PLE/AGARCIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

1/2012
Ordinària
26 de gener de 2012
des de les 21 h fins a les 23:15.
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Morató Molins (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)

Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2011
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
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DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DE LA POLICIA
LOCAL AL PLE MUNICIPAL
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
7. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LES
ACTIVITATS FORMATIVES INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA PER A DONES IMMIGRADES
8. MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE
DEMANAR QUE EL 50è ANIVERSARI DEL FESTIVAL DE LA PORTA
FERRADA SIGUI DECLARAT PER L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
''ESDEVENIMENT D'EXCEPCIONAL INTERÈS PÚBLIC''
9. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, TSF,
ERC I ICV, REFERENT AL DESACORD AMB LA MESURA D'INCREMENT
DE L'IBI SEGONS RD LLEI 20/2011
10. PROPOSICIONS URGENTS
10.1 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
D'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES
CADIRES, TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 21 DE
DESEMBRE DE 2011
I. Part Resolutiva:
S’aprova l’acta núm. 18/2011 de 21 de desembre de 2011 amb la l’esmena següent:
Rectificació de la votació del punt núm. 9 atès que el regidor senyor Joan Vicente no
estava a la sala en el moment de la votació. No té incidència en el resultat de la votació.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de desembre de 2011.

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. Règim Intern,
Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:
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EXPED INTERESS
TIPUS D’OBRA / DATA
IENT
AT
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49,00
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11/203
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façana 11-11
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Salvador Vidal, 4
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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.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA
CIRCULACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

MUNICIPAL

DE

El Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
« Vista la proposta d’Ordenança de Circulació de Sant Feliu de Guíxols que actualitza,
refon i clarifica les diverses ordenances que regulen la circulació, estacionament i
parada de vehicles a les vies públiques.
Atès el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 63 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens local (Decret 179/95, de 13 de juny).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal de circulació de Sant
Feliu de Guíxols .
Segon.- SOTMETRE l’acord d’aprovació, AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA
pel termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP i al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions.
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.>>
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.

5.- SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DE LA POLICIA
LOCAL AL PLE MUNICIPAL
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El Secretari llegeix la proposta presentada per el grup municipal de Tots per Sant Feliu,
que ha estat dictaminada per la C. I. Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics,
i que textualment diu el següent:
«Atès que s’ha comprovat que la policia local es va quedar sense cotxes oficials per
patrullar per la ciutat.
Atès que això va comportar una disminució en el servei de seguretat i d’atenció al
ciutadà.
Atès que el passat 12 de maig el Ple Municipal va aprovar per unanimitat l’adquisició
d’un vehicle per a la policia local
Atès que es va donar d’alta la partida 09.13000.62400 Adquisició vehicle policia local
amb un import de 24.000 euros
Atès que aquests diners estan consignats i destinats únicament a la compra d’aquest
vehicle
Atès que ha quedat demostrat la necessitat d’adquisició d’aquest vehicle per tal que la
policia local pugui realitzar la seva tasca amb normalitat.
Atès que el dia 1 de Gener la policia local va efectuar tancaments de locals que
celebraven la revetlla de fi d’any
Ateses les queixes que aquest fet va provocar entre els empresaris afectats
Ateses les noticies aparegudes a la premsa amb declaracions de l’alcalde sobre aquests
fets
Atesa la manifestació de l’alcalde negant haver donat ordres a la policia local perquè
procedeixi al tancament dels locals la nit de cap d’any i contradient al regidor de la
Policia Local
Atesa la incertesa que provoca que l’alcalde negui haver donat ordres als agents de la
Policia Local
Atesa la incapacitat manifesta de l’alcalde per establir unes directrius clares a la Policia
Local
Atès que aquests fets i les declaracions posteriors posen de manifestat la manca d’un
comandament polític clar.
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És per tot l’exposat, que demanem que el Ple de mes de gener acordi la compareixença
del regidor de la Policia Local, Sr. Cárdenas, per tal que doni explicacions sobre les
actuacions de la policia local la nit de cap d’any i per la negativa a portar a terme allò
acordat per unanimitat en un ple municipal.»
Es sotmet a votació la proposta, i s’aprova la compareixença per unanimitat. El Sr.
Cárdenas demana comparèixer a continuació.
Francisco Cárdenas: Es va produir una averia dels tres cotxes retolats, però mentrestant
se’n disposava de dos cotxes que no ho estan. El preu de 24.000 € previst al pressupost
de 2011 era insuficient, en faltaven 4700 € més. Referent a la nit de cap d’any, un cop
passada l’hora es va avisar, i els locals van tancar més tard.
Jesús Fernández: Agraeix que la compareixença es produeixi en aquest Ple.
L’explicació del Sr. Cárdenas de la nit de cap d’any no es prou clara. Demana que la
segona volta es concreti més l’actuació.
Juan José García: Les explicacions del Sr. Cárdenas són prou clares
Carles Motas: Agraeix les explicacions del Sr. Cárdenas. Ell no és el responsable. Sí
que són suficients el 24.000 €, via compra o rènting. La responsabilitat és del Sr. alcalde
que no deixa comprar el vehicle.
Mai a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols havien estat absents els dos Inspectors al
mateix temps, perquè el Sr. Alcalde, responsable de Recursos Humans els hi va donar
vacances o llicència al mateix temps. Només hi havia un sergent. No hi havia cap
caporal. I només hi havia tres agents al carrer i un a l’oficina. Aquestes nits s’ha
d’incrementar la vigilància.
Critica les declaracions del Sr. Alcalde a la premsa, sobretot que la policia està per
“tocar els nassos”. Un dels punts dels fulls de servei era “control de locals”. Qui mana?,
qui va donar les ordres? Quants expedients s’han obert? Està segur que cap.
S’ha demanat a la Generalitat la competència en horaris dels locals?
Contesta al Sr. Motas el Sr. Alcalde. La seva intervenció teatralitzada posa en
coneixement el seu desconeixement. Durant la informació pública de la modificació
pressupostària el Cap de la Policia Local va dir que la partida era insuficient.
Els cotxes que va fer servir la Policia Local eren de l’Ajuntament. Resulta que el rènting
vigent fa que els cotxes s’hagin de portar a reparar a Rubí.
El fet que no hi hagi cap dels dos inspectors ho planifica el Cap de Policia. El control
horari dels establiments es fa sempre, no només aquesta nit. Només es va actuar quan hi
va haver queixes del veïns. No hi havia cap ordre concreta de fer actuacions expresses.
A l’agent que va actuar se li va preguntar davant el Secretari i el Sergent si hi havia
hagut alguna ordre directa, i va respondre que no.
Des de que hi ha el nou govern la Policia Local no ha fet cap hora extra. La
competència en Seguretat Ciutadana és dels Mossos d’Esquadra. Les dues policies han
d’actuar coordinadament.
Carles Motas: Insisteix que amb els 24.000 € es pot disposar d’un vehicle normal
equipat, per compra o per rènting, millor que l’actual, que va fer el Sr. Juanjo Garcia.
Qui signa les vacances i llicències és el Sr. Alcalde. No costa tant dir “ens hem
equivocat”. Està segur que la nit de Sant Joan ja no els hi tornarà a passar. En el full de
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servei consta “control de locals”. La col·laboració amb els Mossos d’Esquadra s’ha fet
des de fa molt de temps. Critica les declaracions de l’alcalde sobre els membres de la
Policia Local
Juan José García: Acusa al Sr. Motas de tenir poca memòria. El vehicle el va comprar el
regidor de contractació, que era del grup de TSF.
Carles Motas demana el torn per al·lusions: el regidor de Policia Local era el Sr. Juanjo
García. Aquell rènting no va anar prou bé.
Alcalde: El Sr. Motas va fer cas omís de l’informe del Cap la Policia Local durant la
modificació pressupostària, això no lliga amb el respecte que demana per la Policia
Local. El Sergent i el caporal estant preparats per actual sols una nit així. El control
d’horaris es fa sistemàticament sense necessitat d’ordre expressa, és la seva obligació.
Els cotxes s’han d’arreglar a la ciutat, no fora.
El que és denigrant és l’ús que el Sr. Motas fa d’aquests fets, i la seva demagògia. La
realitat acompanyarà les meves paraules. No és el cas el Sr. Motas, que les seves
paraules són millors que la seva actuació. No estem aquí per fer teatre. La majoria dels
membres de la policia són bon professional. Mai s’havia aconseguit la col·laboració
amb els Mossos d’Esquadra que hi ha ara. Per això ara no calen hores extres.
6.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Promoció
Econòmica, Acció Social, Esports i Joventut, i que textualment diu el següent:
«Atès que la creació del Consell Municipal de serveis socials a la ciutat de Sant Feliu de
Guíxols ve marcada per tres aspectes:
•

