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Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

00017 /2012
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 de desembre de 2012
des de les 21h fins a les 23h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU), president.
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)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
No assisteixen:
Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària acctal
Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
S’aprova l’acta de la sessió anterior núm. 15/2012 de data 29 de novembre de 2012,
amb l’esmena que cal afegir el Sr. Josep Saballs a la relació d’assistents perquè no hi
consta però sí que hi era (va participar en els precs i preguntes).
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2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte de cinc interlocutòries dictades pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de data 12 de desembre de 2012, en les quals es dicta l’arxiu de les
actuacions per haver quedat executades les sentències en relació als seguents recursos
ordinaris (Llei 1998):
- recurs 294/2007 interposat per Rehabil-art, SL contra la Comissió Territorial
d’Urbanisme i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- recurs 262/2007 interposat per Martí Masó i Ribas i altres contra el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- recurs 268/2007 interposat per Mercedes Alwina Teresa ott contra el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols
- recurs 274/2007 interposat per Julia Molinario Valls contra el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- recurs 261/2007 interposat per Comercial Metropol, SL contra el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Marta Vila: S’ha informat que han arribat quatre interlocutòries del TSJC el dia 12 de
desembre on es donaven per complertes les sentències. Les quatre sentències deien, en
relació a l’SMU-10 de Tueda, que són unes aprovacions que s’han anat fent de la
delimitació que tenia aquest sector de millora urbana i que un cop aprovat
definitivament s’ha donat compte al TSJC i es dóna per executada la sentència.
3. - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DEL SERVEI DE
PRESTACIÓ DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
En data 5 de desembre de 2012 es va dictar el Decret d’Alcaldia següent:
Mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, subscrit entre EL
INSTITUTO DE MAYORES Y DE SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO), LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) i la
Diputació de Girona es va posar en marxa el Programa regulador del Servei de
Teleassistència Domiciliària, consistent en una modalitat de servei social que permet
l'atenció permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia adequada.
Amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es va iniciar un procés
de negociacions entre totes les entitats que col·laboren en el Programa, a resultes del
qual es coneix, des del dia 6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de teleassistència a partir del
dia 1 de gener de 2013.
En el marc de les competències que els ajuntaments, consells comarcals i la Diputació
de Girona tenen atribuïdes, les entitats constaten que el desistiment del programa per
part de l'IMSERSO i la FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa i del
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La continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat que els ens locals
interessats i la Diputació de Girona, esmercessin esforços per donar continuïtat al servei,
redefinint el nou marc de col·laboració interinstitucional entre els ajuntaments/consells
comarcals i la pròpia Diputació.
Com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha aprovat, per acord de la
Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2012, el conveni tipus de col·laboració
interinstitucional entre la pròpia Diputació i els ajuntaments/consells comarcals
interessats per al desenvolupament del programa de teleassistència, amb l'objectiu de
regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de Teleassistència, per al
programa de teleassistència del municipi/comarca que s'hi adhereixi a l'esmentat
conveni.
La continuïtat en la prestació del servei requerida i el fet que en la FEMP concorri la
condició d'òrgan de contractació en les actuacions precedents i esmentades comporta
que, amb motiu del seu desistiment, a partir del dia 1 de gener de 2013, calgui garantir,
alhora, la continuïtat del servei contractat amb l'empresa “Televida Servicios
Sociosanitarios, S.L.”, i que per aquest motiu, les dues parts que subscriuen el present
conveni, acorden que sigui la Diputació de Girona l'entitat que assumeixi la funció
d'òrgan de contractació, incloent-se tots els tràmits que comprenen l'inici i el
procediment de contractació fins a la seva adjudicació, seguiment i resolució, així com
el de la prèvia contractació d'emergència amb l'actual empresa contractista, als efectes
de donar continuïtat en la prestació del servei, a partir del dia 1 de gener de 2013 i
donada la manca de temps en tenir resolt el pertinent procediment licitatori a partir
d'aquesta data.
A tal fi, per acord del Ple de la Diputació, de data 27 de novembre de 2012, es va
aprovar el conveni tipus d'encàrrec de gestió, a favor d'aquesta, per a la contractació del
servei de Teleassistència domiciliària.
És per això, que de conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (si es ajuntament) o de conformitat amb
l'article 13 de la del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text
refòs de l'Organització Comarcal de Catalunya, RESOLC:
Primer.- Aprovar el conveni tipus d'encàrrec de gestió per a la contractació del servei de
teleassistència domiciliària, que va aprovar el Ple de la Diputació de Girona, en sessió
de data 27 de novembre de 2012, adherint-se de forma expressa al mateix.
Segon.- Acceptar les condicions i compromisos següents:
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1) Acceptar el contingut i efectes del contracte resultant del procés de contractació que
durà a terme la Diputació de Girona i l'obligació a complir-lo i respectar-lo mentre no es
revoqui de forma expressa la present adhesió.
2) Obligar-se a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries a la Diputació de
Girona per a dur a terme els processos de contractació centralitzada que es
derivin d’aquest conveni.
b) Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o
encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el
document comptable A, el qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
c) Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans que
la Diputació de Girona dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre a
la Diputació de Girona per incloure-la en l’expedient de contractació a efectes de
disponibilitat pressupostària
d) L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols designarà una/ dues persona/es de la
seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb la
Diputació de Girona, per al seguiment del contracte i, per tant, serà l’interlocutor
entre l’ajuntament i aquesta Diputació.
e) Les incidències que es puguin produir durant la fase d’adjudicació com a l’inici
de l’execució dels contracte adjudicat, dins d’aquest sistema de contractació
centralitzada hauran de ser canalitzats a través de la Diputació de Girona.
f) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari
del contracte seran objecte d'avaluació i solucions, en les reunions periòdiques
que mantinguin les parts per fer el seguiment de les actuacions. D'acord amb allò
establert en el pacte tercer del conveni d'encàrrec, la Diputació de Girona, com a
òrgan de contractació, traslladarà a l'empresa contractista les incidències que es
produeixin, als efectes de prendre les mesures o les actuacions que, en dret,
calgui dur a terme.
Tercer.- Fixar el termini de vigència de la present adhesió al sistema de contractació
centralitzada que en resulta, a partir de la data de la signatura d'aquest document, i
mentre es mantingui la vigència del contracte.
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols en la propera sessió que celebri.
Per això,
Es proposa al Ple municipal la ratificació de l’esmentat decret.
S’efectua la votació i s’aprova per unanimitat.
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“Mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, subscrit entre EL
INSTITUTO DE MAYORES Y DE SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO), LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) i la
Diputació de Girona es va posar en marxa el Programa regulador del Servei de
Teleassistència Domiciliària, consistent en una modalitat de servei social que permet
l'atenció permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia adequada.
Amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es va iniciar un procés
de negociacions entre totes les entitats que col·laboren en el Programa, a resultes del
qual es coneix, des del dia 6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de teleassistència a partir del
dia 1 de gener de 2013.
En el marc de les competències que els ajuntaments, consells comarcals i la Diputació
de Girona tenen atribuïdes, les entitats constaten que el desistiment del programa per
part de l'IMSERSO i la FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa i del
servei que ofereix, pel seu caràcter bàsic, necessari i essencial i, per tant, estan d'acord
en promoure la seva continuïtat.
La continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat la redefinició d'un nou
marc de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i els ens locals de
la demarcació que s'adhereixin al Programa de Teleassistència.
Com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha aprovat, per acord de la
Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2012, el conveni tipus de col·laboració
interinstitucional entre la pròpia Diputació i els ajuntaments/consells comarcals
interessats per al desenvolupament del programa de teleassistència, amb l'objectiu de
regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de Teleassistència, per al
programa de teleassistència del municipi/comarca que s'hi adhereixi a l'esmentat
conveni.
En desenvolupament d'aquesta previsió, és manifesta la voluntat de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols de forma part d'aquest marc de col·laboració amb la resta de
municipis i consells comarcals que s'adhereixin al projecte i amb la pròpia Diputació de
Girona, per tal de prestar conjuntament el servei de teleassistència domiciliària.
És per això, que de conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (si es ajuntament) o de conformitat amb
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l'article 13 de la del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text
refòs de l'Organització Comarcal de Catalunya, RESOLC:
Primer.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació
de Girona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al desenvolupament del programa
de teleassistència, adherint-se de forma expressa al mateix.
Segon.- Acceptar les condicions i compromisos que se'n deriven del conveni esmentat.
Aquest conveni es finança a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2013 08 23100
22799 Desp. Programes Benestar Social.
L’execució d’aquest conveni queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici corresponent. Així mateix,
restarà condicionat, a partir de l’1 de gener de 2014, a l’existència de crèdit suficient al
pressupost corresponent.
L’adjudicatari no podrà reclamar cap indemnització en cas que no es pugui iniciar
l’execució del contracte o executar-lo a partir de l’1 de gener de 2014, per manca de
consignació pressupostària.
Tercer.- Supeditar el termini de vigència de la present adhesió al de la contractació
centralitzada que en resulta, en virtut del conveni d'encàrrec de gestió, aprovat pel Ple
de la Diputació, amb data 27 de novembre de 2012, a partir de la data de la signatura
d'aquest document, i mentre es mantingui la vigència del contracte.
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols en la propera sessió que celebri.”
Per això,
Es proposa al Ple municipal la ratificació de l’esmentat decret.
S’efectua la votació i s’aprova per unanimitat.
5. - MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ
5.1. - MOCIO EN DEFENSA DEL CATALA
Júlia Vendrell Regidora d’Ensenyament, i en representació de l’equip de Govern de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Moció en defensa del català i el model d’immersió lingüística a l’escola
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de competències
educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga catalana Marta
Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya, defensà a la Comissió de política
cultural del Parlament una proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua en
l’ensenyament no universitari”. La proposta contenia les bases del que després ha estat
el nostre model d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No
se separaran els nens en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata, en la seva
defensa, afirmava que aquest model recull la tradició del treball pedagògic a Catalunya
dels anys vint i trenta, “guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el
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mestratge i l’herència de grans figures de la renovació pedagògica catalana com
Alexandre Galí.
Han passat 30 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu
consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa
possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar
l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap
nen o nena a Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense dominar les dues
llengües oficials del país i per tant amb capacitats suficients per expressar-se
correctament en qualsevol d’elles. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços
de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut
entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha
treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió
lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa
a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc
Europeu de les Llengües.
Aquesta setmana el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anunciava l’esborrany de
Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOCME). Aquest amenaça amb
convertir la llengua catalana en una assignatura optativa i residual i per això creiem
necessari i reclamem des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.
Tanmateix manifestem el nostre suport a la cimera educativa anunciada pel president de
la Generalitat, Artur Mas.
Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense
descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les vies
per combatre-la.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i
segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la LOMCE i les seves
darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als anys 70. La LOMCE que en els
seus primers esborranys ja era agressiva envers Catalunya i envers un sistema educatiu
basat en l’equitat, ara just després de les eleccions autonòmiques catalanes s’endureix
encara més.
El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per
darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera.
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i
d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana.
Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com
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a un model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en
matèria educativa i un menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat
catalana.
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat
exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat
i la riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes.
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a
l’escola - obviant el principi de l’equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia
de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics d’escoles diferenciades per
raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa al tracte despreciatiu de la llengua
catalana i la possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en
un mateix context social. I a més a més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al
diferenciar al darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al
batxillerat o uns aprenentatges de formació professional.
Des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a tot
l’Estat espanyol.
Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
acordi:
- Manifestar el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i segregadora
socialment del Ministre Wert.
- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.
- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament
sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament
positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas
ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que la
llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català
així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
- Des d’aquest ajuntament creiem que la reforma anunciada per Wert creua una línia
vermella com és la de la defensa de la llengua catalana i el model educatiu de
Catalunya. Es tracta d’una nova agressió a Catalunya i al català, que desvirtua el model
democràtic que hem construït entre tots. Tanmateix, demanem fermesa per part del
Govern, una fermesa que no han tingut en el passat amb altres actuacions de Wert com
la que va permetre l’augment de les ratios d’alumnes.
- Donar suport als diputats i diputades, senadors i senadores perquè mantinguin, una
posició contundent a Madrid en defensa d’un sistema educatiu just, equitatiu i
respectuós amb les competències de l’Estatut d’Autonomia.
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Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya, i al Consell
Escolar Municipal.
Jordi Vilà – Esquerra també subscriurà afirmativament el text i la resolució d’aquesta
moció. No recordo que hi hagi hagut temes que hagin suscitat una unanimitat tan clara
en el catalanisme polític com aquest. D’altra banda m’alegro que des de totes les bandes
del catalanisme polític i cultural hi hagi una uniformitat de criteri perquè això del català
a l’escola ha estat una història d’èxit. Amb 35 anys hem tret el català de les cavernes i
l’hem posat a les aules i el que m’agrada d’això és que no ha anat en detriment de cap
altra llengua, perquè podríem haver fet un procés de destitució totalment equivocat i
injust, i en canvi els nostres fills i filles coneixen les dues llengües, a més d’haver
incorporat de nou 200 llengües més en els domicilis particulars de famílies catalanes.
En el nou govern i en els regidors i regidores de tots els pobles de Catalunya i a tots els
directors i mestres de les escoles se’ls haurà de demanar molta perspicàcia i molt de
coratge i molta audàcia per no caure en la desobediència legal perquè sembla ser que la
determinació d’aprovar aquesta llei estatal en contra de la llengua catalana fa passes
endavant. Jo crec que la història contemporània recent ens ha ensenyat que si una
dictadura feixista no va poder esborrar el mapa català lingüístic, menys ho podran fer
ara aquests que tenen idees imperials rares. Estic molt content que l’Ajuntament aprovi
aquesta moció, per desgràcia, però almenys que hi hagi la voluntat ferma de mantenir
aquest clima de civisme lingüístic en benefici de les llengües perquè al final les llengües
són patrimoni de tots i demanar que aquest clima pervers que afecta l’altre costat no
enrareixi la bona relació lingüística que hi ha a casa nostra, en el nostre poble i a tots els
altres de Catalunya.
Carles Motas – Aquesta moció és una conseqüència del mirar de buscar problemes allà
on no n’hi ha. Aquesta unitat del catalanisme jo crec que l’haurem de tenir per moltes
altres causes també. Pel català l’agressió és clara i directa i aquesta unió jo crec que ens
hauria de portar a bon termini. Quant a la desobediència que s’esmentava, penso que
s’hi haurà d’arribar en un moment o altre perquè aquest xoc de trens sembla inevitable i
per defensar els interessos del nostre país penso que al final potser arribaríem a aquestes
situacions, però jo penso que no només en aquest cas del català sinó també en altres
temes. Jo crec que s’inicia un període en el qual aquesta pot ser una de les primeres
mocions però no la darrera per mirar de defensar que els interessos legítims que ens
hem guanyat entre tots.
Pere Albó – Molt ràpidament agrair a tots els grups que recolsin aquesta moció. Els
representants de Madrid s’atreveixen a parlar que volen espanyolitzar els nens catalans i
entren en derives totalment kafkianes. El model de normalització lingüística al nostre
país és exemple arreu d’èxit. D’altres comunitats i llocs on es donen circumstàncies
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similars a la nostra s’acull el nostre model com a exemple, és un símbol d’identitat fins i
tot de les grans conquestes que hem fet, com deia el Sr. Jordi Vilà, en aquests anys i, per
tant, com s’ha dit anteriorment, el catalanisme polític ha de plantar cara sense fisures
davant del que seria un vertader atac a allò més fonamental de la nostre cultura i del
nostre patrimoni. Jo crec que a més aquí trobarem com a catalans molts aliats. La
caricatura que en qüestions així a l’espanyolisme més ranci demostra, fa que ens
carreguem de raons i fa que també trobem molts aliats fins i tot en l’àmbit internacional.
Per tant, insistir en tirar endavant propostes i mocions com aquestes, en defensar el més
íntim i sagrat que tenim que és la nostra llengua i no defallir en aquest propòsit.
Resultat: Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat absoluta
6. - PROPOSICIONS URGENTS
6.1. - Modificació puntual del POUM sector SUD-03 Sant Pol més Lluny.
APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DEL PARAMETRE DE
RESERVES D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PUBLICA REFERIDES AL
SUD-03 DELS PREVISTOS EN EL POUM DE SANT FELIU DE GUIXOLS PER
DONAR COMPLIMENT A LA SENTENCIA FERMA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
6.1.A) VOTACIÓ PER A LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST
PUNT A L’ORDRE DEL DIA:
Es ratifica per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
Es procedeix a la lectura de la proposta:
Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha redactat i promou el present document de
modificació del paràmetre de reserves d’habitatge de protecció publica, recollit a l’article 206
de les NNUU de Sant Feliu de Guíxols referit al SUD-03 dels previstos en el POUM de 2006
per donar compliment a la Sentencia ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en la que s’estima en part el recurs contenciós núm. 274/2007 interposat contra
l’acord d’aprovació definitiva de la revisió del POUM 2006.
Atès que la Sentencia esmentada declarava la nul·litat del paràmetre de reserves de protecció
publica establert per l’article 206 de les NNUU del POUM de Sant Feliu de Guíxols pel SUD03 Sant Pol Mes Lluny, que establia la reserva de sòl per a habitatges acollits a aquest règim
en un mínim del 35% del sostre del sector que es destinés a habitatges.
Atès que l’esmentada Sentencia ordenava a l’administració l’aprovació d’una nova ordenació
d’aquest paràmetre per l’àmbit esmentat, s’ha redactat el document que es porta a aprovació.
Aquest document no és una modificació puntual del POUM, sinó que és un document que
completa la revisió del POUM pel que fa a totes les finques que es troben incloses dins el
SUD-03, atesa la declaració de nul·litat que fa la Sentencia de l’ordenació del paràmetre
habitatge de protecció publica per aquest àmbit.
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S’ha rectificat la memòria social del POUM a fi d’adaptar les reserves a nivell global del
municipi amb la finalitat de complir amb les preceptives reserves del 20% per habitatge de
protecció publica i 10% per habitatge concertat.
Consta a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva aprovació inicial.
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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 de
l’ordenació del paràmetre de reserves d’habitatge de protecció publica establert a l’article 206
de les NNUU del POUM per les finques incloses en el SUD-03 dels previstos en el POUM
2006 en compliment de la Sentencia ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el procediment contenciós núm. 274/2007. Amb la nova ordenació proposada
aquest paràmetre es fixa en un mínim del 20% del sostre destinat a habitatges.
SEGON.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per la revisió del POUM.
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 les
finques objecte de la modificació. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats 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.
Joan Vicente: Es tracta d’una modificació molt petita del pla d’urbanisme derivada
d’una sentència que anul·lava el sector anomenat St. Pol Més Lluny, que és un sector
que està al final de la Ctra del Butà, allà on es creua amb el Camí del Remei. Allà el
POUM preveia tot un sector per urbanitzar nou amb una càrrega molt important de
sostre de protecció, concretament deia el 35% del que s’hi edifiqués. El que en aquells
moments era propietari va presentar al·legacions, recursos contenciosos, i va guanyar,
amb la particularitat que ara ja no és propietari des de fa 3 o 4 anys. Total, que no
s’admet que sigui el 35% de sostre de protecció sinó que es diu que com ha màxim ha
de ser el que marca la llei, que és del 30%. Això s’ha estat mirant i s’ha trobat una
solució molt puntual i molt ràpida que consisteix a dir que es porta el sostre en aquest
sector al 30% que és el que pertoca, i pel que fa al sostre que es perd, hi ha un document
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al POUM que es diu memòria social, que està destinat exclusivament a parlar
d’habitatge de protecció. S’ha fet una revisió d’aquesta memòria social que es va fer
l’any 2006 i s’ha vist que d’aleshores ençà hi ha hagut alguna modificació del Pla
d’urbanisme que ha aportat més sostre de protecció oficial del previst, a part d’haver-se
detectat també algun error a la memòria social. En definitiva, que aquest sostre de
protecció oficial que es perd a St. Pol Més Lluny en realitat ja queda cobert a la
memòria social. Fins i tot els números queden més ajustats perquè hi ha d’haver un 30%
de sostre de protecció en el conjunt del municipi i en la memòria social hi ha en aquests
moments gairebé un 33% i, per tant, encara hi ha un marge per damunt del que marca
com a mínim la llei. Creiem que és una solució bona que han trobat els serveis tècnics, i
molt ràpidament perquè en dos mesos des de la sentència s’ha aconseguit donar resposta
a això i per això es porta a aprovació inicial i per tant ja per tancar aquest tema. No
descartem que al llarg d’aquest mandat en algun moment o altre potser ho hàgim de
tornar a posar sobre la taula perquè des de la regidoria és un sector que si no mai no s’ha
vist massa clar en el sentit que està molt lluny de la trama urbana, dels equipaments de
la ciutat. Hi ha una previsió de sostre molt important d’habitatge i potser en algun
moment això s’hauria de replantejar.
Resultat: Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat
6.2. - APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE POUM I
DEL PLA PARCIAL MAS BALMANYA EN RELACIO AMB LA SITUACIÓ DE
L’HABITATGE DE PROTECCIÓ PUBLICA EN ELS SECTORS SUD-11 I SUD12 I UN SOLAR DEL CARRER MANUEL ALMEDA
6.2.A) VOTACIÓ PER A LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST
PUNT A L’ORDRE DEL DIA:
Es ratifica per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
Es procedeix a la lectura de la proposta:
Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va encarregar la redacció d’una modificació
puntual del POUM i dels Pla Parcial Mas Balmanya pel desplaçament de les reserves
d’habitatge de protecció publica i concertat des dels sectors de baixa densitat d’habitatges
SUD-11 i SUD-12 cap a un solar del carrer Manuel Almeda.
El document de modificació redactat pels arquitectes Josep Mariné i Elisabet Pascual ha estat
actualitzat a desembre de 2012 i s’ha ajustat als nous quadres de la memòria social redactat
per la modificació del paràmetre reserves d’HPO pel sector urbanitzable delimitat 03 Sant Pol
Mes Lluny.
En resum la modificació que es proposa preveu deixar sense efecte les determinacions
relatives a reserves d’habitatge de protecció pública en els sector de sòl urbanitzable SUD—
11 i SUD- 12 i concretar aquestes reserves en una finca que té la condició de solar, ubicada al
carrer Manuel Almeda.
Atès que la normativa d’aplicació a l’esmentat solar ve determinada en el Pla Parcial Mas
Balmanya, cal procedir a la modificació d’aquest planejament derivat recollint-hi les reserves
d’habitatge de protecció publica.
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Consta a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva aprovació inicial.
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 la modificació puntual del POUM de Sant Feliu de Guíxols i
la modificació del Pla Parcial Mas Balmanya en relació a la situació de l’habitatge de
protecció publica, segons documentació de desembre de 2012, redactada pels arquitectes
Josep Mariné i Elisabet Pascual, essent promotora l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols.
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SEGON.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per la revisió del POUM.
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 les
finques objecte de la modificació. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats 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.
Joan Vicente: En aquest cas el tema té més transcendència de cara al futur de la ciutat
perquè estem parlant de la modificació de dos sectors que són, perquè ens entenguem,
els que queden de la ronda cap a fora: el sector de Mas Balmanya i el sector de Sant
Amanç. Aquí el POUM va tenir una bona proposta, però els instruments per arribar-hi
no funcionen. Això vol dir que aquests dos sectors tenien amb els seus propietaris uns
convenis, és a dir, que l’Ajuntament arribava a uns acords amb els seus propietaris que
es traspassaven al Pla d’urbanisme. Resulta que quan es van traspassar al Pla
d’urbanisme, no es va fer bé i, per tant, ara el Pla d’urbanisme no pot donar
acompliment als acords amb els propietaris, o sigui que aquella bona idea del POUM no
es pot executar. Això ja es va detectar l’any 2006. L’any 2009 es va encarregar una
modificació que ha passat més d’un any aturada i ara, aprofitant que es retocava la
memòria social pel punt anterior, s’ha dit de recuperar-ho i mirar de tancar aquesta
carpeta. Malgrat tot, hi ha un problema: en un d’aquests sectors, per exemple, l’acord
amb els propietaris deia que es podien fer 17 habitatges. A canvi d’això, aquests
propietaris cedien a la ciutat gairebé quatre hectàrees de sòl per fer un parc. Malgrat tot,
el POUM obliga a fer 21 habitatges de protecció, és a dir, que si se’n volien fer 17
perquè els propietaris a canvi cedien terreny per fer un parc, resulta que ells no en
podien fer cap i tot havia de ser de protecció. El mateix passava amb uns números
diferents d’un altre sector. Ara tot això s’ha ajustat de manera que es pot acomplir els
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acords amb els propietaris, i per això s’esmenta el c/ Almeda, que és allà on hi havia el
càmping de St. Amanç, perquè aquest sostre de protecció que el POUM va dir que
s’havia de posar anirà col·locat a una parcel·la que l’Ajuntament precisament es va
vendre per habitatge de protecció, i que no constava enlloc en el POUM com a habitatge
de protecció. Per tant queden compensats els números. La ciutat no perd sostre de
protecció, pot executar els convenis i en el moment en què tot aquest procés es tanqui
podrà tenir un parc d’unes 6,5 hectàrees, que és tot el que veiem en camps, pinedes...
baixant per la ronda a mà dreta. És una modificació important, un pèl enrevessada, que
hauria d’haver estat feta fa un parell d’anys, però que com diuen en castellà, nunca es
tarde si la dicha es buena.
Resultat: Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
6.3. – APROVAR LA REGULARITZACIÓ COMPTABLE CAPÍTOL I I
ALTRES.
Es ratifica per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
Es procedeix a la lectura de la proposta:
Atès l’informe d’intervenció de data 27 de desembre de 2012.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Aprovar la regularització comptable de les aplicacions del Capítol I afectades per la
nova compatabilització de les nòmines mensuals.
2.- Autoritzar la comptabilització dels endarreriments del complement de productivitat
fruit de l’aplicació de l’art. 67 i 68 del Conveni a dos treballadors municipals als que els
ha estat abonada com endarreriment de l’exercici 2011, amb càrrec al romanent
incorporat pel mateix concepte amb núm. d’operació 2201100016329 d’import de
22.729,12 € i alliberar la resta del RC com a crèdit disponible en l’aplicació de
productivitat.
3.- Aprovar el complement de disponibilitat de l’àrea de cultura amb les mateixes
característiques i règim que l’aprovat en l’exercici 2011 per a la Brigada Municipal.
Aprovar la imputació de l’esmentat complement a l’aplicació de Valoració de llocs de
treball. (14.92000.12101). Deixar sense efecte el Decret de l’alcaldia de data
17/07/2012.
4.- Aprovar la quantitat de 22.158,04 € a repartir en concepte de productivitat en
aplicació de l’article 67 del Conveni de personal, amb càrrec a l’aplicació
14.92000.15000 “Incentiu de productivitat”.
5.- De conformitat amb l’article 68 del Conveni, aprovar un complement de
productivitat addicional de 173.216,13 € consistent en el repartiment del crèdit
disponible sobrant en l’aplicació de valoració de llocs de treball, el crèdit disponible
sobrant de l’aplicació d’hores extres personal laboral temporal, el crèdit disponible
sobrant de l’aplicació d’hores extres del personal laboral fix i del crèdit disponible
sobrant de l’aplicació de gratificacions del personal funcionari.

