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 ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  9/2012  
Caràcter : Ordinari 
Del:  26 de juliol de 2012 
Horari:  des de les 21 h fins a les 1:10 h 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sr. Pau Casals Caus (CiU) 
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sr. Carles Motas i López (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF) 
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF) 
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
Regidors que no assisteixen: 
Josep Morató Molins (TSF)  
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
 
Ordre del dia 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 26 DE JUNY DE 2012 I 28 
DE JUNY DE 2012 
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2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜ ESTIONS 
D'INTERÈS 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 12 DE  JULIOL DE 
2012 DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’O CUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA  
 
4. RENÚNCIA DEL SENYOR JOSEP MORATÓ MOLINS COM A RE GIDOR DE 
L’AJUNTAMENT 
 
5. RENÚNCIA DE LA SRA. MARIA ÁNGELES SÁNCHEZ ARAGÓN  COM A 
MEMBRE DE LA CORPORACIÓ 
 
6. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PE R A 
L’AMORTITZACIÓ DE QUATRE PLACES D’EDUCADORA DE L’ES COLA 
BRESSOL 
 
7. PRESENTACIÓ DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE L A MEMÒRIA 
D’ACTUACIONS PORTADES A TERME DURANT L’ANY 2011 
 
8. RATIFICAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DA TA 3 DE 
JULIOL DE 2012 DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’A NY 2013 DEL 
CONVENI INTERADMINISTRATIU AMB L’ICASS DEL DEPARTAM ENT DE 
BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
9. SOL·LICITAR LA BAIXA DEFINITIVA EL MUNICIPI DE S ANT FELIU DE 
GUÍXOLS DE LA XARXA MUNICIPIS INDIANS 
 
10. PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013 
 
11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
SMU-10 TUEDA 
 
12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
DE L’ÀMBIT SMU-17 HOTEL S’AGARÓ MAR 
 
13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE  L’ARTICLE 88 
DE LES NNUU 
 
14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
RELATIVA A LES ZONES HOTELERES, HOTELS ANLLÓ I ALTR ES 
MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA HOTELERA. 
 
15. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELECOMUNICACIONS PER A T ELEFONIA 
MÒBIL. 
 
16. MOCIÓ PER A GARANTIR UNA PRESTACIÓ SANITÀRIA PÚ BLICA, DE 
QUALITAT I GRATUITA 
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17. MOCIÓ SOBRE ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
 
18. PROPOSICIONS URGENTS 
 
II. Part de control: 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Alcalde comenta que atès que la Sala de Plens està plena de socis del Casal de Tueda, i que 
el Sr. Cárdenas li ha sol·licitat poder intervenir en relació al tema de les càmeres del Casal 
Tueda, proposa fer ara aquesta compareixença. 
 
Cap dels regidors hi formula cap inconvenient.  
 
Sr. Francisco Cárdenas: Sol·licito la compareixença voluntària en aquest Ple.  
Tant en el Ple del mes passat com en la premsa s’ha qüestionat la meva actuació en relació a 
l’ús de les càmeres de seguretat instal·lades en el Casal de Tueda i d’altres coses.  
S’ha sol·licitat, encara que no formalment, la meva compareixença davant el Ple de 
l’Ajuntament.  
Voldria aclarir a la ciutadania que la meva intervenció en relació a l’assumpte de les càmeres 
de vigilància del Casal de Tueda va ser com a president de la Junta de Socis del Casal de 
Tueda i mai com a regidor d’aquest Ajuntament, per tot això i ja que no és aquesta Sala de 
Plens on jo legalment hagi de venir a donar explicacions com a president d’una Associació de 
la ciutat, convido al senyor Vilà a mantenir una reunió, amb els socis del seu partit juntament 
amb el socis del nostre casal i la Junta Directiva per aclarir qualsevol dubte que vostè o el seu 
grup municipal tingui en relació a les càmeres instal·lades en l’esmentat Casal com així 
d’altres coses. 
 
