AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE
GUÍXOLS

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

7/2012
Extraordinari
26 de juny de 2012
des de les 14 h fins a les 16:45 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verònica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Morató Molins (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)
Vocals que no assisteixen:
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari

Ordre del dia
1. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA BASE D’EXECUCIÓ NÚM. 25
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011

2. NOVA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL ROM
RELATIVA ALS ARTICLES 71, 72, i 73
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2012

Desenvolupament de la sessió:
1. MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA BASE D’EXECUCIÓ NÚM. 25
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
«I.- Per acord del Ple municipal de 30 de juny de 2011 es va aprovar inicialment la
modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb finalitat principal de crear la
figura del Vicealcalde, i es va sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública.
En el mateix Ple es va modificar el contingut de la base d’execució del pressupost
número 25, relativa a les retribucions dels dos càrrecs amb dedicació parcial (Alcalde i
Vicealcalde), i la número 27 relativa a les indemnitzacions i assistències. I es va aprovar
inicialment l’expedient de suplement de crèdit 5/2011 per donar cobertura
pressupostària a les modificacions de les de les dues esmentades bases d’execució del
pressupost.
En relació a aquesta modificació del ROM es va presentar un únic escrit d’al·legacions,
signat pels sis regidors que integren el grup municipal de Tots per Sant Feliu (RE num.
9441, de 6 de setembre de 2011). En relació a aquestes al·legacions, a petició d’aquesta
Alcaldia, el Secretari municipal va emetre informe el qual arribava a la conclusió que en
el cas que l’Alcalde optés per nomenar un Vice-alcalde, aquest nomenament havia de
recaure necessàriament en el Primer Tinent d’Alcalde,
establint-se així una
correspondència entre les figures de Vicealcalde i de Primer Tinent d’Alcalde, i que en
aquests termes “la modificació dels articles 71, 72 i 73 del ROM de Sant Feliu de Guíxols no
vulnera la normativa de règim local”.

L’expedient de suplement de crèdit 5/2011 es va sotmetre a informació pública sense
que es formulessin al·legacions, per la qual cosa va quedar definitivament aprovat.

II.- Per part de tres regidors del Grup municipal de Tots per Sant Feliu s’han interposat
diversos recursos davant la jurisdicció contenciosa-administrativa contra els actes
dictats per aquest Ajuntament per a la creació de la figura del Vicealcalde, el seu règim
de retribucions, i els pagaments efectuats per l’Ajuntament al Primer Tinent d’Alcalde i
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Vice-alcalde per la seva dedicació parcial corresponents als mesos de juliol de 2011 a
maig de 2012.
A la vista dels extensos escrits de demanda, el Secretari municipal ha examinat cada una
de les al·legacions plantejades. En l’informe del Secretari s’exposa quines actuacions
realitzades en relació a la figura del Primer Tinent d’Alcalde i Vicealcalde, la seva
dedicació parcial, i les seves retribucions, segons el seu parer, podrien esser anul·lades
per la jurisdicció contenciosa-administrativa amb motiu dels recursos interposats. I
proposa la revisió o nova aprovació de tals actuacions, amb una doble finalitat. Per una
banda obrir la possibilitat que, amb l’aprovació d’aquestes esmenes, els demandants es
puguin plantejar desistir dels recursos contenciosos interposats. Per altra banda, en el
cas que no es produeixi tal desistiment, tenir les màximes garanties que les actuacions
municipals esmenades d’acord amb el que es proposa a continuació, no seran anul·lades
per la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Per últim, s’ha de fer constar que el Sr. Pere Albó ha manifestat a aquesta Alcaldia la
seva voluntat de renunciar a la seva dedicació parcial a partir del dia 1 de juliol de 2012,
per la qual cosa el pressupost municipal de 2012 contempla la retribució per la
dedicació parcial del Primer Tinent d’Alcalde només el període que va de l’1 de gener
al 30 de juny de 2012.

D’acord amb l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el contingut de la base d’execució del pressupost num. 25 per a
l’exercici 2011, la qual quedarà redactada de la següent manera:
“Base 25a.- Càrrecs amb Dedicació Parcial
Els càrrecs polítics amb dedicació parcial del 90 % seran el d’Alcalde i el de
Primer Tinent d’Alcalde, llevat acord del Ple municipal que ho modifiqui.
Les seves retribucions seran, mentre no es modifiquin per acord de Ple, per a
l’exercici de 2011 de 3.222 € bruts mensuals per l’Alcalde i de 3.072 € bruts
mensuals pel Primer Tinent d’Alcalde, ambdós en 14 pagues anuals, i també
tindran dret a les prestacions socials a que tenen dret el personal municipal
contingudes al pacte i conveni referents a l’assegurança de vida i assistència
jurídica derivada de l’exercici del seu càrrec.
El nomenament de Vicealcalde, a l’haver de recaure, en qualsevol cas, en el
regidor que hagi estat designat i exerceixi el càrrec de Primer Tinent
d’Alcalde, no afegeix cap percepció econòmica en les retribucions que el

nomenat estigui percebent en la seva condició de Primer Tinent d’Alcalde, de
conformitat amb el punt anterior.
Les retribucions previstes en aquesta Base 25 tenen efectes retroactius des
del dia 1 de juliol de 2011, d’acord amb el previst a l’art. 57.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, per existir ja en tal data el supòsit de fet
necessari per a la retribució, que és l’efectiva dedicació parcial de l’Alcalde
i del Primer Tinent d’Alcalde, amb l’alta i inici de cotització a la Seguretat
Social en aquesta data”