La legislació vigent que regula la creació dels Consells Municipals de Serveis
Socials:
-

La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials assigna als ens locals
competents en matèria de serveis socials l’obligació de crear un consell
municipal de serveis socials i encarrega la seva regulació per via reglamentària
als mateixos ens locals competents, tot respectant les normes bàsiques previstes
en la llei.

-

El Decret 202/2009. de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, en l’article 24 regula les
funcions i la composició del Consell Municipal de Serveis Socials.
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•

La voluntat de l’equip de govern de fomentar la participació comunitària per a
l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials i
establir un sistema de governança del sistema de serveis socials de la Ciutat, que
està integrat per les entitats que composen la Xarxa Pública de Serveis Socials i per
les altres entitats socials de titularitat privada que realitzen projectes i actuacions en
l’àmbit dels serveis socials a la ciutat.

•

El procés de treball participatiu amb entitats de l’àmbit social, regidors,
professionals, entitats veïnals que ha tingut com objectiu consensuar de forma
participativa els valors que l’han de regir i els objectius que ha d’assolir i el
reglament de funcionament del Consell municipal de serveis socials.

Atès que el Consell Municipal de Serveis Socials seria l’òrgan col·legiat de participació
comunitària per l’assessorament i consulta en matèria de Serveis Socials al municipi,
amb els objectius de:
•
•

Debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals dels Serveis
socials;
Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general, i de coneixement de la
realitat, entre els diferents agents implicats en la política de Serveis Socials de
competència municipal.

Atès que el Consell Municipal de Serveis Socials, com a òrgan col·legiat de participació
i debat comunitari, integrarà a una pluralitat diversa de persones compromeses amb la
societat civil;
Atès que l’organització i funcionament del Consell Municipal de Serveis Socials es
regularà per un Reglament Intern propi;
Vist allò que estableixen l’article art. 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya;
Es proposa:
PRIMER.- APROVAR la creació del Consell Municipal de Serveis Socials.
SEGON. Aprovar inicialment el projecte de Reglament del Consell Municipal de
Serveis Socials de Sant Feliu de Guíxols, pel quals s’haurà de regir el seu
funcionament.
TERCER. Sotmetre’ls a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant un
anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària, a la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a fi
que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
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QUART. Considerar-los definitivament aprovats, sense necessitat d’un nou acord, si
durant el termini d’informació pública no s’hi formula cap al·legació, reclamació o
suggeriment.
CINQUÈ.- Complir els tràmits subsegüents en ordre a la comunicació de l’aprovació de
l’ordenança a la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a
Catalunya, i a la posterior publicació del text definitivament aprovat.»