 
Jordi Vilà: Manifesta que en principi el que haig de dir és que voluntat d’enraonar hem de dir 
que és el que ens mou, però en aquest punt en concret, voluntat de parlar amb els membres del 
casal d’avis pot ser que sigui convenient però, en qualsevol cas, és una conveniència posterior 
a la necessitat d’enraonar amb el regidor Cárdenas. Perquè vostè pot ser soci del casal; però 
en qualsevol cas, vostè està avui aquí en la seva condició de regidor, no de soci d’una 
institució o d’una associació de veïns, d’avís o del que fora que el vinculi amb la ciutat. Ja és 
prou eloqüent que vostè, a iniciativa pròpia, sense haver-lo demanat cap grup formalment, ja 
vingui a sol·licitar la compareixença, però potser té moltes coses per explicar o potser té 
moltes coses per amagar. 
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A resposta de l’alcalde se’ns va dir que efectivament hi havia una instal·lació de vídeo 
vigilància en el casal, que no tenia permís. I vostè l’estava utilitzant en la seva categoria de 
regidor delegat de policia i seguretat ciutadana.  
Vostè vol posar una cortina d’innocència a través del casal per tapar la seva mala actuació 
política com a regidor. Si vostè vol comparèixer a donar explicacions, faci el que convingui. 
Nosaltres també tenim drets i ens assisteix el dret a demanar explicacions al regidor Cárdenas. 
Vostè a la seva vida privada pot fer el que li convingui amb la seva conveniència, però en la 
seva categoria de regidor, es deu en obligació a donar compte al Consistori. A partir d’aquí 
nosaltres demanarem la seva compareixença i farem les preguntes que creiem convenients, i 
vostè en el seu dret, també, es podrà defensar. Quan la conveniència de reunir-nos amb 
l’associació del casal de Tueda, no veig perquè no s’hagi de fer, es una gestió posterior a la 
necessitat política que vostè doni explicacions de que ha fet tant que responsable de la policia 
d’aquest municipi. No és de rebut, espiar, uns usuaris del casal, a través d’un sistema de vídeo 
vigilància establert sense permís, amb les seves funcions de policia, i això queda absolutament 
al marge de la gestió de l’associació del casal d’avis del Tueda. Aquesta és la nostra aposició, 
i vostè faci ús dels seus drets, que nosaltres farem ús dels nostres. 
 
El Sr. Saballs: El nostre grup va entrar una instància demanant informació sobre la instal·lació 
d’aquestes càmeres, responsabilitat d’instal·lació, responsabilitats del visionat d’aquestes 
càmeres i tot un seguit d’actuacions. A dia d’avui no s’ha contestat. Varem demanar si hi 
havia un expedient de contractació, esperem que ja ens contestaran per escrit. Però el que no 
ens passa desapercebut és que l’equip de govern canvia de banda quan li convé. No estem 
jutjant a cap president de cap casal d’avis ni cap associació, hi ha una instal·lació d’unes 
càmeres en un lloc municipal, on hi ha una regidora amb funció delegada. Si es sabia, hi ha 
hagut temps suficient per fer un informe.  
Quan ho creiem convenient demanarem compareixença, si es demostra si hi han hagut 
il·legalitats, demanarem la dimissió. per que és molt greu si hi ha hagut celebracions privades, 
on anaven els visionats al domicili privat del Sr. Cárdenas, com a president o com a regidor. 
En qualsevol cas, és molt greu. Vostè fa la compareixença voluntària, després de demanar 
suport del casal, però aquí convé discernir al regidor Cárdenas del president del casal d’avis, 
es demanen responsabilitats politiques. Aquí no s’està jutjant al president del Casal d’avis, 
sinó que es demanen responsabilitats polítiques.  
 
Jesús Fernández: Això no és una compareixença formal. Discrepo de vostès, això no és una 
compareixença formal, no ha de donar explicacions en el Ple, el que va passar és el que s’ha 
d’explicar, ell era president d’una associació privada, la compareixença té una forma i un 
procés, on s’han de donar les explicacions. Les explicacions del Sr. Vilà van ser serioses, si 
algú instal·la unes càmeres i utilitza les imatges que no li corresponien, el delicte és el mateix, 
hi ha un suport del casal d’avis, els motius han de ser explicables, perquè sinó no li donarien 
suport. El Sr. Cárdenas s’ha excusat, i ha fet servir la barrera del casal. Ens afegim a la 
proposta de fer la compareixença d’una manera formal. 
 