14

PLE /MMARTIN

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

6.- Aprovar els criteris objectius de repartiment dels esmentats complements segons
l’acta signada per l’ajuntament i la RUTA en data 9 de novembre de 2012
M. Angel Barrio: Hem parlat amb la secretària que seria convenient que constessin els
criteris que va aprovar el comité, que es reflectissin a l’acta per a què quedin aprovats
pel Ple.
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Marta Vila: De fet el criteri a tenir en compte seria l’absentisme, i s’acorda que els
accidents laborals, així com maternitats, lactàncies, intervencions quirúrgiques i
malalties greus i casos de violència de gènere obtindrien el 100% del complement de
productivitat, tot això amb un certificat de la mútua. Els indisposats es valoraran segons
siguin justificats o no de la següent manera:
-

sense justificació
o fins a tres dies: 75%
o de 3 dies fins a 5: 50%
o més de 5 dies: 0

-

amb justificació
o fins a tres dies: 100%
o de 4 a 5 dies: 50%
o més de 5 dies: 0

Paral·lelament s’acorda que a partir de 4 indisposats no rebrà cap complement quan es
reparteixi el 2013. Quant a les baixes, es distingeixen entre baixes greus, accidents i
fractures, fractures no laborals i accidents laborals petits en altres llocs de treball fora de
l’Administració:
-

Baixes greus: es retribuirà el 100% d’aquest tipus de baixes. Dins d’aquest
apartat, i seguint l’acord de la mesa de negociació en matèries comunes de la
Diputació de Barcelona relatiu a les millores de les prestacions econòmiques
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració, s’inclou:
“tindrà aquesta consideració aquelles malalties que així siguin determinades per
part d’un facultatiu dels centres públics d’assistència sanitària. L’empleat podrà
sol·licitar a la corporació l’acreditació de malaltia greu sigui per part dels serveis
mèdics que tinguin concertats. En tot cas tindrà la consideració de malalties
greus les relacionades amb el RD 2210/1995, de 28 de desembre”.

-

Les fractures i accidents no laborals es retribuiran al 100% els 5 primers dies de
baixa causada per aquests fets. A partir del 6è dia el 50%. Les qüestions
excepcionals seran valorades per les dues parts. Per poder identificar aquests
supòsits se segueix el mateix criteri de la Diputació de data 24 d’octubre de
2012.
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-

Accidents de treball petits de la segona feina no rebrà cap complement de
productivitat.

Carles Mota: Primer donar les gràcies als serveis d’intervenció per l’esforç que em
consta que han fet en aquest tema, perquè sé que s’havia d’aprovar abans que finalitzés
l’any segons ens ha comentat l’interventora, però hi ha unes coses que sí que agrairíem.
Això és un acord que es porta a Ple que ens han explicat ara a corre-cuita un quart
d’hora abans de començar el Ple. Tenim preguntes de com pot ser normal un acord que
es porta al Ple que aquest matí no hi era... Entenem la premura de l’aprovació però sí
que ens agradaria que en cas d’altres temes d’aquest nivell se’ns pogués informar abans
o almenys tenir accés abans. També agrairia que se’m fes arribar el decret del 17 de
juliol de 2012 a què fa referència la proposta que es porta a aprovació. El nostre grup
farà abstenció en aquest tema per la premura, per no tenir prou temps per poder-lo
valorar, però sí que farem abstenció per no impedir-ne l’aprovació.
M.Angel Barrio: En referència al decret d’alcaldia del 17 de juliol de 2012, és un decret
d’alcaldia una mica kafkià. No l’ha fet l’alcalde, és un projecte d’un seguit d’informes
on s’aprova un complement de disponibilitat però que es diu que és productivitat i es
diu que es carrega a la partida de valoració de llocs de treball quan realment el
document d’origen és un acord de la RUTA amb l’empresa que diu que s’aprovi un
complement de disponibilitat. És a dir, que no té sentit que s’aprovi un complement que
no té característiques de valoració amb un concepte que no és el que és, i el que es diu
és que tots els conceptes del decret no quadren i que es deixa sense efecte, i que tinguin
les mateixes característiques que el complement de disponibilitat de la brigada perquè és
tal com es va pactar. Del que es tracta en el Ple és evitar que la imputació comptable es
faci on no l’ha acordada ningú perquè tothom està d’acord en tots els informes que la
partida a imputar és la de la valoració de llocs de treball, fins i tot la RUTA.
Alcalde: Del que es tracta és de rectificar uns acords comptables que hi ha. A nivell dels
treballadors han cobrat el que havien de cobrar, bàsicament tothom, però hem de posar
les coses amb ordre.
Abstencions: TxSF
A favor: CIU + PSC + ERC.
6.4.
–
DECLARACIÓ
DE
CRÈDIT
EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 1/2012

NO

DISPONIBLE

PAGA

6.4.A) – VOTACIÓ PER A LA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D’AQUEST
PUNT A L’ORDRE DEL DIA:
Es ratifica per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
ANTECEDENTS
1. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.
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2. Atesa la obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012,els crèdits previstos per
l’abonament de la paga extraordinària de Nadal i afectar aquests crèdits a plans
de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el
present exercici ni en exercicis futurs.
3. Amb la finalitat de declarar com no disponible aquests crèdits, es tramita
l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible per import de
390.009,79 euros per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, un crèdit no
disponible per import de 20.220,59 per l’escola de música i un crèdit no
disponible per import de 4.430,33 per l’emissora municipal.
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PROPOSO AL PLE l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries següents amb els següents imports pel que fa a l’Ajuntament:

Org.
14
14
14
14
14
14

Pro.
92001
92001
92001
92001
92001
92001

Eco.
12000
12001
12003
12004
12006
12100

14

92001 12101

14

92001 12103

14

92001 13000

14

92001 13002

14

92002 13000

14
14
14
14
14
14
14
14

92002
92003
92003
92003
92003
92003
92003
92003

13002
12001
12003
12004
12006
12100
12101
12103

Descripció
SOUS FUNCIONARIS A1 SECRETARIA
SOUS FUNCIONARIS A2 SECRETARIA
SOUS FUNCIONARIS C1 SECRETARIA
SOUS FUNCIONARIS C2 SECRETARIA
TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS SECRETARIA
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
FUNCIONARIS
SECRETARIA
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
SECRETARIA
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
SECRETARIA
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
SECRETARIA
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
ALCALDIA
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
ALCALDIA
SOUS FUNCIONARIS A2 RRHH
SOUS FUNCIONARIS C1 RRHH
SOUS FUNCIONARIS C2 RRHH
TRIENNIS FUNCIONARIS RRHH
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS RRHH
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS RRHH
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS RRHH
17

RETEN
NO DISP
1.368,72
598,36
622,30
2.176,80
531,70
3.818,35
5.833,13
339,71
1.763,09
1.755,18
2.154,76
3.072,02
256,44
622,30
1.187,58
149,27
1.285,82
1.383,01
41,89

14
14
14
14

92003
49300
49300
49300

13100
12003
12006
12100

14

49300 12101

14

49300 12103

14

92600 12003

14

92600 12004

14

92600 12006

14

92600 12100

14

92600 12101

14

92600 12103

14

92600 11000

14

92600 11001

14

92600 13000

14
14
14
14
14
14

92600
93100
93100
93100
93100
93100

14

93100 12100

14

93100 12101

14

93100 12103

14

93100 13000

14
14
14
14
14
14

93100
15100
15100
15100
15100
15100

14

15100 12100

13002
12000
12001
12003
12004
12006

13002
12000
12001
12003
12004
12006

PERSONAL LABORAL TEMPORAL RRHH
SOUS FUNCIONARIS C1 SINDIC DE GREUGES
TRIENNIS FUNCIONARIS SINDIC DE GREUGES
COMPLEMENT DESTI SINDIC DE GREUGES
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS SINDIC
GREUGES
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS SINDIC
GREUGES
SOUS FUNCIONARIS C1 INFORMATICA I ATENCIO
CIUTADANA
SOUS FUNCIONARIS C2 INFORMATICA I ATENCIO
CIUTADANA
TRIENNIS
FUNCIONARIS
INFORMATICA
I
ATENCIO CIUTADANA
COMPLEMENT
DESTI
FUNCIONARIS
INFORMATICA I ATENCIO CIUTADANA
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
INFORMATICA I AT.CIUTADANA
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
INFORMATICA I AT. CIUTADANA
RETRIB.
BÀSIQUES
PERSONAL
EVENTUAL
INFORMATICA
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTARIES
P.EVENTUAL. INFORMATICA
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
INFORMATICA I AT.CIUTADANA
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
INFORMATICA I AT.CIUTADANA
SOUS FUNCIONARIS A1 SERVEIS ECONOMICS
SOUS FUNCIONARIS A2 SERVEIS ECONOMICS
SOUS FUNCIONARIS C1 SERVEIS ECONOMICS
SOUS FUNCIONARIS C2 SERVEIS ECONOMICS
TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS ECONOMICS
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS SERVEIS
ECONOMICS
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS SERVEIS
ECONOMICS
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS SERVEIS
ECONOMICS
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX SERVEIS
ECONOMICS
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX SERVEIS
ECONOMICS
SOUS FUNCIONARIS A1 URBANISME I OBRES
SOUS FUNCIONARIS A2 URBANISME I OBRES
SOUS FUNCIONARIS C1 URBANISME I OBRES
SOUS FUNCIONARIS C2 URBANISME I OBRES
TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I OBRES
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS URBANISME I
OBRES

18

488,55
618,84
248,64
507,01
442,88
47,68
1.241,14
2.371,86
681,61
2.240,49
2.197,81
209,82
466,25
829,95
2.355,80
4.786,07
2.053,08
718,81
4.974,94
1.187,58
1.926,93
7.365,38
10.879,87
693,27
3.301,26
3.534,46
2.733,64
0,00
3.726,88
1.184,28
1.410,37
6.228,29
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14

15100 12101

14

15100 12103

14

15100 11000

14

15100 11001

14

15100 13000

14

15100 13002

14
14
14
14

15100
15300
15300
15300

14

15300 12101

14

15300 13000

14
14
14
14
14

15300
13000
13000
13000
13000

14

13000 12100

14
14

13000 12101
13000 12102

14
14
14
14
14

13000
23000
23000
23000
23000

14

23000 12100

14

23000 12101

14

23000 12103

13100
12004
12006
12100

13002
12001
12003
12004
12006

12103
12001
12003
12004
12006

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
FUNCIONARIS
URBANISME I OBRES
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
URBANISME I OBRES
RETRIB.
BÀSIQUES
PERSONAL
EVENTUAL
URBANISME
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P.EVENTUAL
URBANISME
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
URBANISME I OBRES
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
URBANISME I OBRES
PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISME I
OBRES
SOUS FUNCIONARIS C2 HABITATGE
TRIENNIS FUNCIONARIS HABITATGE
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS HABITATGE
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
HABITATGE
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
HABITATGE
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
HABITATGE
SOUS FUNCIONARIS A2 POLICIA LOCAL
SOUS FUNCIONARIS C1 POLICIA LOCAL
SOUS FUNCIONARIS C2 POLICIA LOCAL
TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS POLICIA
LOCAL
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS POLICIA
LOCAL
PERLLONGACIO I NOCTURNITAT POLICIA LOCAL
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS POLICIA
LOCAL
SOUS FUNCIONARIS A2 BENESTAR SOCIAL
SOUS FUNCIONARIS C1 BENESTAR SOCIAL
SOUS FUNCIONARIS C2 BENESTAR SOCIAL
TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS BENESTAR
SOCIAL
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
BENESTAR SOCIAL
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
BENESTAR SOCIAL
19

8.162,41
615,30
195,55
915,37
954,03
1.449,32
3.451,32
590,49
35,26
325,62
323,18
611,52
652,43
1.398,76
1.866,90
17.827,02
3.520,31
13.488,25
31.374,47
0,00
1.243,05
699,38
622,30
1.184,28
409,99
1.689,78
2.477,72
117,48

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
23000 13000 BENESTAR SOCIAL
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
23000 13002 BENESTAR SOCIAL
PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR
23000 13100 SOCIAL
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
CC
23101 13000 VILARTAGUES
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
CC
23101 13002 VILARTAGUES
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX CC
23102 13000 TUEDA
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX CC
23102 13002 TUEDA
23102 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CC TUEDA
32000 12005 SOUS FUNCIONARIS E EDUCACIO
32000 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS EDUCACIO
32000 12100 COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS EDUCACIO
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
32000 12101 EDUCACIO
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
32000 12103 EDUCACIO
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
32000 13000 EDUCACIO
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
32000 13002 EDUCACIO
34000 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX ESPORTS
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
34000 13002 ESPORTS
34000 12005 SOUS FUNCIONARIS E ESPORTS
34000 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ESPORTS
34000 12100 COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS ESPORTS
34000 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS ESPORTS
34000 12103 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS ESPORTS
34000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESPORTS
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX ESCOLA
32105 13000 BRESSOL
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX ESCOLA
32105 13002 BRESSOL
PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL
ESCOLA
32105 13100 BRESSOL
32105 12000 SOUS FUNCIONARIS A1 ESCOLA BRESSOL
32105 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ESCOLA BRESSOL
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS ESCOLA
32105 12100 BRESSOL
COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ESCOLA
32105 12101 BRESSOL
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS ESCOLA
12103
32105
BRESSOL
BASIQUES
LABORAL
FIX
33700 13000 RETRIBUCIONS

20

7.541,82
9.090,53
6.364,60
1.258,58
1.587,84
781,41
1.076,53
1.281,11
1.645,41
255,93
915,03
1.429,95
107,76
4.922,80
6.658,03
3.438,23
4.357,20
1.096,94
161,64
610,02
777,68
71,12
601,18
7.690,80
9.185,20
1.743,85
684,36
236,79
795,84
1.324,01
90,35
781,41
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14
14
14
14

33700
33700
33700
33700

13002
12004
12006
12100

14
14
14
14
14
14
14
14
14

33700
33700
33300
33300
33300
33300
33300
33300
33300

12101
12103
13000
13002
12005
12006
12100
12101
12103

14

33000 13000

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33201
33201
33201
33201
33201
33201
33201
33201

14

33200 13000

14

33200 13002

14

33503 13000

14
14

33503 13002
13400 12000

13002
12000
12003
12004
12006
12100
12101
12103
12000
12003
12006
12100
12101
12103
13000
13002

JOVENTUT
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
JOVENTUT
SOUS FUNCIONARIS C2 JOVENTUT
TRIENNIS FUNCIONARIS JOVENTUT
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS JOVENTUT
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
JOVENTUT
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS JOVENTUT
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX MUSEU
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX MUSEU
SOUS FUNCIONARIS E MUSEU
TRIENNIS FUNCIONARIS MUSEU
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS MUSEU
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS MUSEU
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS MUSEU
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
CULTURA
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
CULTURA
SOUS FUNCIONARIS A1 CULTURA
SOUS FUNCIONARIS C1 CULTURA
SOUS FUNCIONARIS C2 CULTURA
TRIENNIS FUNCIONARIS CULTURA
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS CULTURA
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS CULTURA
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS CULTURA
SOUS FUNCIONARIS A1 ARXIU
SOUS FUNCIONARIS C1 ARXIU
TRIENNIS FUNCIONARIS ARXIU
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS ARXIU
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS ARXIU
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS ARXIU
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX ARXIU
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX ARXIU
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
BIBLIOTECA
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL
FIXE TEATRE NARCIS M.
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIXE
TEATRE NARCIS MASFERRER
SOUS FUNCIONARIS A1 SEGURETAT VIAL I
21

1.004,91
593,79
35,46
327,44
324,99
0,00
2.603,69
3.793,97
545,42
133,95
303,32
249,48
31,46
2.012,37
2.599,05
684,36
0,00
1.187,58
163,43
1.274,35
1.612,90
79,65
1.368,72
622,30
434,20
1.832,56
1.348,08
173,93
588,88
727,99
3.546,15
4.502,61
1.428,39
1.761,85
0,00