Jesús Fernández: És una bona proposta. Si som capaços d’estructurar totes les entitats
de la ciutat es podrà fer front al risc de fractura social existent.
Jordi Vilà: Demana que en el Consell hi estiguin representats clarament tots els grups
municipals. Que en aquest cas, els grups municipals puguin nomenar una persona, que
no hagi de ser necessàriament un regidor. No és per desequilibrar la majoria del govern.
Es poden estudiar les formules més adients.
Laura Aiguavia: Dóna suport als tècnics per el treball fet. A la CI es va demanar que hi
hagués un representant de cada grup.
Verònica Lahoya: La voluntat sempre ha estat que hi hagi representació de tots el grups
municipals i per això es va redactar el text inicial. Es crea un instrument de treball que
permetrà incloure les entitats i abordar els problemes amb tot l’abast necessari. Agraeix
als diferents grups municipals les seves aportacions, i agrair també la participació de les
entitats, associacions que han col·laborat activament.
Jordi Vilà: Es pot demanar que els grups municipals puguin nomenar per a la Consell un
no regidor.
Verònica Lahoya: El regidor té la representativitat de tots els seus votants, es considera
millor que hi siguin els propis regidors.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LES
ACTIVITATS FORMATIVES INCLOSES DINS EL SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA PER A DONES IMMIGRADES
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Promoció
Econòmica, Acció Social, Esports i Joventut, i que textualment diu el següent:
1. «Atesa la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya.
9