Alcalde: L’Ajuntament cap a l’any 2001 va  autoritzar instal·lar unes càmeres al Casal de 
Tueda. L’Ajuntament cedeix l’ús exclusiu de la sala de la biblioteca, la junta del casal pren la 
decisió de renovar les càmeres, igual que va prendre la decisió de renovar altres estris del 
casal. El no tancar la sala de la biblioteca, sí que va ser un error; s’hauria d’haver tancat 
durant el sopar i no es va tancar. Si és cert l’ús exclusiu de la biblioteca, i d’uns despatxos. És 
evident que es poden fer actes al casal, però no com a restaurant. Hi va haver una equivocació 
en no tancar la sala de la biblioteca quan hi va haver una activitat, però també en pot fer ús 
altres entitats. El procés que va seguir el casal en la instal·lació de les càmeres va complir el 
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procediment, la discrepància és de l’ús exclusiu de la biblioteca. Aquesta situació s’ha 
regularitzat. Hi ha un permís de l’Ajuntament de la sala de la biblioteca. El Sr. Cárdenas era 
president del casal, i per aquest càrrec, i no per un altre, va fer l’autorització de càmeres. La 
junta del casal li dóna la conformitat perquè comprovi la vigilància de les càmeres. Permís de 
l’Ajuntament, ús exclusiu d’una sala. És lògic que una persona es vulgui explicar si una altra 
persona en els mitjans de comunicació diu la seva.  
 
Jordi Vilà: Mai hauria pensat que una pregunta innocent sobre les càmeres de vídeo, pogués 
aixecar aquest rebombori i que els hagi posat tan nerviosos. El que he dit a la premsa, una 
vegada comprovades les afirmacions, demanaria la compareixença del regidor responsable, 
vostès aixequen una muralla de legalitat per tapar les presumpcions que jo havia preguntat. 
Sense permís, el regidor de policia visionava per imatge no autoritzada la vida privada de 
ciutadans de Sant Feliu de Guíxols. Si l’Agència Catalana de Seguretat ve a fer una inspecció 
i volen fer servir la innocència del casal per tapar un mal ús per part del regidor de policia, ha 
de saber que els visionatges es feien a traves del telèfon mòbil. La vida privada de les 
persones és molt important, si algú es corresponsable de vetllar per això son els responsables 
politics de seguretat ciutadana, és el Sr. Cárdenas. La compareixença ja la demanarem, i si ho 
creuen convenient poden denegar la compareixença si tenen la majoria. Amb la gent del casal 
hi he parlat sempre, des del govern i des de l’oposició, i em consta que no han fet res mal fet 
en les instal·lacions, em sembla un acte de cinisme posar-los davant d’aquest debat quan no 
tenen res a veure, el que no tinc clar és que no ho faci el meu regidor de policia. El 
nerviosisme els traeix, la necessitat de donar explicacions trepitgen la certesa del que sospito 
què ha passat. Si el regidor Cárdenas, que no el president, hi té tot el dret de donar 
explicacions del mal ús de la vídeo-vigilància que havia instal·lat al casal de Tueda, la 
responsabilitat incumbeix al Sr. Cárdenas i al govern que li dóna suport. 
 
Josep Saballs: Pregunta si un regidor de la Policia Local pot anar amb l’emissora de la Policia 
Local i conèixer les converses entre els policies. Demanem la compareixença i la 
documentació, i m’agradaria que aclarissin si és legal que porti l’emissora de la policia al 
cinturó. No sé si té la potestat de saber el que parlen els policies, i no sé fins a quin punt és 
necessari, això era en èpoques anteriors a la democràcia, que tots coneixem la seva militància. 
Jo no he de saber com a regidor, que està fent una família, per molt sala de l’Ajuntament que 
sigui. Espero que l’Agència de Protecció de Dades faci servir la seva potestat quan la 
conducte no és l’adequada.  
 
Alcalde: Qui pren la decisió d’instal·lar les càmeres i de fer el visionat és la Junta del Casal i 
no el Sr. Cárdenas. Sr. Vilà, no ha estat una pregunta innocent, no per nerviosisme, sinó 
perquè el volem posar en evidència, hi ha algú que li vol transmetre la informació, i sembla 
que li molesta que l’Ajuntament faci un exercici de transparència. Ens hem avançat al que 
vostè, l’únic que fa és llençar sospites, no valora el que se li està informant. Qui pren la 
decisió es una junta, no una persona. El punt de discrepància és que l’exclusivitat la van tenir 
només d’una sala, no de tota la planta. És per seguretat, és normal que d’acord amb 
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l’encàrrec, visualitzi les imatges. El casal sí que ha donat imatges a la policia, ja que hi van 
haver uns robatoris al casal, i a partir d’aquí es va començar el procés.  
He dimitit de ser el president del Club Nàutic, tal i com som molts regidors d’altres partits. La 
feina que s’ha fet és cercar la documentació. Estan els documents a la seva disposició. A vostè 
li molesta la realitat que no li fa joc amb el que vostè tenia preparat. Un regidor pot portar 
l’emissora de la Policia Local, és correcte. 
L’alcalde agraeix la gran dedicació del Sr. Cárdenas.  
 