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

PROTECCIO CIVIL
13400 12001 SOUS FUNCIONARIS A2 SEG. VIAL I PROT. CIVIL
SOUS FUNCIONARIS C1 SEGURETAT VIAL I
13400 12003 PROTECCIO CIVIL
SOUS FUNCIONARIS C2 SEGURETAT VIAL I
13400 12004 PROTECCIO CIVIL
TRIENNIS FUNCIONARIS SEGURETAT VIAL I
13400 12006 PROTECCIO CIVIL
COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS SEG. VIAL I
13400 12100 PROTECCIO CIVIL
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS SEG.
13400 12101 VIAL I PROTECCIO CIVIL
ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS SEG.VIAL I
13400 12103 PROTECCIO CIVIL
43000 12000 SOUS FUNCIONARIS A1 COMERÇ
43000 12001 SOUS FUNCIONARIS A2 COMERÇ
43000 12003 SOUS FUNCIONARIS C1 COMERÇ
43000 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS COMERÇ
43000 12100 COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS COMERÇ
43000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS COMERÇ
43000 12103 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS COMERÇ
PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERÇ
43000 13100 (AODL)
43100 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX MERCAT
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
43100 13002 MERCAT
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL
43200 13000 FIXE ADL
43200 13002 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIXE ADL
43200 12001 SOUS FUNCIONARIS A2 ADL
43200 12004 SOUS FUNCIONARIS C2 ADL
43200 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS ADL
43200 12100 COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS ADL
43200 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS ADL
43200 12103 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS ADL
43200 11000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL ADL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P EVENTUAL
43200 11001 ADL
SOUS FUNCIONARIS A2 MEDI AMBIENT I SERVEIS
17000 12001 PUBLICS
SOUS FUNCIONARIS C1 MEDI AMBIENT I SERVEIS
17000 12003 PUBLICS
SOUS FUNCIONARIS C2 MEDI AMBIENT I SERVEIS
17000 12004 PUBLICS
TRIENNIS FUNCIONARIS MEDI AMBIENT I
17000 12006 SERVEIS PUBLICS
COMPLEMENT
DESTI
FUNCIONARIS
MEDI
17000 12100 AMBIENT I SERVEIS PUBLICS
COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS MEDI
17000 12101 AMBIENT I SERV.PUBLICS

22

699,38
622,30
593,79
554,21
1.487,76
2.672,11
182,58
0,00
699,38
622,30
215,05
963,65
1.348,09
103,54
1.655,47
717,90
796,88
1.317,06
1.461,98
699,38
1.283,25
101,40
1.254,03
1.689,31
55,38
466,25
829,95
1.394,87
618,84
593,79
323,04
1.759,49
1.644,33
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14

17000 12103

14

17000 13000

14
14
14
14
14

17000
45000
45000
45000
45000

14

45000 12100

14

45000 12101

14

45000 12103

14

45000 13000

14

45000 13002

14

45000 13100

14

15500 13002

14

15500 13000

14

15500 12001

14
14

15500 12003
15500 12004

14

15500 12006

14

15500 12100

14

15500 12101

14

15500 12103

14

15500 13100

2011 2 2012

13002
12000
12001
12004
12006

ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS MEDI
AMBIENT I SERV.PUBLICS
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX MEDI
AMBIENT I SSPP
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX MEDI
AMBIENT I SSPP
SOUS FUNCIONARIS A1 INFRAESTRUCTURES
SOUS FUNCIONARIS A2 INFRAESTRUCTURES
SOUS FUNCIONARIS C2 INFRAESTRUCTURES
TRIENNIS FUNCIONARIS INFRAESTRUCTURES
COMPLEMENT
DESTÍ
FUNCIONARIS
INFRAESTRUCTURES
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
FUNCIONARI
INFRAESTRUCTURES
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
INFRAESTRUCTURES
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
INFRAESTRUCTURES
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
INFRAESTRUCTURES
PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL
INFRAESTRUCTURES
ALTRES
REMUNERACIONS
LABORAL
FIX
MANTENIMENT CIUTAT
RETRIBUCIONS
BASIQUES
LABORAL
FIX
MANTENIMENT CIUTAT
SOUS FUNCIONARIS A2 MANTENIMENT DE
CIUTAT
SOUS FUNCIONARIS C1 MANTENIMENT DE LA
CIUTAT
SOUS FUNCIONARIS C2 MANTENIMENT CIUTAT
TRIENNIS FUNCIONARIS MANTENIMENT DE
CIUTAT
COMPLEMENT
DESTI
FUNCIONARIS
MANTENIMENT CIUTAT
COMPLEMENT
ESPECIFIC
FUNCIONARIS
MANTENIMENT DE CIUTAT
ALTRES
COMPLEMENTS
FUNCIONARIS
MANTENIMENT CIUTAT
PERSONAL LABORAL TEMPORAL MANTENIMENT
DE CIUTAT
TOTAL CAPITOL I

03 OBRES

2012 03 15500 61901
23

190,37
804,14
2.520,39
444,83
1.255,77
662,88
128,91
1.790,86
1.990,48
95,82
627,50
650,62
4.412,77
5.573,05
8.458,68
0,00
1.244,60
593,79
492,79
1.206,82
1.287,91
134,65
7.349,83
384.620,74
5.389,05

URB 37 15500 61901 INFRAESTRUCTURES
1
CARRERS
TOTAL CAPITOL VI
TOTAL RETENCION CAPITOL I
SIMULACIÓ NÒMINA

5.389,05
CAPITOL VI
390.009,79

2. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries següents amb els següents imports pel que fa a l’organisme autònom
Escola de Música:
32505 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE
32505 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE
32505 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TOTAL RETENCIÓ CAPITOL I

868,53
703,46
18.648,60
20.220,59

3.Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries següents amb els següents imports pel que fa a l’organisme autònom
Emissora municipal:
49100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE
49100 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE
49100 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
TOTAL RETENCIO CAPITOL I

