anual bruta. .( Incloses pagues extres)

•

Aquests tres nivells corresponen a una jornada màxima de 40 hores setmanals,
adaptable a cada lloc de treball.

•

Les persones beneficiàries dels plans d’ocupació local seran contractades segons
el tipus de contracte més adient pel seu lloc de treball i tasques a realitzar .

•

Que el marc de referència per determinar la resta de drets i deures d’ambdós
parts contractuals, que no estan regulats en els presents acords , serà l’Estatut del
Treballadors vigent en cada moment.

•

El present acord tindrà la vigència temporal necessària per executar els plans
d’ocupació del projecte Implus-Treball 2010-2011 o de qualsevol altra ordre de
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convocatòria de plans d’ocupació durant l’any 2011, i només cobrirà les
contractacions que es realitzin , com a màxim , fins a 31 de desembre de 2011,
sens perjudici que es pugui acordar pròrroga del present acord.
Del present acord queden exclosos els plans d’ocupació provinents de les ordres del
Plans de Barris i dels Agents d’Ocupació i desenvolupament Local , atès que tenen uns
objectius i especificacions diferents.

Alcalde: Es tracta de 10 llocs de personal forestal, 20 de personal de brigada i 13 de
personal administratiu. No es poden contractar les mateixes persones que s’havien
contractat el 2010.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

10.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PRIVADA DE
LA SRA. OLGA DILMÉ I SOLENCH
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
Fets
Vist que el dia 29 de desembre de 2010, la senyora Olga Dilmé Solenech va presentar
una instància (R.E. E20100014237) en la que sol·licitava la compatibilitat per portar a
terme tasques d’administradora d’una societat, l’activitat de la qual és comercial.
Vist que el 13 de gener de 2011, la senyora Dilmé ha presentat una instància
(E2011000321) en la que exposa que l’horari que realitzarà en les tasques
d’administradora seran durant les tardes i que no dedicarà més de 17,5 hores a la
setmana.
La senyora Dilmé Solench té una relació funcionarial amb l’Ajuntament com a tècnica
de comerç i indústria a l’Àrea de Comerç i Indústria, amb una jornada ordinària de 35
hores setmanals.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Lloc de treball: Cap de comerç i indústria
Règim: Jurídic: Nomenament funcionarial Grup A1
Jornada setmanal: 35 hores
2ª Activitat privada: Desenvolupament de l’exercici de d’administradora d’una societat
limitada amb una activitat comercial.
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Activitat de l’empresa: Comercial
Règim: Per compte propi
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de dilluns a
divendres, amb una jornada setmanal de no més de 17,5 hores (compatible amb l’horari
laboral 1ª activitat pública).
Vist que el 13 de gener de 2011, la regidora delegada de Comerç i Turisme ha presentat
informe en el que diu que el desenvolupament d’aquestes tasques en l’àmbit privat no
interfereix amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament i no hi ha interessos comuns.
Vist que el 10 de gener de 2010, la cap de Recursos Humans ha emès informe favorable.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques
desenvolupades a l’Entitat Pública.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
Qui, subscriu, proposa:
1.- Acceptar la sol·licitud de la senyora Olga Dilmé Solench, sobre compatibilitat per a
l’exercici d’un lloc de treball com a personal funcionari de l’Administració Pública
Local amb l’exercici laboral per dur a terme treballs com a administradora d’una
societat en l’àmbit privat i en horari fora de la seva jornada com a cap de comerç i
indústria, i en virtut la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del Decret 214/90, de 30 de
juliol, es considera que s’acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat.
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.
2.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les representacions dels
treballadors.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL
PER A L'EXERCICI 2011
«Per acord de Ple de 21 de desembre de 2010 es va aprovar inicialment l’expedient de
Pressupost General per a l’exercici 2011, que inclou la plantilla, la relació de lloc de
treball de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms per l’any 2011, i els altres
documents que l’integren i que consten relacionats a l’acord d’aprovació inicial.
L’expedient aprovat inicialment ha estat sotmès a informació al públic. La convocatòria
d’informació al public es va fer mitjançant publicació d’edictes al BOP de Girona núm.
247 de data 28 de desembre de 2010 i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini
d’exposició al públic ha estat de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’edicte
en el BOP i durant aquest termini s’han presentat 12 escrits que contenen al·legacions o
reclamacions:
-

RE 286, presentat pel Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
RE 362, presentat per la Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols
RE 441, presentat pel Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds Esquera
Unida i Alternativa.
RE 462 presentat per la Sra. Montserrat Pla
RE 474, 476, 478, 479, 480, 481 i 482 presentats per la Representació Unitaria
de Treballadors de l’Ajuntament
RE 541 presentat pel Sr. Francesc Aicart Hereu.