El senyor Cárdenas aclareix que l’emissora que porta a sobre és la de la Brigada municipal.  
   
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATA 26 DE JUNY DE 2012 I 28 
DE JUNY DE 2012 
 
S’aproven les actes anteriors núm. 7/2012 de 26 de juny de 2012 i núm. 8/2012 de 28 de juny 
de 2012. 
 
Carles Motas: demana que en el ple ordinari, a la pregunta del Sr.Saballs sobre l’abalissament  
de les boies consti en acta que l’Alcalde va preguntar “i això qui ho ha decidit”. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜ ESTIONS 
D'INTERÈS 
 
És dóna compte del decret d’Alcaldia de data 25 de juliol de 2012 (X2012006001) en motiu 
de l’obertura d’un compte solidari pels incendis declarats a l’Alt Empordà el passat diumenge 
22 de juliol de 2012 
 
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de juny de 2012. 
 
Atesa la incorporació de la signatura electrònica en el nou programa d’expedients els decrets 
d’Alcaldia dictats en els últims 30 dies no es troben en format paper a la carpeta d’expedients 
de la Comissió Informativa, sinó que cada regidor podrà consultar-los directament accedint a 
la seva Carpeta del Regidor, habilitada a tal efecte en la següent adreça: 
http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca 
 
Carles Motas: Hi ha una disfunció per poder consultar els decrets que es signen 
electrònicament. Demana que es pugui solventar l’accés per poder consultar des de casa o que 
s’habiliti un ordinador a l’Ajuntament. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 12 DE  JULIOL DE 
2012 DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’O CUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA  
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2012: 
 
«DECRET D’ALCALDIA 
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Un cop constituït el nou Ajuntament l’any 2011 i d’acord amb l’establiment de l’organització 
municipal, per Decret d’Alcaldia en data 21 de juny de 2011 es varen delegar a favors dels 
regidors competències de gestió.  
En aquest mateix Decret d’Alcaldia es va delegar al regidor Joaquim Clarà i Estañol la 
potestat de resoldre, mitjançant actes administratius, les autoritzacions sobre ocupació de via 
pública i restriccions al trànsit rodat;  
Atès que durant aquest temps de posada en pràctica, s’ha comprovat que efectuant uns canvis 
es podria millorar aquest procediment d’autoritzacions de les ocupacions de la via pública;  
 
Atès que s’ha cregut convenient modificar aquesta delegació de tal manera que aquesta 
competència l’efectuï la mateixa Unitat de Brigada Municipal, donat que aquesta àrea també 
intervenia per a l’autorització i suport logístic del material disponible per dur a terme 
l’activitat;  
Per la qual cosa, i veient que es podia donar celeritat a aquest tràmit administratiu, tant a 
nivell de competència de gestió com de gestió administrativa;  
 
Aquesta Alcaldia 
 
DISPOSA:  
 
1.- Normalitzar l’imprès de sol·licitud d’ocupació de la via pública, segons full adjunt. 
 
2.- Modificar el previst al Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2011, de forma que el 
regidor Francisco Cárdenas Toscano assumirà a partir d’ara la gestió de la matèria d’ocupació 
de la via pública, en substitució del regidor Joaquim Clarà i Estañol, en els següents termes:  
 
«Delegar al regidor Francisco Cárdenas Toscano la potestat de resoldre, mitjançant actes 
administratius, les autoritzacions sobre ocupació de via pública i restriccions al trànsit rodat» 
 
3.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a la data de  notificació 
d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’avocació d’aquesta Alcaldia.  
 
4.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra, o es fa ús de la delegació.  
5.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària que tingui lloc, i 
publicar en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.» 
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El Sr. Vilà demana al senyor Cárdenas que no faci servir la informació privilegiada en 
benefici propi, tal i com ho ha fet com a regidor de la Policia.  
 
Alcalde: que quedi constància del que ha dit el senyor Vilà sobre la informació privilegiada, 
el sr. Cárdenas ha complert el càrrec que li ha ofert una junta.  
 