Segon.- Publicar al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de la Corporació la modificació
de la base 25 del pressupost d’acord amb el punt anterior, juntament amb la base 27
aprovada per el Ple de 30 de juny de 2011 que fixava el règim d’indemnitzacions i
assistències de la resta de membres del Ple per a l’any 2011.»

Jesús Fernández: Proposa debatre conjuntament els dos punts.
Carles Motas: Prefereix fer-ho per separat.
Jesús Fernández: En el seu moment es va fer un suport crític a l’organització que el
govern s’ha volgut dotar. S’abstindrà.
Jordi Vilà: En el fons, el govern es pot organitzar de la manera que cregui convenient.
En la forma no s’ha fet bé.
Carles Motas: Si estem en aquest punt un any després és pels dos grups de govern. En el
Ple de data 22 de setembre el seu grup va sentir de tot. Ara seria el moment que els dos
regidors de CiU, la Sra. Pilar Giró, i PSC, el Sr. Joan Vicente, que van intervenir en
aquest Ple, rectifiquessin les seves acusacions. El Sr. Vicente va dir que quan el PSC
s’equivocava sabia rectificar i demanar disculpes. Estem aquí per la supèrbia i la
prepotència de CiU i PSC.
No es va voler corregir un error. Tothom ha de complir la llei.
Ara no estem en el mateix punt que fa un any. Si no hi ha voluntat política de parlar
amb TSF, no anem bé. Després del contenciós ve la fiscalia.
En el seu dia els Tribunals anul·laran el Ple de 22 de setembre de 2011, amb tots els
seus punts.
L’informe del secretari parla que els demandants puguin desistir dels recursos
contenciosos interposats. Això es podria produir si hi hagués una negociació política.
Però no hi ha hagut cap contacte, ni un. Això és un pedaç sobre un cosa mal feta.
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Pere Albó: Parla com a portaveu del govern. Agraeix el to dels grups de ICV i ERC, que
és el que han mantingut sempre en aquest tema. Li agradaria que TSF acceptés també
aquesta proposta. Hi ha hagut un moment de la intervenció del Sr. Motas que semblava
que reconeixien que s’havia resolt el problema. Després d’un any, qui parla ha renunciat
a la seva dedicació parcial. El govern aclareix en quins termes es van aprovar els acords
fa un any. TSF ha judicialitzat el tema. Estem aquí per dedicar-nos al que realment
importa al ciutadans. El gest per part meva s’ha complert ja que he renunciat a la meva
dedicació parcial.
Carles Motas: Troba a faltar la rectificació el Sr. Joan Vicente. Creu que s’ensorra la
seva paraula donada en el Ple de setembre de 2011. Això s’ha resolt per la pressió
popular. La campanya de TSF era la culminació de la pressió popular. La sol·lució no es
busca en una sala de Plens. El govern està acorralat judicialment i aïllat socialment.
Quina necessitat tenia Sant Feliu de pagar dos alcaldes durant un any? Està segur que
hi ha regidors de l’equip de govern que també ho pensen.
Encara estem a temps de moltes coses, ja que el juliol tot just acaba de començar. Però
no veu al govern amb voluntat. Acaba amb un poema de Miquel Martí Pol: “vostès, ben
mirat, només són paraules.”
Pere Albó: El PSC va pactar amb el guanyador de les eleccions. I com que no vol tornar
a sentir a dir que els socialistes pacten per diners, que el govern no és estable i que hi ha
motius espuris que el sustentin. I per això faig aquest gest.
Amb aquesta actitud el Sr. Motas mai tindrà la confiança suficient per governar, perquè
s’ha acabat l’època de les majories absolutes. Durant un temps el meu grup va governar
a gust amb TSF. Però fins que no canviï aquesta actitud, això no es podrà repetir.
És propi d’un bon govern no caure en discussions bizantines. Si el Sr. Vicente o la Sra.
Giró en algun moment el van ofendre, ara li demano disculpes. Valora els aspectes
positius del debat. Ha rebut moltes mostres de suport.
Carles Motas: Ha tingut la confiança dels ciutadans més amplia que la seva, i creu que
el Sr. Albó no tindrà un altra oportunitat. Seria bo que el Sr. Pere Albó es defenses ell
mateix i no amb els diners dels ciutadans.
Pere Albó: Mai ha menystingut els resultats de TSF. Però TSF està aïllat políticament.