Les al·legacions han estat informades tècnicament, constant informes emesos per la Sra.
Interventora en data 17 de gener de 2011 i per la Cap de Recursos Humans en data 18
de gener de 2011.
En base a la motivació continguda en els informes emesos es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Estimar les al·legacions que es dirà a continuació:
-

-

El punt primer de l’escrit amb RE 362, presentat per la Secció Sindical de
CCOO a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en el sentit de que a la Relació
de Llocs de Treball, per l’Area de Protecció Civil, es mantindrà el mateix nom
que tenia en la de l’any 2010: “Seguretat Vial i Protecció Civil”.
L’al·legació presentada per la Representació Unitària del Treballadors de
L’Ajuntament, mitjançant RE 474, exclusivament en el sentit de que la s’elimina
la partida de gratificacions extraordinàries Policia Local, l’import de la qual
s’afegirà a la partida Gratificacions Personal Funcionari.
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-

-

El punt primer de l’escrit amb RE 541, presentat per Francesc Aicart Hereu, en
el sentit d’acceptar que existeix una errada material en el complement específic
que figura en la Relació de Llocs de Treball 2011 pel lloc de treball de Gerent de
l’Area d’Educació, Joventut i Museu, el qual ha de ser de 84 punts, en lloc de 60
punts de CE, mes 24 de CP.
L’àrea de manteniment i brigada passa a anomenar-se “Obres a la via pública,
edificicis municipals i manteniment de ciutat”

SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades, en base als raonaments
continguts en els informes emesos i que el Ple accepta com a motivació per la
desestimació, de conformitat amb el que disposa l’article 89.5 de la Llei 30/1992
reguladora del regim jurídic de les AAPP i de procediment administratiu comú.
TERCER.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, la plantilla, la relació de llocs de treball i la resta de documents que
l’integren, amb les esmenes resultants de l’estimació de les al·legacions.
QUART.- Procedir a la publicació del pressupost, resumida a nivell de capítols, així
com la plantilla i la relació de llocs de treball.
CINQUE.- Declarar definitivament aprovats els punts segon a vuitè de l’acord
d’aprovació inicial de l’expedient de Pressupost General.”