Jordi Vilà: estic acostumat als debats democràtics. A mi no em fa por tenir raó. Les 
afirmacions són en clau de denúncia, es comprovin o no, però no poden quedar sense 
importància, sinó no vindria l’agencia catalana de seguretat a fer les comprovacions. Sinó 
vostè hagués fet unes respostes netes i transparents. La meva obligació de regidor és 
fiscalitzar l’òrgan de govern de tots els regidors. No he de callar davant les injustícies ni 
m’amagaré darrere de cap associació. 
 
Alcalde: al seu abast hi haurà la informació i ho podrà comprovar. El senyor Cárdenas ha 
defensat les instal·lacions de les quals l’Ajuntament li ha fet la cessió, i vostè ho obvia en tot 
moment. Ens ha d’explicar quin és el benefici. 
 
 
4. RENÚNCIA DEL SENYOR JOSEP MORATÓ MOLINS COM A RE GIDOR DE 
L’AJUNTAMENT 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern i que 
textualment diu el següent: 
 
«En data 5 de juliol de 2012, el senyor Josep Morató Molins ha presentat la renúncia com a 
regidor d’aquest Ajuntament, amb efectes de data 31 de juliol de 2012.  
 
Atesa la renúncia del senyor Carles Xargay i Saurí,  que és el següent candidat d’acord la 
llista de la candidatura presentada pel grup polític Tots per Sant Feliu (TSF) en les eleccions 
locals 2011;   
 
Vist el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral General;  
 
Proposo al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació del 
senyor Josep Morató Molins.  
 
Segon.- Quedar assabentat de la renúncia presentada pel senyor Carles Xargay Saurí, membre 
següent al Sr. Morató en la candidatura presentada pel grup Tots per Sant Feliu (TSF) en les 
eleccions locals del 2011, a ser designat regidor en substitució del Sr. Morató.  
 
Tercer.- Comunicar les dues renúncies esmentades a la Junta Electoral Central, sol·licitant la 
designació urgent com a regidor del senyor David Oliveras Sala, que segueix al Sr. Xargay en 
la candidatura presentada pel grup Tots per Sant Feliu (TSF) en les eleccions locals del 2011. 
 
Quart.- Expressar al senyor Josep Morató Molins l’agraïment de la Corporació per la 
dedicació i els serveis prestats durant aquest període que ha ocupat el càrrec de regidor.» 
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Carles Motas explica que el Sr. Morató ha demanat que transmetés la seva disculpa per no 
poder assistir al Ple per raons professionals. 
 
Pere Albó: Des del govern agraeix la dedicació que els dos regidors han tingut. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
5. RENÚNCIA DE LA SRA. MARIA ÁNGELES SÁNCHEZ ARAGÓN  COM A 
MEMBRE DE LA CORPORACIÓ 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern i que 
textualment diu el següent: 
 
«En data 16 de juliol de 2012, la senyora Mª Angeles Sánchez Aragón ha presentat la 
renúncia com a regidora d’aquest Ajuntament, en representació del grup del Partit Popular de 
Catalunya.  
 
Atès que segons la llista de la candidatura presentada en les passades eleccions municipals, el 
següent candidat és el senyor Francesc Igualador Banaset;  
  
Vist el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral General;  
 
Proposo al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de la regidora d’aquesta Corporació de la 
senyora Mª Angeles Sánchez Aragón.  
 
Segon.- Comunicar aquesta renúncia a la Junta Electoral Central, sol·licitant la designació 
urgent com a regidor del senyor Francesc Igualador Banaset, éssent el següent membre de la 
candidatura presentada pel grup del Partit Popular de Catalunya en les eleccions locals del 
2011. 
 
Tercer.- Expressar a la senyora la senyora Mª Angeles Sánchez Aragón l’agraïment de la 
Corporació per la dedicació i els serveis prestats durant aquest període que ha ocupat el càrrec 
de regidora.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
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6. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PE R A 
L’AMORTITZACIÓ DE QUATRE PLACES D’EDUCADORA DE L’ES COLA 
BRESSOL 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern i que 
textualment diu el següent: 
 
«Fets 
 
1r.- L’any 2009 es varen convocar set places d’educador/a d’escola bressol, a temps parcial 
(30 hores setmanals), vacants a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols, enquadrades en el grup professional C-1, i incloses en l’oferta pública d’ocupació 
de l’any 2008, publicada en el DOGC núm. 5177, de 21/07/2008 (pàg. 56864). Aquestes 
places es varen crear l’any 2008, segons consta a la memòria emesa pel regidor el 7/02/2008. 
 