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

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

2. NOVA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL ROM
RELATIVA ALS ARTICLES 71, 72, i 73
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I de Règim Intern i
que textualment diu el següent:
«I. Per acord del Ple municipal de 30 de juny de 2011 es va aprovar inicialment la
modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb finalitat principal de crear la
figura del Vicealcalde, i es va sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública.
En relació a aquesta modificació del ROM es va presentar un únic escrit d’al·legacions,
signat pels sis regidors que integren el grup municipal de Tots per Sant Feliu (RE núm.
9441, de 6 de setembre de 2011). En relació a aquestes al·legacions, a petició d’aquesta
Alcaldia, el Secretari municipal va emetre informe el qual arribava a la conclusió que en
el cas que l’Alcalde optés per nomenar un Vice-alcalde, aquest nomenament havia de
recaure necessàriament en el Primer Tinent d’Alcalde,
establint-se així una
correspondència entre les figures de Vicealcalde i de Primer Tinent d’Alcalde, i que en
aquests termes “la modificació dels articles 71, 72 i 73 del ROM de Sant Feliu de Guíxols no
vulnera la normativa de règim local”.

II.- Per part de tres regidors del Grup municipal de Tots per Sant Feliu s’han interposat
diversos recursos davant la jurisdicció contenciosa-administrativa contra els actes
dictats per aquest Ajuntament per a la creació de la figura del Vicealcalde, el seu règim
de retribucions, i els pagaments efectuats per l’Ajuntament al Primer Tinent d’Alcalde i
Vice-alcalde per la seva dedicació parcial corresponents als mesos de juliol de 2011 a
febrer de 2012.
En l’informe emès per el Secretari municipal, es proposa una nova aprovació definitiva
de la modificació del ROM amb el mateix contingut que la proposta aprovada per el Ple
de 22 de setembre de 2011, davant l’al·legació de nul·litat de ple dret d’aquest acord del
Ple, per haver-se introduït en la convocatòria de tal Ple més punts que el sol·licitat per
el Grup municipal de Tots per Sant Feliu. Amb aquesta nova aprovació tampoc tindria
efecte l’al·legació d’incompetència del Primer Tinent d’Alcalde per convocar aquest
Ple, si bé aquesta al·legació tampoc seria procedent perquè el Primer tinent d’Alcalde no
actua per delegació de l’Alcalde, tal com s’al·lega a les demandes, sinó en substitució
seva, d’acord amb el previst a l’art. 23.3 de la Llei de bases de règim local.
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D’acord amb l’exposat, proposo al Ple l’adopció el següent acord:
Aprovar definitivament la modificació del ROM per a la creació de la figura del
Vicealcalde, amb els mateixos termes amb que fou aprovada inicialment per l’acord de
Ple de 30 de juny de 2011, i atorgar-li efectes retroactius al dia 24 d’octubre de 2011,
data en que el Primer tinent d’Alcalde fou nomenat Vicealcalde.>>
Jesús Fernández: Durant cinc anys hem tingut portaveu del govern, però el ROM no
contempla la figura del portaveu del govern. Accepta la proposta, tot i que potser és una
mica tardana.
Josep Saballs: En els darrers anys s’han vist moltes coses a nivell de pactes municipals,
per la qual cosa és agosarat el que ha dit el Sr. Pere Albó. L’informe del Secretari és del
mes de gener però no es porta a l’aprovació del Ple fins al juny.
El Sr. Saballs afirma que un reglament no es pot modificar retroactivament. Creu que
s’està cometent una desviació de poder claríssima.
Alcalde: De moment l’únic regidor que ha dit que es retira és el Sr. Morató.
Pere Albó: Si no ho han portat fins ara era per veure si canviaven d’actitud. Amb
aquests acords l’Ajuntament aportaran més raons a la causa judicial. Si no s’ha fet fins
ara és perquè el govern té molta feina, i més important del que TSF vol que es parli.
Josep Saballs: Hi ha una vista al Jutjat contenciós-administratiu el proper 13 de juliol.
Aprofita per dir que la Porta Ferrada va lenta, és el segon dia que s’ajorna la venda
d’entrades. Hem entrat en una espiral de rectificar malament els errors.
Pere Albó: El gremi dels advocats els hi ha d’estar agraïts. Tal com deia un catedràtic de
dret mercantil: el que està feliç no necessita advocats. TSF diu que rectifiquem un error,
però al mateix temps hi vota en contra. Sembla que està buscant polèmica i subterfugis.
La gent no vol que estiguem parlant d’aquestes coses. Cal que tots plegats fem una
reflexió per valoritzar la política.
Carles Motas: No vol que el Sr. Pere Albó plegui. Pregunta quin tractament ha de donar
al Vicealcalde.
Alcalde: La seva intervenció ha mostrat la seva qualitat humana. El Sr. Motas ha
participat en un govern amb dues dedicacions plenes. El Sr. Motas ha insistit en que el
Sr. Albó està al govern per una raó econòmica. És normal que una ciutat de més de vinti-dos mil habitants tingui dues dedicacions parcials.
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
12 vots a favor
5 vots en contra
2 abstencions