2. Atès que l’article 21.a de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Els municipis amb
una població igual o superior a vint mil habitants han de prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades, tant si són estrangeres immigrades
com retornades”.
3. Atès que l’article 2.b de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Servei de primera
acollida: el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de titularitat
pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de
formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants
d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats, amb la finalitat de promoure’n
l’autonomia”
4. Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols desenvolupa activitats de primera
acollida de caire informatiu amb l’associació AMIC amb una durada de 15
h/setmanals que no son suficients per atendre les necessitats formatives recollides a
l’article 2.b de la Llei 10/2010 de 7 de maig.
5. Atès que l’article 21.c de la Llei 10/2010 de 7 de maig estipula: “Els ens
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida per delegació o
encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als municipis
amb relació a aquest servei”.
6. Que l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols està interessat a poder comptar de nou
amb aquests serveis que s’ofereixen des de Ciutadania i Participació del Consell
Comarcal del Baix Empordà, a fi de poder desenvolupar les activitats formatives
incloses dins el servei de primera acollida per a dones immigrades residents al
municipi de Sant Feliu de Guíxols.
7. Que l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols es compromet a fer efectiu el pagament de
2.560,00 € vinculades a la partida 08 23100 22799 Despeses de Programes de
Benestar Socials amb numero operació prèvia 920120000026 al Consell Comarcal
del Baix Empordà (CIF P6700009).
8. La vigència del conveni serà d’ 1 de gener de 2012 a 30 de juny de 2012.
Per això, es proposa al Ple:
Fer una Delegació o Encàrrec de Gestió al Consell Comarcal (P-6700009-A) de les
activitats formatives incloses dintre el servei de primera acollida per a dones
immigrades residents al municipi de Sant Feliu de Guíxols. »
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER TAL
DE DEMANAR QUE EL 50è ANIVERSARI DEL FESTIVAL DE LA PORTA
FERRADA SIGUI DECLARAT PER L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
"ESDEVENIMENT D'EXCEPCIONAL INTERÈS PÚBLIC"
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El Secretari llegeix la proposta de tots els grups municipals, que ha estat dictaminada
per la C. I. Cultura, Coneixement i Ensenyament, i que textualment diu el següent:
«Donat que l’any 2012 el festival de la Porta Ferrada arriba al seu 50è aniversari, sent el
més antic festival en actiu de Catalunya que arriba aquesta fita.
Donat que en els seus cinquanta anys d’existència ha estat gestionat per diverses entitats
culturals i turístiques del municipi, iniciativa privada i actualment per l’administració
municipal.
Donat que el seu caràcter multidisciplinari i de suport a la creació i producció artística el
fa abraçar un ampli sector de públic i interès professional i de mitjans.
Donada la repercussió assolida per la seva programació, que suposa una projecció
internacional de la ciutat i del seu entorn.
Donada l’aposta clara de la ciutat per la recerca de turisme cultural , treballant per tal de
regenerar el sector turístic de la Costa Brava centre amb turisme de qualitat
Amb la finalitat d’obtenir un major i millor finançament de patrocini de les empreses
privades per la via dels incentius fiscals que la legislació vigent permet; el Ple de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a proposta de tots els grups municipals, acorda:
1) Aprovar l’inici dels tràmits necessaris per tal de que el 50è aniversari del festival de
la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols sigui declarat per part del Govern de l’Estat,
“Esdeveniment d’excepcional interès públic”, en virtut de la Llei 49/2002
2) Sol·licitar de la Diputació de Girona, del Govern de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, el suport a la petició formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols davant el Govern de l’Estat, per tal que el 50è aniversari del festival de la
Porta Ferrada sigui declarat ”esdeveniment d’excepcional interès públic”, en virtut dels i
als efectes previstos a la llei 49/2002
3) Facultar a la Presidència d’aquest Ajuntament per cercar els mecanismes
d’assessorament i suport de la xarxa institucional, econòmica i social amb la finalitat
d’aconseguir l’esmentada declaració.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
Pere Albó. És una oportunitat per potenciar el Festival malgrat les dificultats del
moment. Es tracta d’un gran patrimoni immaterial de la ciutat. És molt difícil arribar a
complir 50 anys.
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9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC TSF,
ERC I ICV, REFERENT AL DESACORD AMB LA MESURA D'INCREMENT
DE L'IBI SEGONS RD LLEI 20/2011
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. Règim Intern,
Serveis Econòmics i Serveis Públics, i que textualment diu el següent:
«Els grups de CiU, PSC, TSF, ERC i ICV, en relació al Reial Decret Llei 20/2011 que
obliga als Ajuntaments a aplicar un increment de l’impost de Bens Immobles, IBI, que
s’haurà de sumar a les actualitzacions de l’IPC que s’hagi fet cada Ajuntament, vol
manifestar el seu total desacord amb aquesta mesura presa unilateralment pel govern de
l’Estat.
El fet que des de l’Administració Central, sense cap tipus de consulta a les entitats
municipalistes, es prenguin decisions que afecten als Ajuntaments, i per tant als seus
ciutadans, ens crea una gran incertesa, i impedeix calibrar bé qualsevol tipus de decisió
municipal.
Aquest Reial Decret deixa en gran mesura sense sentit les decisions que poden prendre
els representants dels ciutadans en el Ple de l’Ajuntament, i dona lloc al que considerem
accions desproporcionades. Concretament a Sant Feliu de Guíxols ens veiem abocats a
aplicar un IBI que trobem totalment fora de lloc.
Aquest Ajuntament considera que aquest Reial Decret Llei podria vulnerar el dret dels
municipis a decidir la seva política fiscal dins els marges establerts i per tant suposa una
retallada a l’autonomia local dels municipis i en aquest sentit ens afegim les
manifestacions que han fet l’Associació Catalana de Municipis.
Finançar els municipis no es fa base de fer pagar més als ciutadans, sinó estalviar a
nivell dels comptes de l’Estat, i ser capaços de retornar més, d’allò que paguem entre
tots i s’envia a Madrid.
Farem els possibles, en col·laboració amb les associacions municipals per no tenir que
aplicar aquest increment que trobem desencertat. La voluntat de l’ajuntament d’ajustar
l’IBI va quedar clarament de manifest en l’ajust de l’IPC que es va aprovar pel plenari.
Som conscients per l’altre part que aquesta mesura de finançament extra pels
Ajuntaments, és més probable que tingui com a contrapartida una retallada de les
transferències de l’Estat als municipis, disminuint encara més el que ja aportaven i per
tant el retorn de diners que es paguen des de Catalunya. Finançar els Ajuntaments en
base a fer pagar més als ciutadans no és just.
En definitiva, manifestem el nostre rebuig a aquesta mesura i la traslladem a
l’Associació Catalana de Municipis, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats de Madrid.».
Jesús Fernández: Demana a la companya del Partit Popular que faci un acte de valentia,
com ha fet el grup de CiU, i que voti a favor de la proposta.
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Mª Ángeles Sánchez Aragón: D’entrada està en contra de la pujada d’impostos. I en el
Ple de les ordenances va votar en contra. Aleshores el govern ho va justificar en la
necessitat de finançar els serveis. El dèficit que s’ha trobat el govern és molt superior al
previst. És una mesura excepcional davant una situació molt greu. Cal una nova llei de
finançament local.
Jordi Vilà: La legislació vigent ofega la llibertat dels municipis. És un atac directe a
l’autonomia municipal. Estem en una democràcia vigilada que s’ha de superar. Si
comptéssim amb el diners del PIB de Catalunya podríem superar aquesta situació.
Demana als dos grups del govern que traslladin aquesta proposta als seus respectius
partits. Cal coratge.
Juan José García: Cal que la moció tingui el suport de tots els grups. Demana el suport
de la regidora María Ángeles com membre del grup municipal del Partit Popular.
Carles Motas: Cal explicar als ciutadans que es tracta d’una norma general d’obligat
compliment. Per això el seu grup va retirar un moció que demanava no aplicar aquest
increment. Són uns 900.000 € de més que ens arribaran de manera injusta. Deixa sense
sentit el debat previ de les ordenances fiscals. Per què no ens comprometem a rebaixar
l’impost quan aquest increment no sigui obligatori?. Els dos grups principals del
consistori són CiU i TSF.
Interventora: L’increment és imperatiu i en el cas de Sant Feliu representa un increment
del 10%. No es pot fer cap rebaixa en els anys 2012 i 2013, la llei ho impedeix. L’IBI
puja perquè les aportacions de l’Estat baixaran. Per tant, no tindrem 900.000 € de més.
Pere Albó: Es una intromissió molt gran en una institució mil·lenària com són els
Ajuntaments. Es declara “nacionalista ganxó”. Ens hem de rebel·lar contra la “gran
política”, i reafirmar el municipalisme. Li recorda al Sr. Motas que també té
representació al Consell Comarcal.
Jesús Fernández: Això incrementa l’espoli fiscal a Catalunya, perquè el govern espanyol
aportarà menys i els ciutadans catalans pagaran més. Proposa que aquest pagament es
pugui fer de forma prorratejada en tres o quatre pagaments.
Mª Ángeles Sánchez Aragón: A ningú li agrada pagar impostos, però venim de vuit
anys de gastar massa. Recorda al Sr. Vilà que des de Madrid sabent molt bé on està Sant
Feliu de Guíxols. La situació que tenim és el resultat de 30 anys de mal finançament. La
importància dels grups municipals no depèn només del nombre de regidors.
Carles Motas: En una la democràcia la importància es valora en funció del nombre de
vots en les eleccions.
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Alcalde: Avui hem rebut la bona notícia que s’elaborarà una
llei de finançament local. Fa referència als increments que
representarà aquesta pujada per als diferents tipus
d’habitatges del municipi.
Es sotmet a votació la moció essent aprovada amb el següent resultat:
20 vots a favor
1 vot en contra