2n.- El 30 de juny de 2009, el Tribunal Qualificador per a la provisió de set places va emetre 
acta on consta que varen superar el procés tres aspirants. Per tant, varen quedar quatre places 
vacants. 
 

3r.- El 23 d’abril de 2009, el regidor de personal va emetre la memòria sobre la proposta de la 
plantilla i la relació de llocs de treball de l’any 2009, on consta que a l’Àrea d’Educació, 
Joventut i Esports:  

“Es reestructura el lloc de treball d’encarregada de l’escola bressol (F C1 CD17 CE53) amb 
una jornada de 35 hores setmanals, que passa a ser un lloc de treball amb jornada de 30 
hores setmanals (L C1 CD17 CE41) a partir de l’1 de març de 2009.  

 S’amortitza una plaça de mestre (L A2 CD21 CE41) amb una jornada de 25 hores setmanals 
i es crea una plaça d’educadora (L C1 CD17 CE41). 

Per tant, de l’acta del 30 de juny de 2009 del Tribunal Qualificador i de la memòria del 
regidor de 23 d’abril de 2009 es desprèn que hi ha 9 places d’educador/a Escola Bressol (30 
hores), 6 de les quals vacants. Aquestes places no s’han tornat a ofertar en cap altra oferta 
pública d’ocupació posterior a la del 2008. 

4t.- A la plantilla de personal laboral de l’any 2011 hi consten dins del Grup C1 9 places 
d’educador/a Escola Bressol (30 hores), 6 de les quals consten com a vacants.   

A la Relació de Llocs de Treball de l’any 2011 hi consten adscrits a l’Escola Bressol 9 llocs 
d’educador/a Escola Bressol-30h, 6 dels quals consten com a vacants. 

5è.- Examinats els expedients de Recursos Humans, quatre de les places vacants d’educador/a 
vacants estaven ocupades  des del dia 1 de maig de 2008 per les senyores Verònica Rojas 
Alcalá, Anna Codina Alsius, Maria Jesús Calvet Molina i Rebeca Jiménez Gómez, mitjançant 
un contracte d’interinitat a temps parcial (510) fins  a la provisió del lloc. 

Una de les places vacants estava ocupada des del dia 1 de setembre de 2009 per la Sra. Sara 
Castillo Rodríguez, mitjançant un contracte d’interinitat a temps parcial (510) fins  a la 
provisió del lloc. 
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La darrera plaça vacant estava ocupada des del dia 1 de febrer de 2011 per la Sra. Noèlia 
Vega Gargallo, mitjançant un contracte d’interinitat a temps parcial (510) fins  a la provisió 
del lloc. 

6è.- El 29 de novembre de 2011, l’alcalde va emetre Resolució (D2012AJ07/20) en la que 
accepta la baixa voluntària de la senyora Noèlia Vega Gargallo amb efectes 5/09/2011. Per 
tant, a partir d’aquesta data de les 6 places vacants, 1 no està ocupada.  

7è.- El 6 d’octubre de 2011 va tenir entrada a l’Àrea de Recursos Humans l’informe emès pel 
director de l’Escola Bressol, amb el vistiplau de la regidora d’Ensenyament. En l’esmentat 
informe consta que: “Un cop iniciat el curs escolar, podem concloure que no seran 
necessàries totes les educadores infantils que en aquests moments continuen treballant a 
l’Escola Bressol Pública Oreneta. En aquest sentit, per poder atendre convenientment els 
diferents grups d’espais familiars, seria necessari seguir comptant amb la Sra. Sara Castillo 
però només a mitja jornada (17,5 h/set) (horari laboral curs escolar 2011-2012: de dilluns a 
dijous de 16:00 a 20:00 i divendres de 9:30 a 11:00 h.).”   
Per tant, des d’aquest moment l’Ajuntament va iniciar un pla de reajustament del personal de 
l’Escola Bressol. 

El 13 de desembre de 2011, mitjançant Decret d’Alcaldia, l’alcalde va aprovar la modificació 
amb efectes 5 d’octubre de 2011 la jornada del contracte (E-17-2009-0127521 de 1 de 
setembre de 2009) de la Sra. Sara Castillo Rodríguez de 30 a 17,5 hores setmanals.  