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

3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2012
La interventora comenta que en el punt 4, apartat 3, les retribucions de l’arquitecte
assessor de planejament urbanístic en el Pressupost de 2012 queden fixats en 14.881,90
euros.
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I de Règim Intern i
que textualment diu el següent
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI DE 2012, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU.
Atesa la memòria de l'Alcaldia, explicativa del contingut del Pressupost de l'Entitat Local.
Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.
La senyora regidora de Serveis Econòmics presenta a la Comissió Informativa de Règim Intern,
Serveis econòmics i Serveis Públics per al seu estudi i dictamen la següent proposta:
PRIMER.-

A).-

Aprovar el Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
l'exercici de 2012, que comprèn els següents:

Pressupost de l'Entitat local per l'exercici de 2012 xifrat en 27.163.989,00 El resum per capítols
és el següent:

INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació
1
Impostos directes
2

Impostos indirectes

3

DESPESES
Import
12.554.355,00 €

A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació
1 Despeses de personal

242.000,00 €

2

Despeses de béns corrents i serveis

Taxes i altres ingressos

5.060.226,00 €

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5.455.937,00 €

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació
6
Alienació d'inversions reals

Import
8.738.903,00€
10.623.690,00€
662.167,00€
1.349.214,00€

486.501,00 €
Import
6,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació
6 Inversions reals

Import
3.455.410,00€
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7

Transferències de capital

1.264.954,00 €

7

Transferències de capital

8

Actius financers

8,00 €

8

Actius financers

9

Passius financers

2.100.002,00 €

9

Passius financers

TOTAL PRESSUPOST

27.163.989,00€

TOTAL PRESSUPOST

151.764,00€
8,00 €
2.182.833,00 €
27.163.989,00

B).- Aprovar el Pressupost de l’O.A. de l'Escola de Música per a l'exercici de 2012 xifrat en
la quantitat de 497.974,00 €. El resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap.

Denominació

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Import

Cap.

Denominació

0,00 €

1

Despeses de personal

0,00 €

2

Taxes i altres ingressos

230.179,00€

3

Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres

4

Transferències corrents

267.792,00€

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

Denominació

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

437.538,00 €
59.398,00 €
420,00 €
0,00 €

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.

Import

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Import

Cap.

Denominació

1,00 €

6

Inversions reals

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

1,00 €

8

Actius financers

1,00 €

Passius financers

1,00 €

9

Passius financers

1,00 €

TOTAL PRESSUPOST

497.974,00 €

TOTAL PRESSUPOST

Import
616,00 €

497.974,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2012 xifrat en
135.546,00-.€. l resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS

Cap.

Denominació

Import

Cap.

Denominació

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

0,00 €

1

Despeses de personal

0,00 €

2
3

Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres

3

Taxes i altres ingressos

35.501,00 €

4

Transferències corrents

100.040,00 €

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

Import
116.587,00 €
17.467,00 €
40,00 €
3,00 €

2,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL

B. OPERACIONS DE CAPITAL

Cap.

Denominació

Cap.

Denominació

6

Alienació d'inversions reals

Import
1,00 €

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00 €

7

Transferències de capital

Import
1.447,00 €
0,00 €

8

Actius financers

1,00 €

8

Actius financers

1,00 €

9

Passius financers

1,00 €

9

Passius financers

1,00 €

TOTAL PRESSUPOST

135.546,00 €

TOTAL PRESSUPOST

135.546,00 €

D).- Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici de 2012 segons redacció que
figura en l'expedient.
E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els pressupostos
dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 27.530.139,00 €.
F).- Pla d'Inversions a realitzar durant l'exercici de 2012 subscrit pel President de la
Corporació.
G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per l'any
2012 d’aquest Ajuntament, l’O.A. Escola de Música, i l’O.A. Emissora municipal, en la
forma que es recull en l'Annex de personal.
H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a
cadascun dels llocs de treball segons figura en l'Annex de personal.
I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys.
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SEGON.-

Les remuneracions dels càrrecs amb dedicació són les següents:
Fins a l’1 de juliol de 2012.
Els càrrecs polítics amb dedicació parcial del 90% seran el d’Alcalde i el de Primer
Tinent d’Alcalde, llevat acord del Ple municipal que ho modifiqui. Les seves
retribucions seran, mentre no es modifiquin per acord de Ple, per a l’exercici de 2012
de 3.222 € bruts mensuals per l’Alcalde i de 3.072 € bruts mensuals pel Primer
Tinent d’Alcalde, ambdós en 14 pagues anuals, i també tindran dret a les prestacions
socials a que tenen dret el personal municipal contingudes al pacte i conveni
referents a l’assegurança de vida i assistència jurídica derivada de l’exercici del seu
càrrec.
El nomenament de Vicealcalde, a l’haver de recaure, en qualsevol cas, en el regidor
que hagi estat designat i exerceixi el càrrec de Primer Tinent d’Alcalde, no afegeix
cap percepció econòmica en les retribucions que el nomenat estigui percebent en la
seva condició de Primer Tinent d’Alcalde, de conformitat amb el punt anterior.
Aquestes retribucions tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2012
A partir de l’1 de juliol de 2012
Atesa la renúncia presentada pel senyor Pere Albó i Marlés amb efectes 1 de juliol de
2012 l’únic càrrec polític amb dedicació parcial del 90% serà el d’Alcaldia, llevat
acord del Ple que ho modifiqui. Les seves retribucions seran, mentre no es
modifiquin per acord de ple, per a l’exercici de 2012 de 3.125,34 € bruts mensuals
per l’alcalde en 14 pagues anuals, i també tindran dret a les prestacions socials a que
tenen dret el personal municipal contingudes al pacte i conveni referents a
l’assegurança de vida i assistència jurídica derivada de l’exercici del seu càrrec.
Les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels
regidors municipals són les següents:
Fins a 1 de juliol de 2012:

Indemnitzacions per assistència

CONSELL
PLE

Ma Pilar
Giró
Román

CIU

500,00 €

JGL

100,00 €

Comissió

Comissió

Comissió

de

Inform.

Inform.

Inform.

GOVERN

Urbanisme

Cultura

Règim
Intern

800,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

Comissi
ó
Inform.
Prom.
Econòmi
ca

Totals

Totals

Mensual

Anual
( * 6 )

1.610,00 €

9.660,00 €

M.
Magdalen
a
Lupiáñez
Soler
Pau
Casals
Caus
Francisco
Cárdenas
Toscano
Joaquim
Clarà
Estañol
Dolors
Ligero
Ruiz
Joan
Vicente
Rufi
Júlia
Vendrell
Amate
Verónica
Lahoya
Rodrígue
z
Juan J.
García
Cañadas
Carles
Motas
López
Josep
Morató
Molins
Josefina
Cosp
Iglesias
Laura
Aiguaviva
Carreras
Anna
Remedios
Martín
Cañadas
Josep
Saballs
Balmaña
Jordi Vilà
Vilà
María
Ángeles
Sánchez
Aragón
Jesús
Fernánde
z Bort
TOTALS

CIU

500,00 €

CIU

100,00 €

800,00 €

70,00 €

500,00 €

800,00 €

70,00 €

CIU

500,00 €

800,00 €

70,00 €

CIU

600,00 €

800,00 €

70,00 €

CIU

500,00 €

100,00 €

800,00 €

70,00 €

PSCPM

500,00 €

100,00 €

800,00 €

100,00 €

PSCPM

500,00 €

100,00 €

800,00 €

PSCPM

500,00 €

PSCPM

600,00 €

TSF

70,00 €

70,00 €

70,00 €

100,00 €

1.640,00 €

9.840,00 €

70,00 €

1.440,00 €

8.640,00 €

70,00 €

1.510,00 €

9.060,00 €

70,00 €

1.610,00 €

9.660,00 €

1.570,00 €

9.420,00 €

1.570,00 €

9.420,00 €

100,00 €

70,00 €

100,00 €

70,00 €

70,00 €

1.640,00 €

9.840,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

1.580,00 €

9.480,00 €

70,00 €

1.710,00 €

10.260,00 €

800,00 €

70,00 €

800,00 €

70,00 €

70,00 €

600,00 €

70,00 €

70,00 €

740,00 €

4.440,00 €

TSF

500,00 €

70,00 €

70,00 €

640,00 €

3.840,00 €

TSF

500,00 €

70,00 €

70,00 €

640,00 €

3.840,00 €

TSF

500,00 €

70,00 €

70,00 €

640,00 €

3.840,00 €

TSF

500,00 €

70,00 €

70,00 €

640,00 €

3.840,00 €

TSF

500,00 €

70,00 €

640,00 €

3.840,00 €

ERCAM
PP

600,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

880,00 €

5.280,00 €

600,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

880,00 €

5.280,00 €

ICVEUiA
-EPM

600,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

880,00 €

5.280,00 €

940,00 €

940,00 €

940,00 €

940,00 €

22.460,00 €

134.760,00 €

10.100,00 €

PLE
10.100,00 €

100,00 €

600,00 €

8.000,00 €

70,00 €

JGL

C.Govern

Total de totes les comissions informatives

600,00 €

8.000,00 €

3.760,00 €

A partir de l’1 de juliol de 2012:
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Indemnitzacions per assistència

Ma Pilar
Giró
Román
M.
Magdalena
Lupiáñez
Soler
Pau Casals
Caus
Francisco
Cárdenas
Toscano
Joaquim
Clarà
Estañol
Dolors
Ligero
Ruiz
Pere Albó
Marlés
Joan
Vicente
Rufi
Júlia
Vendrell
Amate
Verónica
Lahoya
Rodríguez
Juan J.
García
Cañadas
Carles
Motas
López
Josep
Morató
Molins
Josefina
Cosp
Iglesias
Laura
Aiguaviva
Carreras