(7CIU, 5PSC, 6TSF, 1ERC, 1ICV)
(1PP)

10. PROPOSICIONS URGENTS
10.1.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
D'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES
CADIRES, TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Es sotmet al Ple la urgència de la següent proposta:
<En data 29 de juny de 2000 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança d’ocupació
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb
finalitat lucrativa, el text íntegre de la qual es va publicar al BOP de Girona de 20 de
juliol de 2000.
Després d’aquest temps de vigència de la referida ordenança, es creu necessària la seva
modificació i adaptació en els següents punts:
-

L’article 2 quedaria redactat: Les autoritzacions per ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, marquesines, taulats i altres elements anàlegs
amb finalitat lucrativa seran de caràcter temporal amb una durada mínima de
quatre mesos durant un mateix any natural.
Dins del període mínim de quatre mesos referit al punt anterior, es podrà
autoritzar l’ampliació de la superfície ocupada per un període de temps
inferior.

- El darrer apartat de l’article 4, anomenat PER QUALSEVOL OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA, quedaria redactat de la següent manera:

PER QUALSEVOL OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA:
* Els encreuaments dels carrers hauran d’estar lliures d’ocupacions.
* L’espai lliure entre dues ocupacions de via pública orientades una en front de l’altra
ha de ser, com a mínim, de 2.40 m., llevat dels casos específics previstos anteriorment.
* Es garantirà un espai lliure mínim de 2,40 m., per garantir els trànsit normal de
vianants, llevat dels casos específics previstos anteriorment.
* Les ocupacions que facin cantonada i segueixin la mateixa façana del local hauran de
respectar les amplades de lliure circulació de vianants de 2,40 m., llevat dels casos
específics previstos anteriorment.
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* Les ocupacions de via pública que dificultin la sortida dels habitatges o d’altres
serveis (sortides de locals d’oci, sortides d’emergències , guals...) s’haurà de deixar un
espai lliure que serà de 1,50 m. a banda i banda de l’obertura existent.
- L’article 5 quedaria redactat: L’activitat a l’espai ocupat s’ajustarà a la normativa
general que fixa els horaris màxims de tancament dels diferents tipus d’establiments, si
bé en l’autorització de l’ocupació es podrà avançar l’horari de tancament de l’espai
ocupat en cas d’incidència greu o reiterada en el descans dels veïns o en l’ordre públic.
Per aquestes mateixes raons, l’Ajuntament podrà modificar l’autorització atorgada
avançant l’horari de tancament de l’espai ocupat, sense que això generi cap dret
d’indemnització a favor del titular de l’ocupació.
- L’article 7 quedaria redactat de la següent manera: “ Dites autoritzacions només seran
per als establiments públics dedicats a bar, bar-restaurant, restaurant, hotels i
qualsevol altra activitat similar que ocupi la via pública amb finalitat lucrativa. Les
autoritzacions tindran caràcter temporal i finalitzaran a tots els efectes el dia 31 de
desembre de l’exercici en que s’hagi concedit l’autorització.”
- L’article 8 quedaria redactat de la següent manera: “Les persones que vulguin obtenir
l’autorització tant anual com temporal hauran de presentar les sol.licituds un mes
abans de l’inici de l’ocupació de via pública.
Les autoritzacions concedides s’inclouran d’ofici en el padró de terrasses que s’emetrà
per l’any següent i els successius, excepte que es presenti sol·licitud de modificació de
les dades del padró o baixa del mateix. Les sol·licituds de modificació o baixa del padró
s’hauran de presentar abans del 30 de novembre de l’any anterior.”
En el moment de presentar la sol.licitud d’ocupació, el peticionari haurà
d’acompanyar:
1. Full de sol.licitud degudament omplert
2. Plànol de situació amb superfícies a ocupar
3. Plànol amb mides senyalant si la terrassa és fixa, coberta amb tendals, descoberta i
els passos d’accés i serveis de les mateixes, situació de les plantes, situació de taulers
auxiliars, situació de cartells de decoració complementària i situació dels elements
publicitaris.
4. Descripció dels nombre, model, mida, colors i forma de col.locació de les taules,
cadires i para-sols, així com, el tipus de sosteniment dels para-sols. En cas d’ubicació
d’algun element publicitari, també s’haurà de presentar la mida i el disseny.
5. Certificat d’instal.lació elèctrica per un instal.lador autoritzat.
Serà requisit per a la concessió de l’autorització que el sol.licitant no tingui cap deute
pendent amb l’Ajuntament, més enllà del període de pagament voluntari. En cas
contrari, se’l requerirà per tal que en un termini de 15 dies presenti a l’Ajuntament un
Pla de pagaments i el compromís de fer-ho efectiu. L’aprovació d’aquest Pla permetrà
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l’autorització de l’ocupació, si bé aquesta autorització quedarà automàticament sense
efecte en cas d’incomplir-se algun dels terminis aprovats.
- L’article 20 a) 1), quedaria redactat de la següent manera: “1. El no compliment de les
condicions d’instal·lació i d’ús públic que marquen els articles 10, 11, 13, 15 i 17. “