8è.- El 23 de novembre de 2011 va tenir entrada a l’Àrea de Recursos Humans l’informe emès 
pel director de l’Escola Bressol, amb el vistiplau de la regidora d’Ensenyament. En l’esmentat 
informe consta que: “Un cop iniciat el curs escolar, a la llum del nombre d’infants atesos, 
hem de concloure que no són necessàries totes les educadores infantils que en aquests 
moments continuen treballant a l’Escola Bressol Pública Oreneta. 
En el mateix informe consta: “Atès que a la Plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols hi consten 6 places vacants d’educador/a infantil i que d’aquestes 6 places, 
actualment n’hi ha 5 de cobertes de forma interina i, tal com s’ha explicat anteriorment, per 
atendre adequadament els infants i les famílies del centre seria suficient comptar amb 4 
d’aquestes places, utilitzant el criteri d’antiguitat al centre i també tenint en compte el perfil 
professional més adequat derivat de la formació acadèmica complementària, es fa la següent 
proposta: prescindir dels serveis de la Sra. Rebeca Jiménez i Gómez a l’Escola Bressol 
Oreneta.  
 
El 25 d’octubre de 2011, la cap de Cultura va emetre un informe referent a la necessitat de 
contractació d’un/a auxiliar administratiu/va com a personal de reforç del servei de cementiri 
amb funcions específiques relatives a l’exp. X2006007316 de regulació del cens de titulars 
dels drets funeraris del cementiri municipal, per un termini igual a la durada del servei que 
motivi la contractació. 
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Atès que l’Ajuntament va optar per redistribuir els efectius, en comptes de rescindir 
contractes i acomiadar els treballadors. I que es va comunicar a la Sra. Rebeca la possibilitat 
de nomenar-la funcionària interina per prestar els seus serveis com a auxiliar administrativa a 
l’Àrea de Cultura, per tal de poder executar un programa de caràcter temporal, opció que va 
acceptar, per tant, el 16 de gener de 2012, l’alcalde va aprovar per D2012AJ07/395 rescindir 
el contracte de la Sra. Rebeca Jiménez i nomenar-la interinament per executar un programa de 
caràcter temporal.   
 
9è.- El dia 1 de febrer de 2012, va tenir entrada a RRHH l’informe emès pel director de 
l’Escola Bressol on consta el nivell d’ocupació que està previst assolir entre els mesos de 
febrer i d’abril, i segons les dades del seu informe i veient que la regidora també ho veu 
convenient, proposa que es prescindeixi de la Sra. Maria Calvet i Molina, com a educadora 
infantil de l’Escola Bressol Pública Oreneta. 
 
10è.- El 7 de maig de 2012, el director de l’Escola Bressol emès un informe on consta que 
s’han complert les previsions del nivell d’ocupació que consta a l’informe del dia 1/02/2012.  
 
11è.- El 3 de maig de 2012, la interventora accidental ha emès informe referent al 
comportament dels ingressos respecte l’any anterior i respecte el nombre d’alumnes a l’escola 
bressol, on consta que els alumnes del curs 11-12 respecte el curs 10-11 pel que fa als mesos 
de febrer, març i abril ha disminuït una mitja de 62,03 alumnes, i atesa aquesta disminució de 
l’alumnat s’ha produït una disminució en els ingressos de 4.010,08 euros pel que fa al mes de 
febrer, 4.184,78 euros pel mes de març i 3.815,81 el mes d’abril. Per tant, s’ha produït una 
disminució en els ingressos de l’Escola Bressol, i això provoca que ens trobem davant d’una 
situació econòmica negativa que afecta a l’Escola Bressol. 

12è.- Atès l’informe del director de l’Escola Bressol, el nombre d’alumnes ha disminuït i per 
tant, les places creades quan hi havia un augment de la demanda de places d’alumnes, no es 
poden mantenir tant des d’un punt de vista organitzatiu i econòmic. Atès que existeix una 
situació de desajustament entre la força del treball i les necessitats, que afecta i es localitza a 
l’Escola Bressol, i no al global de l’Ajuntament i que s’evidencia un sobre dimensionament de 
les places i per tant, de treballadors de l’Escola Bressol.  

13è.- Atès que l’amortització de les places contribuirà a la superació de la situació econòmica 
negativa de l’Escola Bressol, atès que hi ha una manca d’ingressos i que l’amortització de les 
places és una decisió que es troba dins de l’esfera de l’autonomia d’organització i 
racionalització de l’administració. 