CONSEL
L
de
GOVERN

PLE

JGL

CIU

500,00 €

80,00 €

800,00 €

CIU

500,00 €

80,00 €

800,00 €

CIU

500,00 €

800,00 €

CIU

500,00 €

800,00 €

CIU

600,00 €

CIU

500,00 €

PSCPM
PSCPM

Comissió

Comissió

Comissió

Comissió

Totals

Totals

Inform.
Urbanism
e

Inform.
Cultura

Inform.
Règim
Intern

Inform.
Prom.Eco
nòmica

Mensual

Anual
( * 6 )

50,00 €

50,00 €

1.480,00 €

8.880,00
€

50,00 €

80,00 €

1.510,00 €

9.060,00
€

50,00 €

50,00 €

50,00 € 1.450,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 € 1.500,00 €

8.700,00
€
9.000,00
€

800,00 €

50,00 €

50,00 €

80,00 €

800,00 €

50,00 €

500,00 €

80,00 €

800,00 €

80,00 €

500,00 €

80,00 €

800,00 €

50,00 €

PSCPM

500,00 €

80,00 €

800,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 € 1.530,00 € 9.180,00 €

PSCPM

500,00 €

800,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 € 1.450,00 €

8.700,00
€

PSCPM

600,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 € 1.630,00 €

9.780,00
€

TSF

600,00 €

50,00 €

50,00 €

700,00 €

4.200,00
€

TSF

500,00 €

50,00 €

50,00 €

600,00 €

3.600,00
€

TSF

500,00 €

50,00 €

50,00 €

600,00 €

3.600,00
€

TSF

500,00 €

50,00 €

50,00 €

600,00 €

3.600,00
€

80,00 €

800,00 €

50,00 € 1.550,00 €

9.300,00
€

1.510,00 €

9.060,00
€

1.540,00 €

9.240,00
€
8.580,00
€

80,00 €

80,00 €

1.430,00 €

Anna
Remedios
Martín
Cañadas
Josep
Saballs
Balmaña
Jordi Vilà
Vilà
María
Ángeles
Sánchez
Aragón
Jesús
Fernández
Bort

TSF

500,00 €

TSF

500,00 €

50,00 €

ERCAM
PP

600,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

600,00 €

50,00 €

50,00 €

ICVEUiA
-EPM

600,00 €

50,00 €

TOTALS

TERCER.-

QUART.-

CINQUÈ.-

SISÈ.-

10.600,00
€

50,00 €

50,00 €

600,00 €

3.600,00
€

600,00 €

3.600,00
€

50,00 €

800,00 €

50,00 €

50,00 €

800,00 €

4.800,00
€
4.800,00
€

50,00 €

50,00 €

50,00 €

800,00 €

680,00 €

680,00 €

680,00 €

50,00 €

560,00 €

8.800,00 €

680,00 €

PLE

JGL

C.Govern

Total de totes les comissions informatives

10.600,00 €

560,00 €

8.800,00 €

2.720,00 €

22.680,00 €

4.800,00
€

136.080,00
€

L’assignació per assistències efectives a reunions del Síndic Municipal de Greuges:
- Per assistència a 1 Ple anual: 500 € bruts
- Per assistència a 1 Comissió Informativa de Règim Intern: 70 € bruts
- Per assistència a 34 reunions amb alcalde i/o regidors per tractar temes del Síndic:
6.800 € bruts
Es fixa el següent règim de tolerància (absència amb excusa):
- S’admeten quatre absències amb excusa per any en les assistències a les
reunions amb alcalde i/o regidors per tractar temes del Síndic.
Aquesta quantitat es mantindrà mentre no sigui modificada mitjançant acord del Ple
municipal.
Aprovació del nombre, característiques i retribucions de personal eventual d’aquest
Ajuntament en els termes següents a partir de l’1 de juliol:
1.- Tècnic de Noves Tecnologies a temps complert amb unes retribucions brutes
anuals per aquest exercici de 17.695,71 €
2.- Tècnic de Desenvolupament Local a temps complert amb unes retribucions brutes
anuals per aquest exercici de 17.695,71 €
3.- Arquitecte assessor de planejament urbanístic a 15 hores setmanals amb unes
retribucions brutes anuals per aquest exercici de 14.881,90 euros
Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris així com les
remuneracions salarials del personal laboral d’aquest Ajuntament a partir de l'1 de
gener de 2012 derivades de la relació de llocs de treball.
Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari destinats a
complement específic, complement de productivitat i gratificacions per a l’any 2012.
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SETÈ.VUITÈ.NOVÈ.-

DESE.ONZE.-

DOTZE.-

Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de
conformitat amb l’annex de personal.
Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 32ena d’execució del
Pressupost
A la data d’aprovació del present pressupost restaran sense efecte les modificacions
pressupostàries:
TC3/2012 Aportació Fundació Thyssen
TC5/2012 Ajut estudis treballadors
SC1/2012 Obres Palau de l’Abat
per estar inclosos els seus imports dins dels crèdits inicials de l’exercici 2012.
La resta de modificacions pressupostàries mantindran els seus efectes.
Declarar no disponibles els crèdits dels RC 220110021339, 220110021340,
220110021341.
Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2012, per un termini de 15
dies, en el BOP. I tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en l’expedient
puguin interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se cap reclamació
s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la seva publicació,
resumit per Capítols, en el BOP. I en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Serà objecte de publicació separada les retribucions dels càrrecs electes, la plantilla
de personal i el nomenament i retribucions del personal eventual.