700,17
1.941,36
1.788,80
4.430,33

4. Afectar els crèdits a que es refereixen els punts 1, 2 i 3 a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els
termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de Pressupostos.
Jordi Vilà: D’això no en tinc coneixença que ens haguessin informat amb anterioritat i
trobo que això té una solvència i una notorietat econòmica prou important com per
parlar-ne ni que sigui d’una manera urgent però amb coneixença de causa. Si us plau, si
ens poguessin informar una mica millor.
M.Angel Barrio: Vostè ha arribat una mica més tard, però tot ve d’aquí, i això és
imperatiu legal. En Mas va fer una ordre per desenvolupament del que establia el real
decret llei de supressió de la paga extra, va fer una nota informativa i va dir que s’havia
de fer obligatòriament un acord de Ple declarant no disponibles els crèdits i fent la
retenció de no disponibilitat. Posteriorment va emetre una altra nota, i posteriorment
una altra, i cada vegada més dura, per evitar que la gent gastés aquests crèdits i no els
afectés a la finalitat que la pròpia llei preveia que és guardar aquests crèdits per, en
exercicis futurs, poder-los aportar al personal en forma de plans de pensions. S’ha
esperat a l’últim, però és imperatiu legal.
Carles Motas: Els diners els tenim però no els destinem a pagar als treballadors, sinó
que els guardem.
M.Angel: L’acord de Ple és precisament per comprometre l’Ajuntament a fer efectiu
l’acord. No té sentit perquè declarar un crèdit, una retenció no disponible al final de
l’exercici, això va al romanent de tresoreria. No serveix de res perquè no t’ho deixen
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incorporar com a romanent ni res. Simplement et diuen que facis l’acord i que després
quan estigui en romanent de tresoreria guardis aquest import sense gastar-te’l perquè
està afectat. Sense haver fet l’acord i havent dit el mateix, haguéssim arribat al mateix
resultat.
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Jordi Vilà: Votarem a favor, però si seguim a aquest ritme ens vindran fets els
pressupostos municipals de St. Feliu de Guíxols des de Madrid. Aleshores tanquem i
anem a casa a celebrar el Nadal. Dubto que a tots els municipis de l’estat espanyol es
pugui portar a terme això que diu aquesta llei. Celebro que a casa ho poguem fer. Votaré
que sí de mal grat perquè és una llei imposada des de Madrid que no té lògica com totes
les que vénen de Madrid, menys la llei de la gravetat, això ens porta a un sense sentit...
Agraeixo les explicacions.
Carles Motas: Les explicacions de la Sra. Interventora han estat prou clares. Trobo com
el Sr. Vilà i com ha dit la interventora. Em sembla molt estrany que tenint els diners
com els tenim no poguem pagar als treballadors. És un acord una mica molt estrany.
Nosaltres farem abstenció en aquest punt.
Pere Albó: En definitiva és per donar-los les gràcies, dir-los que els agraim que
entenguin que aquestes lleis o ordres ministerials que van sortint els fatídics divendres
del Consell de Ministres ens condicionen. Com deia en Jordi Vilà, aquí hi ha una manca
de confiança evident cap als ens locals i el que hem de reivindicar des dels ens locals
primer és la nostra autonomia perquè segurament nosaltres tenim una legitimitat
democràtica molt més forta que el secretari d’estat que se li ha acudit això, i després és
que ens estan fent pagar als municipis, que estem pagant justos per pecadors. Sempre
hem de recordar que aquest deute públic tan famós que hi ha només un 3% ve dels
ajuntaments, i d’aquest 3% un 1,5% és de Madrid, és el deute de l’Ajuntament de
Madrid. Els ajuntaments han treballat pel seu poble, aquesta crisi en absolut és de
l’administració local, i les retallades qui més les pateix, en canvi, són les
administracions locals, perquè això des del municipalisme no hem de deixar de dir-ho,
ni cansar-nos de repetir-ho, perquè al final també ens traslladen la seva incompetència
per acabar regulant els pressupostos seus, de les grans macromagnituds...
Se sotmet a votació amb el resultat de l’abstenció de TxSF i els vots a favor de CiU,
PSC i ERC.
7.- PRECS I PREGUNTES
Jordi Vilà: Al costat del Col·legi Gaziel és una zona crítica perquè tot sovint molts
gossos hi acuden a fer les seves necessitats. Aquests dies les voreres i els contorns dels
col·legis han estat molt més bruts a conseqüència de les defecacions animals del que és
habitual, tot i que està molt ben indicat perquè fa temps que s’hi treballa. Ens els murs
de les parets de les finques veïnes fins i tot hi ha impreses les prohibicions figuratives
amb color vermell. Jo no ho dic com a crítica negativa, sinó per coneixença del
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consistori. Ho poden comprovar a través de la visita o de l’opinió de la direcció del
centre. És bastant notori.
Una segona qüestió: hi ha un cotxe abandonat i cremat (m’ha semblat que estava
cremat) a l’aparcament de la Corxera, aparcat en el mur de la Carretera de Tossa.
Suposo que ja n’hi ha coneixença, però és que l’aspecte estètic que té allò i de fa temps
és molt d’abandonament...
Per acabar, a la darrera sessió de la Comissió de Cultura es va quedar que se’ns
passarien els números de la Porta Ferrada, els números vull dir l’escandall del que ens
ha costat, i també de l’exposició Carme Thyssen del darrer estiu. Ja se’m va dir que això
se’m facilitaria, per això en qualsevol cas en torno a fer recordatori perquè no quedi la
cosa en l’oblit, més tenint en compte l’aprovació dels pressupostos del 2013 que hi
haurà d’haver.
En acabat, també volia preguntar per la situació de la gestió del POUSC d’enguany.
I, finalment, sobre la gestió de com està la qüestió d’aquesta obra abandonada de fa
anys de la Carretera de Girona cantonada Joan Bordàs, que es va dir que finalment
semblava que hi havia gestions per desencallar-ho però no s’han vist materialitzades.
Alcalde: Quant al tema de la neteja de les voreres, és quelcom que és notori, no aquestes
sinó més. Hi ha la contradicció que a vegades netegem millor els vials per on passen els
cotxes que no pas les voreres per on passen les persones. Ens costa redreçar-ho perquè
hi ha un contracte que diu les freqüències, etc, per tant això ens lliga bastant. Però tot i
així, mirarem de redreçar-ho. Amb això també es demanarà la col·laboració de veïns
perquè creiem que hi ha una part que és incompliment de contracte, però és cert, va per
aquesta via.
Quant al tema d’aquest vehicle, s’ha demanat que es retirés, sembla ser que em va
contestar l’inspector, no el cap, sinó el següent, que hi ha un tema judicial pel qual no
podem retirar el cotxe. Per tant mirarem d’insistir per poder-lo retirar. Abans era un lloc
on dormia un rodamon. En aquests moments no sé en quin punt està i aquesta consulta
va ser fa una setmana, no fa gaire més...
Pel tema dels comptes de Porta Ferrada i Carmen Thyssen, evidentment els posem a la
seva disposició i ben detallats com no podia ser d’una altra manera.
Quant a la gestió del PUOSC, i l’obra de la Carretera Girona amb Joan Bordàs, Sr. Joan
Vicente...
Joan Vicente: En relació al PUOSC aquí se’n va parlar ja en un Ple perquè havia sortit
la convocatòria, ara ha arribat una rectificació o una modificació de l’acord d’aprovació
de la convocatòria donant un mes de termini perquè si s’acabava el 23 de gener ara
s’allargava fins el 22 de febrer. Per tant vol dir que, d’una banda, ja havia explicat la
Regidora Dolors Ligero o jo mateix que s’estava treballant amb algun projecte, més la
cartera de projectes que fa temps que ronden per la casa d’obres per fer, estan pendents
d’algun tema sobre si s’havia de destinar o no a despesa corrent que semblava que
també ho permetia, però ara havent-se allargat aquest mes de termini, ho tenim més
desfogat, sobretot a l’hora de fer les memòries valorades. Sí que de totes maneres, els
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tècnics de l’àrea havien muntat el dipositiu que es fa cada 4 o 5 anys per fer un
repartiment de les memòries valorades perquè després, per començar l’equip de govern,
però després també per posar-ho en consideració de la resta de grups, que sortís la
proposta unificada. Sí que vam fer un càlcul per damunt i ha baixat notablement la
quantitat de diners que hi haurà. Si no recordo malament és la que aquest any com a
màxim St. Feliu pot tenir uns 600.000 € d’aportació entre Generalitat i Diputació que
ara no sé el percentatge, però és bastant menys que la convocatòria de fa 5 anys, per tant
com que és el 60% com a màxim, ens en podem anar a alguna cosa més de 1.300.000 €
tot plegat, però preu per preu convocatòria. Per tant hi ha més temps per preparar-ho, hi
ha menys diners i a mesura que anem tancant carpetes, com books de projecte, de
comissió informativa, etc, els podem comentar, com a mínim dues comissions
ordinàries per parlar-ne i si en cal d’extraordinàries també ho faríem.
En relació al tema de Bordàs, em sembla que també en algun Ple havia comentat que hi
va haver un canvi de propietat en el sentit que el que eren vàries propietats ara semblava
que era una de sola, aleshores devia ser a l’estiu, un representant d’aquest nova propietat
va entrar un projecte per desenvolupar el sector tot i que, així ho va dir d’entrada, era un
projecte de fa em sembla uns 8 anys, que ja s’havia entrat en el seu moment amb un
altre equip de govern urgentment, que mai no s’havia tramitat i que ja sabien que no
s’ajustava al POUM i que a més segurament no tenia recorregut, però que era per poder
partir d’algun document. El cert és que d’aleshores ençà, i aquí mea culpa, sí que es va
mirar aquest document. Ens vam posar en contacte altra vegada amb el representant que
aleshores devia ser a finals d’estiu, no hi va haver la trobada i no hi hem estat a sobre en
el sentit del planejament. El que sí que no s’ha descuidat és que hi ha hagut alguna
denúncia de veïns de temes de rates i aquí s’hi ha continuat actuant com toca i la
comunitat de la propietat ha de reparar el mur o algun tipus de tractament de plagues,
etc, etc. Prometo com a regidor de planejament, de reprendre aquest tema i a veure si
podem estirar el fil tot i que tinc el temor que aquests canvis de propietari no acabin de
ser el factor clau per arribar a alguna solució.
Josep Saballs: En primer lloc, voldríem preguntar per la policia de proximitat, si
continua vigent. I si no continua vigent, el perquè no. Més o menys fa un mes o mes i
mig, que es va anunciar a la premsa que era un servei per millorar l’atenció al ciutadà i
jo m’hi he estat fixant per la meva ubicació professional a la zona centre i no he vist ni
més ni menys policia que abans que hi hagués la policia de proximitat.
També m’interesso pel Pla de Seguretat Local. Per la gent que ens escolta, per saber en
què consisteix, és un pla que bàsicament el que fa és recollir en base a la sinistralitat que
hi ha hagut en el municipi en depèn de quins punts. Els serveis tècnics de l’ajuntament
proposen millores en els punts negres en els municipi. És a dir, si una cantonada és
especialment conflictiva, proposar o bé canvis de sentit o bé fer passos elevats, eliminar
estacionaments, etc. Em consta que no s’ha fet ni aquest any ni l’anterior, bàsicament
perquè la policia local no ha entregat aquesta informació perquè es pugui portar a terme
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aquest pla. Volia saber si ho tenen pensat fer i en quin termini, perquè crec que és prou
interessant vetllar per la seguretat de tots.
Com a últim punt volia demanar si a partir del mes de gener, a partir de l’any que ve que
estem a quatre dies vista, si hi ha previst modificar la cúpula de la Policia Local, en
quant en què l’inspector en cap deixi de tenir delegades algunes funcions com és
l’operativa del dia a dia i passi a l’inspector que no és l’inspector en cap.
Carles Motas: En principi li demanaria l’explicació que li comentava en el principi de la
junta de govern, una junta de govern en la qual veig que s’ha fet un conveni amb
l’associació d’Identitat Mediterrània i amb el Sr. Antoni Homs, mitjançant el qual en
aquesta associació se li donen 2.100 € per la realització de treballs detallats a la clàusula
primera del conveni. Demanava que es fes còpia d’aquest conveni, diu que és per fer
tasques de disseny i difussió de diversos rètols turístics, i després en aquest mateix punt
i en aquesta mateixa acta de la junta de govern local es diu que es disposa de 3.411 € per
la impressió d’un llibre, aquest del Sr. Antoni Homs. Voldria saber quantes còpies faran
del llibre, on es vendrà, quin preu tindrà, on el podem trobar...
I també preguntaria sobre la Porta Ferrada, sobre el que ha fet referència el regidor
d’esquerra també, sobre els imports que es van comentar allà, però crec que després de
les declaracions seves que ara no sé a quin mitjà les he vistes o m’ho han dit, doncs
saber què passa amb la Porta Ferrada. Crec que després d’aquests comentaris o aquestes