Pere Ararà: Hi ha al·legacions ben argumentades però els diners no donen per tot i qui
governa ha de decidir les prioritats.
Ha convocat una reunió amb els representats dels treballadors per exposar la resposta a
les seves al·legacions, ja que no ha estat possible fer-la abans.
Jesús Fernández: En el Ple de desembre se’ls va animar a fer al·legacions i a intentar
consensuar-les. Creu que el govern ha faltat al seu compromís.
El seu grup ha demanat ampliar a 20.000 € el projecte de sensibilització ambiental. No
hi ha sensibilitat mediambiental.
Es proposava ampliar 6.000 € la partida destinada a la joventut. Es un error aquesta
retallada del 50 %.
Per la Reserva marina no hi ha partida.
No hi ha cap de les propostes anticrisis que va fer CiU quan estava a l’oposició. La
partida del foment a les polítiques d’ocupació és d’1 euro.
No s’ha recollit la inversió de 80.000 € en plaques fotovoltaiques prevista en el
pressupost del 2009.
Reclamava la inversió per fer les rotondes per executar el pla de seguretat vial. En
particular la de l’Esclat a la carretera de Girona. També arranjar la rotonda del Cofac.
Cal ampliar la partida per elaboració de projectes. En particular per remodelar el sector
Barceloneta.
També caldria una partida per arranjar l’espai per autocaravanes.
Demanen que no s’asfalti l’espai que hi ha entre el cementiri i el camp de futbol. Hi ha
molts carrers de la ciutat que ho necessiten més ser asfaltats.
Creu que s’hauria d’obrir un debat sobre la inversió per a la nau de Carnaval. No veu bé
gastar-se 275.000 € en les obres, més el lloguer, en una nau que no és municipal al
sector de Cala Sans.
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Jordi Vilà: Cal millorar la gestió per optimitzar els recursos.
Cal iniciar una etapa de consensos en els grans temes de ciutat, en els que els
pressupostos hi passen de puntetes: Plaça del Puig i Pla de Barris, o el Festival de la
Porta Ferrada.
La despesa corrent en Joventut no hauria de baixar.
Cal gestionar millor els ingressos i la recaptació.
Cal que quan entri el nou govern després de les eleccions es trobin els temes pendents
de la millor manera.
Els treballadors de l’Ajuntament reclamen diàleg social. Cal atendre adequadament les
seves reclamacions.
Pere Albó: El pressupost manifesta clarament les voluntats polítiques. Està pensat
només fins el més de maig.
Cau en l’oblit el Festival de la Porta Ferrada. En aquest tema sap que l’equip de govern
està dividit. Cal mantenir la potència del Festival assolida els darrers anys.
Es un pressupost que no aporta res de nou, ni aporta valors afegits per afrontar la crisi
econòmica, tal com es va fer durant l’etapa de l’anterior govern. El seu gran projecte és
arreglar la nau pel carnaval. No és que no hi estiguin d’acord, però els hi sembla poca
cosa.
Els hi hagués agradat poder influir en aquests pressupost. Per això van fer al.legacions.
No es contemplen les dues mainaderes tal com s’havia dit, ni altres serveis.
En temps record de pocs mesos aquest govern ha perdut la bona inèrcia de l’anterior
govern. Aquest govern ha sacrificat la cultura, els serveis socials, i l’educació.
L’anterior govern també va afrontar una època de crisi, i va augmentar els serveis.
Queda evident la manca d’arguments de la moció de censura, ja que consolida el lloc de
treball que aleshores s’havia qüestionat.
El tema del mercat també s’ha retardat en el seu punt més important que és
l’adjudicació als paradistes.
L’anterior govern no va fallar als veïns del Barri de Puig. Ara s’està complicant la
gestió i es demostra que no és una prioritat absoluta d’aquest govern.
Sant Feliu de Guíxols no es pot perdre un anys més.
El desestiment massiu de les al·legacions dels representats dels treballadors demostra la
manca de voluntat de diàleg.
Pere Ararà : El que ha estat electoralista és la intervenció del Sr. Albó i no el pressupost.
El pressupost es va entregar més aviat que mai, i l’aprovació es va passar per un ple
ordinari. Les al·legacions de la oposició es van presentar l’últim dia.
Del Festival de la Porta Ferrada, la subvenció de l’Estat ha passat dels 170.700 € del
2010 als 97.420 € d’aquest any.
A la Plaça del Puig s’ha de modificar el planejament i el conveni amb uns propietaris.
No és fàcil fer un pressupost baixant 1.800.000 € de despesa corrent.
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Jesús Fernández: En el grup de TSF a l’anterior govern hi havia moltes divergències
internes, com en el tema de l’arrenjament del Tinglado.
Proposa consensuar el destí del romanent de tresoreria.
Pere Albó: El seu govern estava encapçalat per el cap de la llista més votada, ara ho està
per el segon de la tercera llista.
L’anterior pressupost va ser aprovat quan ja hi havia el nou govern.
Del Festival de la porta Ferrada, adverteix a aquest govern no perdi fins i tot la
subvenció concedida.
El mèrit no és retallar, sinó mantenir els serveis amb menys recursos.
Recorda que la majoria de regidors de TSF estava en contra de rehabilitar el Tinglado.
Alcalde: Sí que es fan polítiques de foment a l’ocupació: es contractaran 43 persones,
segons ha acordat aquest ple.
Li diu al Sr. Fernández que la suma i resta les seves propostes no quadra.
Els números del Sr. Pere Albó tampoc quadren.
La presentació d’aquest pressupost a finals de l’any passat demostra la unió dels dos
grups del govern.
Tot i reduir tres mil·lions d’euros el total del pressupost, s’augmenten les partides
d’educació i serveis socials. I això dol a l’oposició.
El grup socialista no s’atreveix a dir que està en contra de la inversió en la nau de
Carnaval.
No tots els regidors de l’anterior govern estaven d’acord amb reformar el mercat.
Per primera vegada s’està regularitzant la instal.lació de l’Asil Surís.
Pere Albó: El govern actual no aguanta la comparació amb l’obra feta per l’anterior
govern. Demana que consti en acta que se li ha tallat la paraula.