No obstant, l'Ajuntament en Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»

Jesús Fernández: En un 96 % el seu grup faria el mateix pressupost. Els Ajuntaments
cada vegada tenen més problemes per quadrar el pressupost. Una possible puja de l’IVA
pot fer trontollar les previsions. Han fet un esforç per mantenir les partides de serveis
socials i ensenyament. Està d’acord amb les retallades de despesa corrent. Però el seu
grup demana més valentia, hi ha un 350.000 € de festes. S’haurien de reduir les
aportacions a Carnaval, Festa Major o Fires. El seu grup en anys de bonança ja es
criticaven despesa excessives, com en un pregó del Carnaval. Els convenis
d’investigació i les beques no arriben a 6.000 €. Cal una certa autocrítica. El seu discurs
no és popular, però algú ho ha de dir.
En quan a ingressos, l’any passat el Sr. Clarà va anunciar una revisió de les plaques de
guals. Una bona revisió augmentaria els ingressos i això permetria baixar el que paga
cada gual. S’hauria d’apostar per la coeficiència energètica. Es retalla també la partida
que s’aporta al Fons Català de Cooperació, no hi està d’acord.
No està d’acord amb la retallada al sou dels regidors. 17 regidors al 2003 cobraven més
que ara 21. Qualsevol regidor amb responsabilitat de govern cobra menys que la majoria

dels treballadors de la casa. I el que cobra l’Alcalde està en el lloc 15 o 16 del rànquing
del personal de l’Ajuntament.
Algú ha d’informar als pares de l’import per a la socialització de llibres de text. I el
mateix amb la piscina o el casal d’estiu per els escolars. Cal que els ciutadans siguin
conscients del co-pagament. Cal explicar-ho bé.
Pel que fa a les Inversions: Pla de Barris, que es finançarà amb els ingressos del propi
Ajuntament.
Pel què fa al Thyssen : estem aportant uns 700 mil euros amb l’exposició temporal. Són
molt diners, però és un aposta d’excel·lència, que espera que vagi endavant.
Reivindiquem la inversió d’una rotonda a la carretera de Girona, a l’alçada de l’Esclat.
Faran una al·legació en aquest sentit.
Jordi Vilà: Hagués preferit poder intervenir en el Ple ordinari, i no en aquesta hora
intempestiva. El seu grup s’abstindrà. Els temps són molt difícils. Sembla que el sentit
crític avui no estigui ben vist. Lloa l’actitud responsable del personal de la casa. Està a
favor de la inversió feta en els bucs d’assaig i amb la nau del Carnaval. Es un fet social
remarcable.
Els pressupostos es basen en un austeritat forçada. En deu anys en aquests Ajuntament
no ha vist que es malbaratessin els diners. En l’informe del pressupost es posa de
manifest que l’Ajuntament econòmicament no depèn de ningú. S’han pogut pagar les
factures sense haver de reclamar l’ajuda del l’Estat.
Quan era regidor de cultura van fer gran retallades. Si se’n fan més s’haurà de canviar el
model de festa. L’Ajuntament destina pràcticament quatre mil·lions d’euros amb el
servei de recollida d’escombraries i neteja viària, i el servei que es rep no és satisfactori.
Cal abordar la rebaixa d’aquesta partida pressupostària. Cal canviar el model d’aquest
servei.
En les Ordenances Fiscals, hi ha un petit recorregut a fer en casos de gent més
desfavorida. ERC ha proposat una inversió en l’edifici del C/ Hospital. Continua sense
resoldre el tema de l’herència Anllò, i el sector de Cala Sans. Els aparcaments no surten
en els pressupostos, i aquests és un dels motius principals per no votar a favor del
pressupost. Fa una proposta per parlar d’aquest tema, posant per davant l’ interès públic.
Cal abordar el tema amb intel·ligència i previsió de futur.
Carles Motas: Seria preferible que abans hagués parlat el govern. A diferència d’ERC i
ICV el seu grup no ha tingut cap reunió amb el govern per parlar dels pressupostos.
Quan el pressupost estigui vigent estarem a principis d’agost, i no està clar que aquest
pressupost es pugui complir en la seva totalitat.
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Hi tenen pros i contres. No està d’acord amb la puja d’impostos. Es podrien incentivar
amb descomptes a les persones amb menys capacitat econòmica. Davant la crisi,
s’hauria de donar suport als comerciants i als petits empresaris. No hi veu una aposta en
aquest sentit en els pressupostos. Baixa l’aportació a la promoció turística del Baix
Empordà. Es retalla l’aportació a l’Associació de comerciants. Ha demostrat el seu
suport al projecte Thyssen. La venda de les entrades de la Porta Ferrada va tard.
Sobre les inversions, té el dubte de les que ja estaven pressupostades i no s’han
executat. Per exemple, a la placeta Sant Joan. No hi ha cap partida prevista per fer al
menys el projecte de la remodelació de l’Asil Surís.
Dolors Ligero: Agraeix el suport al 96 % del pressupost. S’ha rebaixat la partida de la
Festa major, i caldrà rebaixar el que es paga per els concerts. El Carnaval és un element
important de promoció turística. L’estudi sobre els guals costava més de 12.000, i ara
s’està fent la feina amb el personal de la casa. L’Ajuntament té un pla d’estalvi
energètic a la Biblioteca municipal, que ho fa personal de la casa. Es poden fer
actuacions mediambientals de baix cost. Tot i la reducció al Fons Català de Cooperació,
continuem al mateix nivell de les ciutats que ens envolten, i es mantenen les ajudes que
arriben directament al lloc de destí. Està d’acord amb que els regidors cobren poc per la
seva dedicació. Agraeix la col·laboració dels representants dels treballadors. No hi
hagut marge per a la rotonda de la carretera de Girona, atès que s’han d’atendre altres
inversions.
En resposta a la intervenció del Sr. Vilà, és veritat que hi ha coses que no es poden
retallar més, com els serveis a les persones, per exemple, en Educació i Serveis Socials.
També s’ha d’anar en compte en retallar les inversions per activar l’economia. Sí que hi
ha encara recorregut per retallar en les despeses generals. El contracte de la neteja li
queda encara una vigència de 4 anys, però ja hi ha començat a treballar. També està
satisfeta de no haver tingut que acollir-se al crèdit estatal del pla d’ajust.
Les bonificacions que demana, les estudiaran quan es facin les noves Ordenances
Fiscals. Pel que fa a l’aparcament, la inversió no surt al pressupost perquè és un obra
que s’ha d’autofinançar. Vetllarà pels interessos de la ciutat.
En resposta a la intervenció del Sr. Motas, en els moments actuals s’ha de mirar molt bé
cada despesa que es proposa fer. Per aconseguir els objectius, calia redistribuir el
personal. Calia renegociar els contractes i convenis a la baixa, i veure de quines
despeses es podia prescindir. Han repassat totes les comptes de despeses de
l’Ajuntament. Per això calia temps.
Demana al Sr. Motas propostes positives. No es una ajuda als comerciants que s’obri
l’Espai Thyssen, o fent la ciutat més atractiva? El projecte del trasllat de l’estació de la