-L’article 21 quedaria redactat de la següent manera:
“art. 21.- Les infraccions de caràcter lleu són sancionades amb apercebiment per escrit
o multa de fins a 300 € .
Les infraccions de caràcter greu amb multa de fins a 750 €.
Les infraccions de caràcter molt greu amb multa de fins a 1.500 € i/o caducitat de
l’autorització.
El procediment a aplicar serà el previst en el Reglament del procediment sancionador,
aprovat pel Decret 278/1993 de 9 de novembre de 1993.”
- Introduir una Disposició Transitòria Segona amb el següent redactat:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: COMPLIMENT DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA.
Tot el mobiliari urbà existent actualment s’haurà d’adaptar als requisits d’aquesta
ordenança en un període de 3 anys, i qualsevol canvi de mobiliari que es faci dins
aquest període haurà d’estar adaptat als criteris definits a l’Annex I tal com queda
redactat amb aquesta modificació.
-L’Annex I quedaria redactat de la següent manera:
“ ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI A INSTAL.LAR
Colors.- Els colors hauran de ser dins la gamma de terrossos, ocres, granats i blancs, i
mai ratllats o estampats.
Taules, cadires i para-sols.- Hi haurà d’haver una harmonia de colors.
Jardineres.-Seran de fusta, metàl·liques o de ceràmica. En cap cas podran ser de
plàstic o material similar, ni contenir publicitat.
Publicitat.- Podrà haver-hi publicitat de promoció pròpia en el mobiliari urbà i resta
prohibida la publicitat aliena.
Tot el mobiliari urbà estarà en perfecte estat de neteja i manteniment, i haurà de ser
revisat pels serveis tècnics de l’Ajuntament.”>>
Dolors Ligero: Es pretén reduir la burocràcia i que no s’hagi de demanar cada any
l’autorització, i simplificar la documentació que han de presentar els particulars.
Prèvia votació de la urgència, es sotmet a votació la proposta essent aprovada per
unanimitat.

II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
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Sr. Jesús Fernández
Pregunta. Avui mateix m'han comentat que hi ha un cert problema amb el tema neteja
del Mercat. Sembla que hi un petit mal estat. En tot cas, agrairia un aclariment si és que
hi ha un problema d'aquest tipus en el mercat i en les seves instal·lacions.
Juan José García Cañadas: No és un petit problema. S'està treballant perquè aviat estigui
solucionat. Qui fa la neteja no funciona com ho hauria de fer, és el que li han traslladat.

Sr. Jordi Vilà
Pregunta. A finals de l'any passat vaig preguntar pel tema de la deixalleria mòbil i em
van contestar que per una qüestió pressupostària i de voluntat d'optimitzar els recursos,
havien suspès el servei de la deixalleria mòbil. Fa uns 15 dies la vaig veure instal·lada a
l'avinguda Canàries. L'han tornat a restablir?
Pregunta. Els volia preguntar per la bona salut de l'oficina del Català. I quins són els
propòsits que tenen per l'any 2012 i la posada en marxa.
Prec. Ens varen informar en Comissió Informativa que canvia la disposició del Mercat
els diumenges. Els demanaria que els dies que hi hagi sardanes deixin espai per fer les
dues activitats. És una qüestió que mereix l'atenció ja que el passeig és prou gran perquè
es faci.
Joaquim Clarà: És veritat que la deixalleria mòbil va deixar de funcionar durant un
temps perquè hi havia moltes hores que no funcionava. L'experiència ens ha ensenyat
que sí és cert que hi ha moltes hores que no funciona, però alhora, hi ha ciutadans que
no tenen medi de transport per arribar a la deixalleria principal i la utilitzaven. Lligat
també amb una proposta de recollida de residus (trastos vells, mobles..etc) que s'està
preparant, varem decidir que la posaríem en funcionament. Es redueixen sectors, n'hi
hauran quatre a la ciutat, en llocs estratègics que incloguin tota la ciutat. Estarà menys
dies a cada lloc i així tothom la podrà utilitzar. Es farà públic i notori el telèfon, que és
gratuït.
Júlia Vendrell: Com vostè sap, varem signar un conveni amb l'associació AFOCO.
Dintre d'aquest conveni, a part d'unes classes de català que feien falta, es dóna un Servei
d'Assessorament Lingüístic que no es diu oficina de català, sinó que es diu Servei
d'Assessorament Lingüístic que obre dos dies a la setmana. Ha estat anunciat a l'Àncora
i està assegurat, en principi, fins que s'acabi el conveni, que serà fins al mes d' agost, tot
i que les classes s'acabin el mes de juny. I a partir d'aquí, mirarem en el proper
pressupost si ho podem mantenir.
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Juan José García: La remodelació del Mercat és cert que està previst de fer-la no
implica, en absolut, que no puguin cohabitar en el passeig, les sardanes amb el Mercat.
Ja està previst. Li recollim el prec, però la tranquil.litat i la seguretat és aquesta.