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
11 vots a favor
8 vots en contra
2 abstencions

(5CIU, 5TSF, 1AMICS)
(7PSC-PM, 1ICV-EUiA)
(2ERC)

12.- ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE LA PISCINA
MUNICIPAL 2011
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
«D’acord amb el que disposa l’article 17 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,
l’Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posa a la consideració del
Ple, per la via d’urgència, la següent proposta d’acord d’establiment i modificació de les
taxes de la piscina municipal "La Corxera" per l’exercici 2011.
Vist l’informe de la intervenció municipal.
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Vist l’escrit presentat en data 13 de desembre de 2010 (E2010013702) per l’empresa
que gestiona la piscina municipal sol·licitant l’aprovació de la llista de preus que
adjunta.
Atès que en data 28 de setembre de 2010 es va adjudicar definitivament el contracte per
a la gestió del servei públic de la Piscina municipal La Corxera a l’empresa Llop Gestió
Esportiva d’acord amb l’oferta tècnica presentada en la seva oferta econòmica.
Atès que en la mateixa es proposava la primera pujada de preus al gener de 2011
incrementant-los l’índex de preus al consum corresponent més 1 punt percentual.
ES PROPOSA:
1. Establir les noves i modificar les següents taxes referents a la piscina municipal "La
Corxera" d’acord amb l’annex.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els quals
els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per correu,
s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la oficina de Correus i
anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex, fax o
telegrama en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran
admeses les reclamacions si són rebudes per l’Ajuntament amb posterioritat a la data
de finalització del termini assenyalat. En el supòsit de que no se’n presentin,
l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar nous
acords, en compliment del que estableix l’article 17.3 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.
3. Les Ordenances modificades començaran a regir una vegada publicat el text íntegre
de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
14 vots a favor
7 vots en contra

(5CIU, 5TSF, 2ERC 1ICV-EUiA 1AMICS)
(7PSC-PM)