opinions que va expressar l’alcalde majoritàriament eren tot al revés del que ens havien
comentat a la comissió informativa i voldria que ens aclarissin per definitiu, i que ens
fessin arribar aquesta informació dels costos de la Porta Ferrada més enllà dels 500.000
€ de dèficit, doncs el cost global ha de tenir un desglossament de punt per punt del que
ha costat això.
Alcalde: Quant al tema de la policia de proximitat, les funcions que feia els passa a
adquirir el torn ordinari. Això es va parlar tant amb els representants sindicals dels
policies com amb els mateixos comandaments.
Quant al Pla de Seguretat, la idea és poder-lo fer, tot i que d’una manera no empírica,
sinó també amb les dades que es tenen de sinistralitat. S’actua sobre els punts
conflictius. Jo crec que al 2013 el podrem tenir.
Quant al tema de l’inspector en cap, quan arribi i quan es prengui una decisió,
evidentment se’ls informarà, com no podria ser d’una altra manera.
Quant al conveni amb l’associació Identitat Mediterrània, Sra. Secretària, prengui nota
de fer-li arribar una còpia del conveni al Sr. Motas, així com també les quantitats, les
còpies del llibre aquestes a què vostè feia referència, el preu, on es pot trobar, etc...
Pel tema de la Porta Ferrada, passo la paraula al Sr. Pere Albó.
Pere Albó: Aprofito per acabar de contestar el que deia el Sr. Jordi Vilà. Primer vam
tenir un Ple on vam parlar d’unes modificacions pressupostàries i crec que va quedar
bastant ben explicat. El que està clar, és que en aquell Ple tenien vostès tota la
documentació, que haguessin pogut parlar de tot el que haguessin volgut, i no vaig
interpretar que vostès possessin en qüestió res del Porta Ferrada. Vam fer una comissió
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on vostès hi eren i segons vaig interpretar també, fins i tot vaig dir-los si volien una
proposta de moció conjunta al Ple, o si volien fer algun document a mode de
conclusions, van comentar que no, que no era necessari, i en qualsevol cas, tal com ha
dit l’alcalde, els farem arribar per escrit les explicacions que els vam donar en aquella
comissió. En referència al Porta Ferrada, ara vostès després de no sé quants mesos i
d’haver passat aquest Ple, comencen vostès a treure la paraula, especialment per la
bancada TxSF de dèficit. Els pregaria que parlessin en propietat i no mentissin a la
ciutadania. El Festival de Porta Ferrada no ha tingut cap dèficit. Tenia un pressupost i
s’ha complert a la pesseta. Una altra cosa és que el pressupost inicial es van posar un
tant per cent de l’aportació municipal i que posteriorment es va acabar de completar.
Vostès creuen que si hi hagués hagut alguna desviació pressupostària amb la crisi que hi
ha l’Ajuntament hauria estat capaç de tapar-la? Tot ha anat segons les previsions, i amb
un exercici extraordinari de quadrar el pressupost, que era el que estava previst,
comptant que s’acabaria de suplementar posteriorment el que quedava. L’aportació
municipal és del 50% del pressupost global i això és una excel·lent gestió i hem fet un
festival per molt menys de la meitat, essent de la mateixa envergadura que els festivals
de la mateixa divisió d’altres poblacions. Per tant, és un èxit econòmic el festival. I no
comencem a atabalar-nos, perquè igual que hem perdut grans projectes en aquesta ciutat
amb actituds i amb aquesta manera de fer, potser posarem en perill també el Festival, i
els prego que vostès no facin això, ho prego a tothom.
Segona cosa: després d’aquesta comissió vam comentar que com que és un gran
projecte i, per tant, s’ha de filar molt prim, i per tant estem parlant de pressupostos molt
importants allà on no ens podem equivocar gens, i menys en les condicions
econòmiques que avui estem visquent, perquè qualsevol desviació costa molts diners,
vam comentar que a la propera comissió de cultura parlaríem de l’exposició que hi ha
hagut aquest estiu, dels seus números, i de la prespectiva de futur que té, les estratègies
que tenim per endavant. Això una. Dos: crec que és molt exacte el que va succeir i
espero que vostès no desmenteixin perquè em fa l’efecte que no estic faltant a la veritat.
I tres, efectivament, si volen, els passarem i els continuarem detallant tants cops com
faci falta i tenen vostès el nostre compromís que a la propera comissió de cultura de la
mateixa manera que hem tractat el Festival de Porta Ferrada, i sembla que tots estàvem
d’acord amb el que és una gestió extraordinària fantàstica, el Festival. S’ha de dir en
aquests termes. El mateix parlarem de l’exposició. Han sigut dos grans aconteixements
que han succeit a la nostra ciutat aquest estiu en el moment més difícil per tal de tirar
endavant grans aconteixements, i que jo crec que són el nord i que hem de seguir si
volem una ciutat referent i volem fer coses importants. Si volem caure en la mediocritat
podem fer els debats que vostès vulguin en els termes que vostès vulguin.
Jordi Vilà: Jo no desmentiré les afirmacions que acabem d’escoltar, però sí que les
complementaré. Efectivament vostès ens van donant les dades d’oïdes, verbalment i
d’oïdes. Jo les vull llegir en calma, en detall, per poder-me-les estudiar. L’opinió
política que tenim des d’esquerra entorn del Festival ja la vaig deixar dita a la comissió
i, precisament per poder-la mantenir en el Ple i a fora de l’Ajuntament, doncs volem
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tenir les dades per poder-les contrastar amb solvència. A partir d’aquí, la resta
d’afirmacions em semblen correctes.
Carles Motas: Només al Sr. Albó el que vam parlar. Demanem que se’ns passi per paper
i que doni les explicacions que calguin. El que m’ha estranyat és que fa després de
mesos de... mesos? Perdoni, el vam aprovar el mes passat i a més per urgència aquest
complement de crèdit, no fa mesos que en parlem. Nosaltres, almenys el nostre grup,
n’hem tingut coneixement a la urgència que es va presentar en el mes de novembre, el
mes passat, i jo crec que no es van donar les explicacions extenses que vostè diu.
Veurem el detall, aquí tenim el número gros, 551.000 €, però volem el detall de tot el
Festival, no només la part que han hagut d’afegir-hi després, volem el detall. Això se’ns
va passar al mes de novembre per urgència, i jo crec que les explicacions s’han de donar
i mai no són massa explicacions, com vostè pot arribar a dir, són les justes que
l’oposició exigeix a l’equip de govern. Vostès gestionen un pressupost i nosaltres volem
saber en què es gasten aquests diners. Jo crec que la discussió és simple, no cal que ens
posem nerviosos intentant dir no sé què, nosaltres només demanem el que es va acordar
en aquella comissió, que després el que jo he dit és que després s’ha desmentit, que ha
canviat una mica l’argument que es va fer servir en aquesta comissió, per això jo
demanava que es tornés a anar, però si ha de ser a la propera comissió del mes de gener,
doncs que sigui allà, m’és igual on sigui, però que se’ns passi ja els números i que
pogués donar aquestes explicacions. Ha sortit en algun diari, ara ho estic veient, que diu
que l’ajuntament no cobrirà les pèrdues de la Porta Ferrada. Això va sortir després de
les explicacions que va donar el Sr. Pere Albó, per això nosaltres demanem amb certa
lògica, que se’ns informi en concret de com quedarà això, i a més tenint el Ple de
pressupostos que penso que es va comentar dins de no sé si un mes o els dies que siguin.
Pere Albó: sol ser la seva actitud, sempre és la mateixa, ja el coneixem de fa molt de
temps, ningú no s’ofèn... Hi havia una frase molt bona d’en Víctor Hugo que deia
“aquell que sempre t’insulta, mai t’ofen”. Ni ens ofèn, ni ens posa nervis, perquè passa
això, vostès sempre ens insulten. Jo agraeixo al Sr. Vilà que haguem posat el debat en el
seu terme, però vostès parlen de dèficit del Festival de Porta Ferrada, i en parlen també
en publicacions, i ho pengen en boletes dels arbres de Nadal i amb aquest seu estil tan
propi que tenen. I vostè tira la pedra i amaga la mà, fa insinuacions velades, parlant
d’una mala gestió econòmica, quan ha estat excepcional i excel·lent. Vostè fa
afirmacions velades parlant de manca d’informació i transparència, quan és radicalment
fals. I vostè no fa bé la seva feina de preguntar a l’equip de govern quan té un ple, i no
ens pregunta, i sembla que dóna per bones les explicacions, les dóna per bones perquè
hi ha una explicació extraordinària de la Regidora d’Hisenda que explica que no hi ha
cap problema amb el Festival de la Porta Ferrada, vostè se’n va fora amb els seus arbres
de Nadal a dir el que no ha dit en el Ple. Tenim una comissió on vostès hi són i allà no
demanen explicacions, no ens demanen informació, perquè sincerament és el primer cop
que ens ho demanen per escrit, i vostès la documentació per escrit la tenien a la
documentació que acompanyava el Ple, i jo molt gustosament els faré fotocòpies
d’aquest Ple, de tota la documentació que hi havia i els ho donaré. Com diu vostè molt
bé, això ha passat per Ple, vostès han tingut tres torns de paraules, han tingut la
documentació a la seva disposició, i en aquell moment van tenir el debat i poc a poc
volen anar introduint la cunya d’amagatotis i a traició, tal com és propi seu, que hi ha
hagut un dèficit, i no és cert. No hi ha hagut un dèficit del Festival de la Porta Ferrada.
Hi havia una aportació incial i després s’ha complementat, tal com ha passat infinitat
d’anys. El cop que més s’ha complementat va ser 800.000 €, i precisament cap dels que
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estem en aquest equip de govern, cap dels regidors membres d’aquest equip de govern
hi era, i sí que hi havia algú que està al seu grup, per tant lliçons de la gestió del Festival
no ens en facin ni per la via indirecta de les insinuacions. Si hem de parlar clar, en
parlem. Però aquest any la gestió del Festival ha sigut extraordinària, i jo la reivindico, i
la reivindico per l’anualitat i per la gestió concreta d’enguany, a més d’introduir el
dubte sobre si això és una deslleialtat cap a la institució i és una irresponsabilitat més
que crec que no està a l’alçada del que venim a fer aquí. I jo els pregaria que
reconduissin i que deixessin vostès d’anar insinuant i posant cunyes que hi ha hagut un
dèficit perquè és fals, com tot el que vostès insinuen i no acaben de dir. Finalment dir
que a la propera comissió informativa de cultura estaré encantat de portar-los un altre
cop tota la informació, si de cas tornem a mirar de fer venir els tècnics per si hem
d’entrar al detall, i a la vegada tal com va ser el nostre compromís parlarem del
tancament de l’exposició del Thyssen. I, sincerament, m’agradaria que entenguessin
vostès que per aquí passa el futur de la nostra ciutat, i que igual que hi ha coses d’Estat,
hi ha coses de ciutat. I quan algú no entén què és la ciutat, i ho menysprea i fa política
de baixa volada, de vol gallinaci, amb les coses que realment són importants,
fonamentalment demostra que no està preparat per governar.
Laura Aiguaviva: Amb el tema de la Comissió de Cultura, jo com a titular de la
Comissió de Cultura li he de dir que ja li he dit el Sr. Vilà, i sembla que a vostès les
coses se li han de dir més d’una vegada, li ha dit que complementava el que vostè estava
dient, és a dir, ha dit que no havien demanat documentació en cap moment, doncs jo li
dic que sí, tots li vam demanar si ens podia fer arribar la documentació. El Sr. Vilà li ha
dit molt bé, i no té perquè dir que a la Comissió de Cultura això no es va demanar. Això
com a primer punt.
Segon punt. En el tema aquest que ha insinuat vostè de la Porta Ferrada, evidentment
com vostè sabrà com a regidor que porta la Porta Ferrada i com altres regidors que
també l’han portada, no és un tema que vam tocar a la Comissió de Cultura. Vostè sabrà
que quan es fan els pressupostos per poder tancar-los es doten uns diners a unes
partides. Potser com ha passat moltes vegades, es dota una partida amb més o menys
diners, per tant quan es tanca el Festival, perquè fa molt de temps que el Festival balla
amb els mateixos números si d’entrada la partida pressupostària del Festival està més
dotada, evidentment al final del Festival s’hi ha d’afegir menys diners. Si la partida del
Festival està menys dotada, s’hi ha d’afegir més diners. Això és una cosa que ho hem
viscut tots, i tots sabem de què va. I a mi em sembla que tal i com li ha dit el Sr. Vilà,
aquí no hi ha ningú, bé, ningú de l’oposició, en tot cas vostès entre vostès són els que
tenen el govern i els que s’han de posar d’acord. Nosaltres estem d’acord amb el
Festival, una altra cosa és com es porta, com no es porta. Vostè està insinuant que és un
tema important per la ciutat i aquí a la comissió de cultura se li va dir que és un tema
important per la ciutat. Vostè està insinuant coses que no són i que no hem dit, i que en
tot cas nosaltres no tenim la responsabiltiat de dir si es farà el Festival o no es farà,
perquè no tenim el govern, per tant és cosa de vostès, ara el nostre suport l’ha tingut.