Sr. Josep Saballs
Prec. En el Cartipàs Municipal hi ha una de les regidories que comprèn el manteniment
d'edificis municipals. Dintre d'això, hi ha serveis que són prestats per membres de la
brigada, d'altres treballadors municipals, i d'altres s'han de fer per empreses
externalitzades.
Sorprenentment ens hem adonat que les mesures que hi ha en aquest Ajuntament i en
altres edificis municipals contra incendis estan sense revisar, des del mes de setembre
algunes, i d'altres des del mes de novembre. Això significa que la revisió anual que s'ha
de fer de tots aquests mitjans d'extinció d'incendis està caducada. Com una
administració com és l'Ajuntament està incomplint les mesures d'extinció d'incendis?
Segurament el contracte recull que la responsabilitat és de l'empresa però també la
responsabilitat ha de ser de l'Ajuntament, de procurar que això es porti a terme.
Desconeixem si hi ha algun problema amb aquesta empresa, però hi hagut suficient
temps com perquè això s'hagi subsanat. Preguem es solucioni aquest tema.

Sr. Carles Motas
Primer de tot una prèvia: quan el senyor Vilà li demanava la paraula, li recordo al
senyor Vilà i a tota la sala que el Reglament Orgànic Municipal diu que els precs poden
generar debat. Si el senyor Vilà tenia un prec i vol generar debat, no li poden negar la
paraula i si vostè, senyor Vilà insisteix, pot demanar la paraula i vostè ha de poder
intervenir les vegades que es creguin necessàries a tots els precs que ha fet. I el mateix
per a tots els regidors que estem asseguts aquí.
Prec. El prec em sorgeix en el moment que aquesta setmana veig i, no sé si són
declaracions, si és un error, o si és fruit de la mala intenció, que l'Alcalde diu que el
govern de Tots per Sant Feliu i CiU hem perdut 6 milions d'euros pel Thyssen. Són
declaracions fetes només en un diari, per això em sorprèn, i no sé si les va fer en petit
“comitè” i no les volia fer, cosa que dubto, ja que coneixent el tarannà de l'Alcalde, ja
que això és una nova mentida.
Diu que hem perdut 6 milions d'euros que estaven als pressupostos generals de l'Estat i
quan tots els regidors d'aquesta sala saben que aquest 6 milions d'euros estan
pressupostats pel 2012-2013. No sé si és que ja està donant per perduts aquests diners ja
abans de començar, o és una altra de les seves mentides, perquè com aquí a vegades s'ha
fet al·lusió a l'evangeli, vostè aquí menteix de pensament, paraula, d'obra i omissió. A
més a més, dient això ha traspassat una línia vermella que mai s'havia traspassat en
aquesta sala, perquè el projecte del Thyssen uneix els grups, com un projecte de ciutat
on tots hem anant sempre units, i mai, ni en els moments més durs de l’anterior
legislatura, s'havia criticat aquest projecte per part de la gestió que havia fet cap dels
grups politics. Ni CiU, ni el PSC, ni ERC, ni ICV, ni TSF, tots hem treballat tot el que
hem pogut perquè aquest projecte vagi endavant, perquè es un projecte de ciutat.
I vostè, és el primer que ha traspassat aquesta línia dient aquesta mentida i més dient-la i
menyspreant a un dels seus propis regidors, que era el que tenia la delegació del projecte
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Thyssen i que la portàvem conjuntament perquè fèiem equip, i ens fem corresponsables
del que passés. I el senyor Lobato, que era responsable d'aquesta àrea, i jo
corresponsable de la seva gestió, i s'havia fet molta feina, com anteriorment s'havia fet
també molta feina. Com la feina que havia fet el quatripartit o el tripartit que després va
quedar el PSC, ERC i ICV. I ningú havia criticat mai aquest projecte perquè és un
projecte que uneix i aquí el que separa és vostè, i separa traspassant aquesta línia que li
he dit que mai ningú ha traspassat. Li demano senyor Alcalde que em miri quan li parlo,
que no m'abaixi el cap.
Alcalde: Senyor Motas, les coses tenen un límit, vostè acabi i si jo tinc que parlar amb
el company del costat ho faré. Jo sí sóc capaç de fer dues coses al mateix temps.
Carles Motas: Doncs faci-les i no m'abaixi el cap quan li estic dient això. La feina que
vam fer tots units va ser molta, com per exemple, jo diria i el senyor Joan Vicente que
va ser una part molt important en tirar endavant aquest projecte m'ho desmenteixi si
m'equivoco. Tots hem treballat conjuntament en aquest projecte per a tirar-ho endavant i
és un projecte que és beneficiós per a la ciutat, vostè no pot dir això, quan no és veritat.
Si té problemes per aconseguir aquest finançament, anem-hi tots on faci falta a
demanar-los, no només vostè sol o el grup de govern, anirem allà on vostè digui i on
sigui necessari. A més vostè sap que això ja s'ha fet, que es va anar a la primera autoritat
d'aquest país a informar-lo.
En aquest punt, quina feina va fer el regidor? Doncs, escolti, entre tots, aquest any 2011
es va fer l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General, es va signar el conveni
amb la família Serra que ja venia elaborat anteriorment, en la qual va fer una part molt
important el senyor Joan Vicente. Es va revisar i aprovar el projecte que va passar de
costar 21 milions a 15 milions, i això és una feina que ha fet un regidor de CiU, dintre
d'un equip que formàvem TSF i CiU. I sembla que vostè tingui aquesta dualitat mental
de m'alieno de CiU i critico als anteriors regidors que tenia en el govern. Recordi que té
dos regidors que hi havia abans en el govern formaven govern amb nosaltres. Jo em
responsabilitzo de la gestió que vam fer quan formàvem govern, perquè era això: formar
un equip i a mi, la veritat és que em sap molt greu la seva actitud vers els seus propis
regidors. Ha de sortir un regidor d'un altre grup a defensar-la. És molt trist, però diu