PROPOSICIONS URGENTS
El Sr. Vilà demana que la moció d’urgència que ha presentat ERC a favor de la dació en
pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules del sol, es tracti en el proper
Ple.
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II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
Sr. Jesús Fernández
Abans de començar amb els precs i preguntes, voldria fer un parell d’apreciacions:
primer de tot, des del meu grup felicitar a la gent de l’Arjau, revista que publica l’arxiu
municipal, perquè ha estat finalista als premis Carles Rahola, des d’aquí la nostra més
sincera felicitació. Després m’agradaria convidar a tothom a l’acte que es realitzarà el
proper dissabte dia 29, d’inauguració del monument a les víctimes dels bombardeigs de
la guerra civil, també agrair al personal del Museu que hi ha treballat d’una manera
valenta, a l’artista, la Sra. Anna Gutiérrez, i al memorial democràtic de la Generalitat de
Catalunya, que ha subvencionat part de l’obra, i a títol més personal agrair la feina feta
pel regidor Jordi Vilà.
Alcalde: Li agraeixo la intervenció i convido als ciutadans a aquest acte. Agrair també
la menció a la revista l’Arjau.
Joaquim Clarà: Agraeix la tasca feta pels treballadors del Pla d’Ocupació Local (peols)
aquests sis mesos, que consti en acta.
Alcalde: Tot el Consistori es suma a aquest l’agraïment.
Pregunta: Com està el tema de l’aprovació definitiva del Sector Cala Sans?,que va
quedar per definir.
Carles Xargay: Està exactament igual que a primers de 2010: s’ha de separar el Joan I, i
la resta del pla de Cala Sans, executar-ho.
Jesús Fernández: entenc que des del 2010 fins ara no s’ha fet res, malgrat comparteixo
la opinió del regidor d’Urbanisme sobre el tema de Cala Sans.
Pregunta: en l’execució del pressupost del 2010 van sobrar uns 12.000€ de la partida,
això vol dir que durant el 2010 no es va fer cap acció medioambiental, llevat de les que
estaven pressupostades. Hi ha uns 13.000€ segons això a la partida que no es van
esgotar. La meva pregunta és com pensa portar a terme alguna acció medioambiental
amb el migrat pressupost que ha quedat?
Alcalde: les que siguin possibles, el pressupost s’ajustarà al que tinguem.
Joaquim Clarà: estic completament d’acord amb la resposta que li ha donat el senyor
Motas. En el pressupost 2010 varen quedar uns diners, de la qual cosa me’n faig
responsable durant sis mesos. En el pressupost d’enguany mirarem de fer el màxim
possible, tenim sobre la taula el projecte de les fotovoltaiques que mirarem de tirar-ho
endavant.
Aprofitant que tinc la paraula, dir-li que en el tema de la rotonda de l’Esclat, que s’havia
iniciat en l’antic govern, ens van donar el permís però va caducar i no es va tirar
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endavant. S’ha tornat a demanar, mirarem si amb el pressupost d’aquest any podem tirar
endavant el projecte d’aquesta rotonda.
Jesús Fernández: En aquest pressupost no es farà ja que no està reflectida, perquè vostès
acaben d’aprovar el pressupost denegant les al·legacions.
Pregunta: Com està el tema de l’execució de la connexió entre el carrer Gravina i el port
perquè va lligat a les obres del Tinglado?
Magdalena Lupiáñez: D’aquí a 15 dies tenim reunió i es tractarà com està el tema. Tira
endavant.
Pregunta: Me n’alegro que aquest govern segueixi amb la mateixa política del govern
anterior. I faci arribar el carril bici des del carrer Gravina fins al mar.
Avui he llegit una noticia que m’ha desconcertat, el fet que l’empresa amb la qual tenim
fet el rènting es vulgui quedar els cotxes per falta de pagament ho desconec i des de la
informació que surt a la premsa, que no té perquè ser la més contrastada, és que des de
principis del 2010 no s’han pagat les factures, voldria saber si la informació és certa i si
ho és, què podem fer per solucionar-ho.
Pere Ararà: en data d’avui està tot pagat, va ser un error ja que el rènting va arribar amb
la quota equivocada de 10,95€. Es va reclamar a l’empresa i l’Ajuntament no pot pagar
el contracte d’un mes si no s’han pagat els anteriors. L’empresa del rènting no ha
respost fent l’abonament. Hi havia tres factures equivocades.
Jesús Fernández: Me n’alegro que hagi estat un error administratiu i burocràtic. Agrairli el seu to i que s’hagi solucionat l’error i a partir de demà els agents puguin tornar a
utilitzar el cotxe.
Pere Ararà: No ha estat cap error de tipus administratiu de cap àrea. Simplement si
arriba una factura que no és correcte s’ha d’arreglar.
Jesús Fernández: Entenc el procediment i entenc que s’han de retornar factures. La
finalitat és que d’aquí pocs dies el cotxe tornarà a estar operatiu i haurem arreglat aquest
error amb la companyia del rènting.
Pel què fa el tema de Correus, ja vam parlar amb el Secretari, però crec que una certa
insistència estaria bé. Intentin que Correus es replantegi la postura malgrat sigui una
feina difícil.
Prec: Durant uns quants anys l’antic govern no va creure oportú anar a Fitur, ja que es
creia que no donava un bon exemple d’austeritat en el pressupost municipal. El Sr.
Clarà i la Sra. Egido hi han anat i sembla que han pogut promocionar la ciutat,
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m’agradaria que fessin una petita valoració d’aquesta visita a Fitur i si creuen que ha
estat positiu anar aquests dies a Madrid a patrocinar la ciutat.
Joaquim Clarà: La valoració ha estat del tot positiva, com vostès saben, Fitur és la fira
més important de turisme d’Espanya, i el sol fet que Sant Feliu hi hagi pogut formar
part ja és del tot positiu. Aprofitant l’estada van tenir una entrevista amb el President de
la Diputació, també amb el gerent del Costa Brava Centre, també van visitar els
diferents estands i varem mirar que els nostres fulletons tinguessin presència en els
diferents estands. L’efectivitat d’aquesta visita a Fitur ha estat del tot positiva i la
continuarem fent si continuem governant.
Som un equip de govern on els regidors ens donem suport i en aquest cas, ja que
l’alcalde no hi va poder assistir, vaig acompanyar jo a la senyora Egido ja que porta poc
temps com a regidora i a la política, i d’aquesta manera ajudar-la.
Prec: Aquest prec va dirigit al senyor Alcalde respecte a la manera que té de portar els
plens. Quan tanca el debat no hauria de fer aquesta sèrie d’acusacions que fa a la gent
que l’ha precedit i sense la capacitat de defensar-se. Crec que provoca als regidors,
aprofitant el seu últim torn d’intervenció, amb temes que no venen al cas. Crec que no
està a l’alçada quan utilitza el lloc de l’alcalde que presideix els plens i que pot tancar
de manera institucional i ho fa per carregar contra els demés. M’agradaria recordar-li
que varem tenir plens realment tensos i el senyor Lobato era molt més elegant, mai va
utilitzar el botó de fer callar als regidors, i mai va utilitzar el torn d’intervenció per
carregar contra els regidors.
Sigui més elegant, respecti bé les normes del joc i no ataqui als regidors si les seves
intervencions no li agraden. Sigui condescendent i educat amb la resta de regidors.
Miquel Lobato: Responc per al·lusions. Segurament és més fàcil ser elegant quan a
l’altra banda s’hi col·labora i avui no hi hagut gens de col·laboració, ni gens d’elegància
per tant, li dic, que segurament jo hagués utilitzat l’article 56.b) del ROM que diu:
«L’Alcalde cridarà a l’ordre i retirarà l’ús de la paraula als regidors que s’excedeixin del temps atorgat,
es desviïn notòriament de la qüestió del debat, aboquin expressions injurioses o calumnioses en relació a
persones o institucions, pretenguin fer ús de la paraula sense autorització o alterin l’ordre de la sessió.
Tanmateix l’Alcalde podrà expulsar de la sala els regidors que, malgrat haver estat cridats a l’ordre en
dues ocasions, persistissin en la seva actitud»