placeta Sant Joan era incomplert, ja que no preveia arreglar la plaça. La inversió a l’Asil
Surís només es pot fer amb l’ajut del POUSC.
Jesús Fernández: Comenta que farà al·legacions.
Carles Motas: No està d’acord amb que el sector turístic no pateixi la crisi. Reitera que
no se’ls va donar cap explicació a la Comissió Informativa. No és cert que s’hagi
subvencionat al comerciant de Sant Feliu. Fins ara no s’havien retallat les ajudes a les
associacions de comerciants. Encara no s’ha iniciat l’abalisament de les platges, amb el
risc que comporta pels banyistes, i amb el risc de perdre les dues banderes blaves.
Espera que les retallades no vagin per aquí. El mateix cal dir amb el manteniment dels
extintors.
S’han de revisar més contractes de l’Ajuntament i espera que tots els grups municipals
hi puguin fer aportacions. La seva posició és que “ni tot tant negre, ni tot de color de
rosa”. S’haguessin abstingut si se’ls hagués escoltat. En el ple d’investidura va proposar
diàleg, però han actuat guiats per la qualitat humana del Sr. Alcalde. Els grups de
l’oposició no controlen l’execució de la despesa, i per això és molt difícil que votin que
sí.
Alcalde: El diàleg requereix respecte, i vostè ha trencat les normes i ha de refer moltes
coses que ha trencat. En el tema mediambiental no s’hi actua des d’un partida sinó de
forma transversal.
És cert que s’ha de recordar l’aportació municipal a la majoria dels serveis municipals.
Cal potenciar el turisme. S’actuarà en el Pla de Cala Sans. L’organització de
l’Ajuntament és més barata del que era, més de 160.000 €, a base de tocar els
complements, amb la col·laboració dels representants dels treballadors. Aprovar el
pressupost més baix ha permès afinar.
S’incrementen les inversions respecte al 2011. El retorn que tindrà aquestes inversions
en el comerç serà molt important. Les entrades del Festival de la Porta Ferrada ja
s’estant venent. El retard en l’abalisament és degut a la renúncia de l’empresa que havia
guanyat, i al retard en la licitació. Cal revisar a fons el contracte de la neteja.
La inversió que es va fer l’any passar en l’Asil Surís era per regularitzar el servei. És un
pressupost auster, en allò que es pot ser auster, i a l’hora capaç de generar inversió.
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
12 vots a favor
5 vots en contra
2 abstencions

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

La interventora agraeix la tasca del personal de la seva àrea durant la seva absència.

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

El secretari,

Vist i plau
L’alcalde

Sr. Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó i Albertí