molt del tarannà de les persones i del seu tarannà. Què s'ha fet més? Es va aprovar
definitivament el projecte bàsic del Museu, per unanimitat d'aquesta sala, es va executar
el pla de cales per determinar la salut de l’estructura de la fàbrica, s'han registrat els
canvis de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General en el registre de la
propietat, s'ha acordat la permuta, s’ha negociat el lloguer de nau que s'havia d'entregar
perquè pogués ser operativa, s'ha organitzat també la primera exposició que es va fer per
la Fundació Thyssen, i això no és mèrit de l'anterior alcalde, ja li dic jo que no, és mèrit
de tots els regidors que estàvem aquí en aquesta sala. I el que dirigia aquest projecte i
tenia responsabilitat era el senyor Lobato que va fer una gran feina, igual com
anteriorment l'havien fet altres regidors, altres alcaldes i altres regidors de Cultura de
tots els colors polítics.
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I jo, la veritat és que ho lamento, i m'agradaria que vostè fes un acte públic de veritat i
digués que es va equivocar en aquestes declaracions, perquè aquests diners no estan
perduts encara que vostè els doni per perduts. Eren 500.000€ per distribuir l'any 2009,
2010, 2011, i 6 milions d'euros que entraven en vigor en els pressupostos generals de
l'estat al 2013.
Vostè no pot anar als diaris i dir que això ho hem perdut entre CiU i TSF perquè no és
veritat, i el meu prec és simplement aquest, que no menteixi i menys amb el Thyssen,
perquè és un projecte que uneix i vostè està dividint. Si necessita qualsevol cosa de
qualsevol regidor jo estic segur que els té a la seva disposició per aquest projecte, i amb
nosaltres pot comptar-hi.
Alcalde: Referent al tema dels extintors dir que els plans de seguretat es revisen i
s'actualitzen. I enguany, s'ha fet. Els extintors és una d’aquelles contractacions anuals,
amb molts contractes, amb un preu ineficient, i estem acabant el nou plec per fer un únic
contracte.
Pel que fa a la intervenció del senyor Motas, li passo la paraula al senyor Albó qui és un
bon coneixedor de tema Thyssen, i és qui el gestiona actualment.
Pere Albó: Miri senyor Motas, jo li reconec la capacitat que té de fer propaganda
política i el que acaba de dir ha fet forat, per això el felicito, però és radicalment fals. Té
raó amb una cosa, que vostè no va perdre els sis milions i mig, vostè va perdre el 100%
del finançament del Thyssen, va perdre un acord polític que hi havia que era el següent:
el Ministeri pagava el 50%, la Generalitat 4 milions i mig d’euros, la resta la Diputació i
una part petita l'Ajuntament, i a més a més, amb complexitats. La voluntat política no
era un brindis al sol, que ja començava a estar reflectit en pressupostos.
L’únic mèrit que m’ha reconegut el senyor Xargay, que no és precisament un fan meu,
és haver aconseguit els diners pel Thyssen. És una qüestió de credibilitat. Crec que hi ha
prous antecedents, com per exemple, perquè no es va anar a veure a ningú, es va portar
aquí i van venir un Ministre, un President de la Generalitat, Consellers de la Generalitat,
un President de la Diputació, tots mentien que existia un acord pel finançament a l’any
2010 i es basava amb una complexitat que al final donava el seu fruit ?.
Continua mal assessorat pels seus advocats, no ho va acabar d'entendre i tot això jo li
vaig dir sortint del programa de la ràdio.
Si anem fent les coses amb bona fe, no crec que vostè volgués perdre els diners del
Thyssen. Hi ha prous testimonis de com s'estava portant aquest tema. La nostra
credibilitat per dir que el teníem molt ben construït, doncs el que vostè s'ha atribuït com
a mèrit seu, que en quatre anys vam aconseguir: la propietat de l’espai, l’acord pel canvi
d’ubicació, arreglar el palau de l’Abat, aconseguir els diners per a fer-ho i establir tots
aquests consensos que li he dit. Crear la fundació privada amb compromís jurídic
d'aportació d'obres, i en temps record perquè va ser en dos anys i mig.
Lamento que vostè continuï insistint en el que no és cert. És una cosa molt viscuda per
mi, és la gran frustració que tinc de la moció de censura, vostè es un dinosaure de la
política local, vostè ja hi era quan vaig entrar jo i segurament marxaré abans que vostè,
perquè no sóc persona de fer maniobres per a mantenir-me en la política. La moció de
censura, la gran pena que jo porto al cor és que vostès van gestionar després malament
això. Malgrat això, li dic que amb les dificultats que un any i mig després implica tot
això, tenim molta feina feta, i el que només queda fer ara és el finançament.
Alcalde: Qui presideix decideix que no hi ha més intervencions. És per tothom igual.
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Carles Motas: No em pot negar la paraula, tinc dret a rèplica. Està perdent la credibilitat,
no m'apagui el micròfon. No li agrada sentir la meva veu, vinc a dir la meva opinió i
vostè no li agrada sentir la veritat. No té dret a fer-ho, i no tenim res a fer perquè vostè
ja ha donat el Ple per acabat
Alcalde: Presentin un punt a l'ordre del dia, no s’inventin les normes. Hi ha unes regles
del debat i vostè no se les pot saltar. Estic tip de les seves escenificacions teatrals.
En els pressupostos generals de l'Estat del 2011 ja no surt res en relació al finançament
del Thyssen, és a dir, a l’any 2011 ja no hi consta cap número, de manera que el 2010 va
ser el darrer any que va sortir el finançament del Thyssen en el BOE.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde
Joan Alfons Albó i Albertí.

El secretari
Carles Ros i Arpa
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