L’Alcalde presideix el ple i és qui dóna la paraula, primera norma, i si no respectem qui
presideix la sala i qui dóna la paraula, que és la primera funció que té el president és
molt difícil. L’elegància s’ha de fer servir però la mà dura també i les regles del joc són
molt clares, molt poques vegades en aquest ple un regidor ha parlat sense ús de la
paraula. Lamento els fets, però ja li dic que segurament hagués fet, ROM en mà, el que
tocava.
Alcalde: Quan parla de condescendència i d’elegància jo sóc el primer en reconèixer la
paciència que tots 21 tenim en aquesta sala. Guardar silenci sobre alguns arguments que
es donen en el ple defensant unes idees o postures, potser es sobreentendria que serien
correctes i certes i per això, em veig en l’obligació de respondre. Crec que he fet moltes
vegades reconeixement a tots els membres d’aquesta sala. A partir d’aquí cadascú
defensarà les seves idees i veig que s’acosten dates en que pot aflorar un cert
nerviosisme electoral que arriba a ser comprensible en el debat de les diferents gestions
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i avui és cert que ni el senyor Albó ni jo hem estat encertats en la defensa de les nostres
idees, simplement per les formes, no pel contingut. Li accepto el prec.

Sra. Anna Buxó
Prec: Fa dos mesos que vaig fer un prec, i en el ple passat també ho vaig tornar a dir: al
carrer Balmanya hi ha un sot que no s’ha cobert encara i els veïns s’han queixat.
Demanava que la zona verda que hi ha allà mateix, la netegessin, ja que caldria fer una
neteja.
Torno a repetir si podrien posar més papereres a la rambla Joan Bordàs.
Alcalde: El dia 17 de gener amb un grup de veïns de la zona vam anar in situ a visitar la
zona. Jo hi he anat aquest matí i la zona està neta. Respecte al sot, falta una capa
d’asfalt, però el forat que s’hi havia produït hi va anar la brigada i s’hi ha posat una capa
de formigó, però just al costat hi ha una rasa de serveis que falta fer-la amb quitrà.
Li recollim el prec.