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Vostè aquí està dient coses que no s’han dit, tot per excusar-se. Escolti, no s’excusi tant,
actuï i faci, però no s’estigui excusant tot el dia.
Pere Albó: Aq uí s’ha dit que el Festival ha tingut un dèficit, i és fals. En un arbre de
Nadal s’ha dit que el Festival ha tingut un dèficit, i és fals. El Sr. Saballs avui ha dit i ha
donat categoria a un titular que diu que es deixaran de pagar actuacions. Ho he entès bé,
Sr. Saballs? Què deia exactament el títol?
Josep Saballs: Declaracions del Sr. Alcalde al Punt Diari del dia 25 de desembre en el
periodista Joan Puntí després de la Comissió: “La gestió del Festival de Porta Ferrada
estarà en mans d’una empresa externa a l’ajuntament, i per tant el pressupost municipal
deixarà de suportar les pèrdues [ho diu el Sr. Alcalde] que any rera any tenia aquest
Festival de música que suposava una incertesa constant després de cada estiu. Algú va
explicar que la gestió externa emetrà un control més gran, i una previsió millor. Sempre
s’havia fet igual. Ara, però, el context demana una major previsió per indicar el volum.
Aquest any la injecció revitalitzadora ha estat de més de 500.000 €”. Declaracions del
Punt Diari. En tot cas el periodista s’ho ha inventat.
Alcalde: Sr. Saballs, fer política amb el que diu un diari té els seus perills. Entre altres
coses, perquè quan es van fer aquestes declaracions hi havia, i a més està gravat a Ràdio
Sant Feliu, i segurament li podran donar la cinta sencera i comprovar-ho, dèiem,
entenem per pèrdua la diferència entre subvencions rebudes, entrades venudes i
aportació municipal inicial. I també s’afegia que el Festival, la raó de ser, és justament,
promoció de la ciutat, el qual no és ben bé un intangible, perquè segurament hi ha
indicadors per poder-ho valorar. Dèiem entenem per pèrdues això. Estava molt ben
matisat i a més ben explicat. Perquè realment el Festival any darrera any si fem aquesta
suma i aquesta resta hi ha una xifra que no la cobrim però en canvi havíem de sumar
aparicions en premsa i sobretot un tema de promoció, i aquest matís era introduït i d’una
manera molt clara. Per tant, pèrdues, parlant així en aquests termes i explicant-ho
d’aquesta manera. Quant al que és dèficit i a més anunciant-ho com a dèficit sense cap
altre matís amb una frase una afirmació queda molt lluny d’aquesta altra explicació. Sí
que és cert que quan un fa una roda de premsa hi ha la possibilitat que t’agafin un tall de
veu, però en qualsevol cas, quan un fa un escrit no. Després tu escrius el que vols, i en
el cas del matís aquest, insisteixo, poden cotejar el que estic dient d’una manera molt
senzilla, demanant a Ràdio Sant Feliu, que crec que devia gravar tot el que era la roda
de premsa, i allà veuran com aquest matís s’introdueix d’una manera molt clara.
Pere Albó: En definitiva, estem parlant de l’aportació municipal. Si nosaltres comencem
a traslladar i vostès s’hi apunten, a traslladar que això és un dèficit, a agafar les paraules
de tal manera de fer creure que això és una pèrdua i entren vostès en aquesta manera tan
subtil de fer les coses, doncs efectivament, potser acabarem traslladant això a la ciutat, i
en un moment com aquest la veritat és que és especialment perillós. I ho dic perquè, i
aquí rau la qüestió, com deia la Sra. Laura Aiguaviva, vostès no poden, perdó, com deia
el president Pujol, no poden fer la puta i la ramoneta en aquest tema, o estan a favor del
Festival i el Festival és un gran esdeveniment i té uns costos o no hi estem i si volen
tenim aquest debat i el tenim obertament. Al que no ens podem apuntar és a anar fer el
xafarder per les cantonades i anar a dir mitges veritats, a desprestigiar una cosa que és
un dels patrimonis més importants que tenim.
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En qualsevol cas aquest any no ens podíem permetre cap dèficit i vostès ho interpretaran
que hem tingut molta sort. És clar que no em reconeixeran mai cap mèrit ni a mi ni a
aquest equip de govern. Però efectivament, aquest any ha sortit, ha sigut una edició
extraordinària, i una edició més que podem lluir i vostès diuen: no, no té cap mèrit, és
sort. Doncs deixem-ho en què és sort, però no desprestigiem el Festival, i no diguem
coses que no són. En qualsevol cas, aquest any s’ha atès tot, al final s’ha acabat
complementant com sempre i, Sra. Laura Aiguaviva, em sap molt de greu, però aquest
any no han deixat a deure a ningú pels següents exercicis com va passar quan vostè era
responsable del Festival amb el Sr. Corella. Aquí hi ha diferències de gestió i
diferències de portar les coses i aquesta n’és una. Quna hi ha dèficit real i quan hi ha
mala gestió real és quan per exemple com li va passar a vostè amb el Sr. Corella no
cobra fins al cap d’un any o un any i mig. Per tant, si us plau, primer de tot, no faltem a
la veritat, i segon, abans de fer acusacions a algú, mirem nosaltres si tenim prou
legitimitat com per entrar en segons quins debats i segons quines dialèctiques.
Laura Aiguaviva: Amb el tema del Sr. Corella no es va deixar a deure absolutament res,
i en tot cas abans de dir aquesta informació s’informi. I com que té una explicació i és
llargueta, ja en parlarem bé. Però li diré una cosa: abans d’entrar a l’ajuntament i abans
de fer un matís, perquè vostè ha dit una cosa que evidentment aquí som les persones que
som i tots ens coneixem, i vostè ha dit que jo formava part i que la regidora que portava
el tema aquest que forma part ara del grup de TxSF, doncs sí, però en el seu moment era
de CiU, per tant quan va passar això que vostè diu que no és cert, en tot cas no era de
TxSF. Però a més li volia dir una altra cosa: quan jo vaig entrar de regidora i vaig
començar amb el tema festival hi havia 3 promotors, 3, que no volien treballar amb el
Festival de Porta Ferrada perquè l’equip socialista sense pactar amb ningú era partit
socialista, llavors en deien fins i tot PSOE, PSC-PSOE i els meus companys de CiU en
deien PSC-PSOE, no sé si se’n recordarà o no, perquè no sé si vostè ja hi era,
segurament que sí, em sembla que ja corria per aquí, doncs els promotors no volien
treballar amb l’ajuntament de St. Feliu de Guíxols, doncs potser que s’informi abans de
dir les coses. Que va costar molt aquell primer any perquè teníem un passat a St. Feliu
que Déu n’hi do. I llavors sí que hi ha coses per pagar, hi ha coses per pagar encara de
quan el partit socialista únicament governava St. Feliu de Guíxols.
Pere Albó: Jo no puc respondre vaguetats, perquè vostè no concreta, no parla de... per
exemple, jo li he dit que vostè va deixar de pagar al Sr. Corella durant un any o un any i
mig, i ho vam haver d’acabar pagant.. bé, i això és cert, i a més públic i publicat. Vostè
em diu vaguetats que en una època en què jo no hi era, que governava el PSOE en
comptes del PSC, no sé què... miri, efectivament. Jo entenc perfectament que algú
canviï d’ideologia, o no. Però està clara que vostè deu ser la persona referent en el cas
que tinguessin la responsabilitat de govern. I vostès sempre intenten fer creure que són
innocents i com ha dit vostè, vostè fa molts més anys que és regidora que no pas jo, i
innocents no ho són, i vostès han actuat, i per tant vostès se’ls coneix virtuts que són
moltes i jo, en moltes ocasions, avui no és el dia i em sap greu, però jo els reconec, com
per exemple, vostè té una gran virtut que és una persona molt treballadora que està
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sempre alerta de totes les demandes de les entitats, no tinc cap inconvenient a dir-ho, ha
de ser amb el seu grup amb vostè com a delit del que sigui el Festival de Porta Ferrada,
doncs precisament no ens pot donar lliçons, ho sento, no ens pot donar lliçons, ni de
dèficits, ni de gestions, ni de res. Perquè, Sra. Laura Aiguaviva, el cop que va tenir un
dèficit el Festival va ser quan vostè va ser regidora i per tant quan el grup de TxSF la
persona que en principi hauria de comandar aquest tema va ser regidora. En canvi,
doncs, aquest any no.
Laura Aiguaviva: Evidentment, aquestes coses s’han d’especificar i jo no tinc cap
problema en especificar-li en el proper Ple. De totes maneres, menys mal que a St. Feliu
en aquest moment va entrar Ciu a l’ajuntament perquè li he de dir que les persones que
vostès com a partit socialista, Sr. Alcalde, eren allà, el Sr. Alcalde actual era l’alcalde en
aquell moment. Quan varem entrar a l’ajuntament, que va ser el dia 7 de juliol, és a dir,
després de la presa de possessió, ens vam trobar aquí amb un Festival de Porta Ferrada
que hi havia una gent que el gestionava que també gestionaven un altre Festival permès
per vostès, pel partit socialista, PSOE PSC en el seu moment, i que evidentment les
escorries venien cap a St. Feliu, i les coses importants anaven a un altre festival. Tot
això li portaré molt i molt ben documentat de la seva gestió i de la gestió del seu partit.
De totes maneres, aquesta gent per sort vam poder-ho recuperar per St. Feliu, però
realment quan vostè diu si s’ha fet o no s’ha fet una bona feina en el Festival de Porta
Ferrada a St. Feliu de Guíxols, potser que s’ho miri millor, abans de fer aquesta
afirmació. El Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols abans d’aquell any no
era el que ara coneixem ni era la progressió que ha anat tenint el Festival i, per sort, ja li
dic, que hi havia altres llocs amb els diners de St. Feliu, perquè es treballava des del
despatx del teatre amb els diners de St. Feliu i es feien dos festivals i no m’importa dir
el nom: el de Torroella i el d’aquí, però aquell aleshores estava més alt, ara es preparava
des de St. Feliu, això que ho sàpiga vostè, això és el que passava en el Festival de Porta
Ferrada quan es va entrar en el 99 a l’ajuntament.
Pere Albó: Estem al 2012. jo comprendrà que sóc regidor des del 2001, em sembla
recordar. Sí que ha plogut molt, però jo vaig entrar en aquest segle, i vostè em parla del
segle anterior. Doncs miri, felicitats, enhorabona. Jo suposo que una cosa que té una
vida de 50 anys ha tingut molts protagonistes que mereixen reconeixement començant
per tots els regidors de cultura que hi ha hagut, el Sr. Jordi Vilà en el seu moment, vostè
en el seu. Jo això no tinc cap inconvenient en reconèixer-ho. Ara bé, trobo perfecte que
derivem el debat cap aquí i que parlem amb aquests termes de gran ciutat, si vostè vol.
Ara, si vol tornar a baixar al debat del dèficit, jo només li dic que vostè no ens pot donar
lliçons. Per tant, res més. No tinc ganes de polemitzar amb escreix amb vostè. Vostè sap
perfectament que en el Festival en els últims anys s’hi ha cregut d’una manera
extraordinària. El Festival ha passat fases, jo no els hi podria concretar tampoc més
enllà del moment en què jo hi sóc. Ara, jo també li diré que conec personalment a un
regidor socialista de cultura que va hipotecar la seva casa perquè el Festival es celebrés
un any. No sé si això vostè ho ha fet. Per tant, quan desprestigiï tant els anteriors
regidors socialistes, o quan vulgui criticar-los tant, tingui vostè en compte que hi ha
gent que pel Festival ha arribat a posar en joc el seu patrimoni, i això és una veritat, i és
reconeguda a més en aquest Ple. Per tant, alguna cosa també devíem fer en el moment
en què ens va tocar gestionar-lo perquè avui estiguem celebrant els 50 anys de bé com
vostè, com el Sr. Jordi Vilà, com qui li parla, no, qui li parla, ha estat només sort segons
la seva opinió. En qualsevol cas, tots hem tingut molta sort que haguem arribat als 50
anys o tots hem fet coses bé amb les nostres mancances. Però en qualsevol cas
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insisteixo en què no traslladem a fora que el Festival ha tingut un dèficit perquè entre
altres coses, és tan evident que no ha tingut un dèficit que qualsevol cosa que tingui un
dèficit en aquesta casa és una catàstrofe, i no es pot arreglar, perquè estem en una crisi
tan profunda que tot ha d’acabar quadrant. Tenim romanent zero, i si tenim romanent el
Ministeri d’hisenda ens fa un decret cada divendres per dir que no ens el podem gastar,
per tant hem de quadrar molt bé les coses, i filar molt prim. I aquest s’ha celebrat, s’ha
celebrat amb èxit. Felicitem-nos tots i efectivament intentem millorar les coses que
correspongui però mirem de no traslladar una crisi que no és certa en aquest Festival. I
l’any que ve, com deia l’alcalde en la seva entrevista que abans comentàvem, doncs
mirem de millorar les fórmules de gestió per continuar encara més els recursos i per no
perdre’ns aquest actiu que és fonamental per la nostra ciutat i moltíssimes ciutats ens
l’envejen el Festival. Moltíssimes ciutats el voldrien per ells i compte que això són
vasos comunicants i que si nosaltres deixem un forat potser l’ocuparia un altre i crec
que això no ens ho podem permetre com a ciutat.

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

La secretària

Vist i plau
L'alcalde
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