Sr. Jordi Vilà
Prec: a la zona arranjada recentment del carrer Hospital i placeta Sant Joan, s’ha de
modular l’accés de trànsit rodat, ara és un accés universal, s’està fent malbé el
paviment. Ens sembla que l’accés ha de ser reservat a transport públic i transport privat
de mercaderies.
Alcalde: En aquest espai es té previst fer la remodelació de la plaça i quan tinguem el
projecte acabat, llavors espero sigui el moment de plantejar-nos l’accés que vostè
comenta. Li recullo el prec.
Prec: Suggerir que puntualment i en hores de lleure com ara el dissabte a la tarda i de
cara al bon temps, es tanqués el trànsit i els comerços en sortiran afavorits. No pot ser
d’accés universal i per tothom sempre. No té cap sentit comercial.
Pregunta: En la gestió de les naus del carnaval, no sé en quin punt la contractació de la
futura nau on hem d’anar a ubicar les carrosses de carnaval, els agrairia que
m’informessin i de retruc, preguntar quina intenció política tenen en l’espai on hi ha les
naus de carnaval i del lloguer de la mateixa.
Alcalde: Hem tingut converses amb propietaris de la zona i d’altres, i la intenció és
ubicar les carrosses de Carnaval a un lloc més gran, però no hi ha res tancat.
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Jordi Vilà: L’espai actual l’abandonarem?,deixarem el lloguer?
Alcalde: No és un espai municipal i tenim el lloguer fins al mes de juny de 2011.
Prec: Els pregaria que en la mesura que es pugui es miri de conservar l’espai que
s’utilitza per a les carrosses de carnaval en règim de lloguer i es pogués derivar a un
altre ús, per aparcament per exemple.
Alcalde: Li recollim el prec.
Sr. Juan José García Cañadas
Em permetré la llicència de recriminar al Sr. Alcalde perquè crec que s’oblida que és
l’alcalde de tots, nosaltres li hem de tenir respecte, però el que ha de demostrar més
respecte de tots és vostè.
Les seves intervencions han d’estar per suavitzar les situacions i no acabar atacant al
que per vostè és l’adversari. Moderi el debat i no ataqui a ningú, centri el debat als
temes del Ple. Li prego que el respecte que vostè demana, el posi vostè sobre la taula.
Alcalde: En aquest punt ens hi trobarem tots, li recullo el prec i si ens apliquem tots
tindrem uns plens tranquils i basats en les idees. Els plens venen regulats pel ROM, és
una eina que si no ens agrada la canviem, però hem d’aplicar-la. Intento aplicar-lo i ser
el més flexible possible. Li faig a vostè la mateixa petició que em fa.
Pregunta: En relació a la notícia que ha sortit a la premsa del cotxe de la Policia. Em
preocupa el tema que la policia deixa de tenir un cotxe operatiu. A la mateixa notícia
surt que la policia local no té roba. Últimament sortim molt sovint a la premsa, i em sap
greu. És cert que no s’ha pagat la roba? És cert que la policia ha estat un temps sense
poder patrullar?
Pere Ararà: De les factures de Fualsa si el responsable de la policia no ho sap i no em
diu el que està passant amb el rènting, jo no puc actuar. No s’ha dit mai que falti roba,
hi ha factures sense pagar, això és el que he entès llegint la noticia al diari.
Juan José García: És greu que no s’adonin que Sant Feliu hagi tingut durant un temps
un cotxe sense patrullar.
Alcalde: Sr. Garcia aquest discurs no toca, està dient una cosa que vostè sap que no és
certa. Això passa perquè estem a prop dels ciutadans i no estem tancats en un despatx i
és d’aquesta manera que aquest equip de govern, format per Tots per Sant Feliu i
Convergència i Unió afrontem el futur de la ciutat, directament amb els ciutadans i al
carrer.
Prec: Prego que aquestes noticies que no són bones no les filtri perquè no guanyarà més
vots d’aquesta manera.
Alcalde: Prous problemes té vostè en preocupar-se dels vots del seu partit com per
haver-se de preocupar pels nostres. Permeti’m que nosaltres decidim el que és millor pel
nostre partit.
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Sr. Antoni Basart
Pregunta: En el darrer ple li vaig fer una pregunta, que l’empresa que treballa per Gas
Natural a la pineda fosca i ho fa servir per apilonar material. Ahir hi vaig passar i està
igual.
Alcalde: Té raó. Li hem passat el comunicat perquè hi posessin solució.
Prec: Els hi faré un prec en relació a una instància presentada el dia 17 o 18 de
desembre. En el carrer Castell d’Aro a l’alçada del núm. 22 hi havia unes motos tirades,
amb les rodes desinflades i abandonades des de feia set o vuit mesos. S’ha fet alguna
cosa?
Alcalde: Passarem a veure-ho. S’ha de posar l’adhesiu de residu sòlid.

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

El secretari

Carles Ros i Arpa

Vist i plau
el president

Carles Motas i López
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