14è.- Atès que l’amortització de les places que ocupen els treballadors en els contractes 
d’interinitat per vacant, és una causa determinant de l’extinció del contracte per la pròpia 
naturalesa d’aquesta modalitat contractual. La interinitat es refereix a una plaça, que es 
proveeix amb aquesta modalitat per estar vacant, de tal forma, si s’amortitza aquesta, no hi ha 
una altra opció que el cessament de l’interí , donada la vinculació de la relació laboral 
d’interinitat amb una plaça adscrita a un lloc de treball concret. 

15è.- Atès que l’amortització de les places, que es tracta d’una supressió de personal en la 
plantilla com a conseqüència de la supressió, adequació o transformació dels serveis de 
l’organització i que, per tant, és una potestat d’autoorganització de l’administració local.  

FONAMENTS JURÍDICS 
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Atès el que estableix l’art. 52.C del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
Atès el que estableix l’art. 51.1 del RDL 1/1995, de 24 de març.  

Atès el que estableix l’art. 49.C de RDL 1/1995. 

L’article 140 de la CE, reconeix la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal 
com estableix l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril LBRL i l’art. 8.1 del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord 
al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la LBRL i l’article 7.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TUFPC) 
En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es 
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents 
LMRLC i 28 a 33 del TUFPC). Aquests preceptes permeten que l’Ajuntament acordi 
l’amortització de les places i llocs de treball. 
 
Per la qual cosa es proposa: 
 
1r.- L’amortització de quatre places d’educador/a de l’Escola Bressol, segons la part 
expositiva, ocupades de forma interina, tot indicant que l’amortització d’una d’aquestes places 
ja està prevista a la plantilla i RLTT del pressupost de l’exercici 2012. 

2on.- Exposar l’expedient a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils a l’efecte 
de presentació de reclamacions. 
 
3r-. Determinar que si durant el termini d’informació pública de l’expedient no es presentés 
cap reclamació els acords adoptats amb caràcter inicial assoliran el caràcter de definitiu sense 
necessitat d’adoptar un acord exprés en tal sentit.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7. PRESENTACIÓ DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE L A MEMÒRIA 
D’ACTUACIONS PORTADES A TERME DURANT L’ANY 2011 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 127 del Reglament Orgànic Municipal, el Sr. 
Síndic Municipal de Greuges presenta al Ple la Memòria d’actuacions portades a terme durant 
l’any 2011.  
 
Els senyors regidors disposen d’una còpia de l’esmentada memòria en una data anterior a la 
celebració del Ple. 
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A continuació s’exposa un resum de la intervenció del senyor síndic:  
 

1. Presentació 

Complint el que disposa el ROM, el Síndic presenta la Memòria corresponent a l’any 2011, 
dins un context de crisi que condiciona la seva actuació. Promet brevetat en l’exposició. 

2. Introducció 

Examina les bones relacions entre l’Ajuntament i la Sindicatura, destaca el paper que aquesta 
Institució desenvolupa en la vida municipal com institució de segona instància, on poden 
recórrer els ciutadans. 
Destaca l’augment d’hores de dedicació a l’Oficina que han passat de les 8h setmanals a les 
18 actuals. 

3. Memòria 

Totes les dades estan tancades en data 31/12/2011. Durant l’any 2011 l’Oficina del Síndic ha 
realitzat 144 actuacions (l’any 2010 van ser 139). Les 144 actuacions estan dividides en: 72 
consultes,  47 queixes i 25 a iniciativa del Síndic (a l’any 2010: 46 consultes i 93 queixes). 

- Consulta: queixes, sol·licituds que d’entrada, per la seva senzillesa, poden ser resolts 
amb relativa facilitat, cosa que no indica que no siguin importants. Aquestes consultes 
es poden dividir en 4 apartats:  

o  Informació: aclariment de les resolucions donat la dificultat d’entendre el 
llenguatge de l’administració. 

o Assessorament: consultes que poden implicar deficiències o presumptes 
irregularitats en l’actuació municipal. 

o Orientació: assumptes on el Síndic no pot intervenir però dirigeix al veí cap a 
on pot fer la seva queixa. 

o Solució amistosa: intervenció del Síndic buscant una solució amistosa entre 
l’administració i la ciutadania. 

 A 31 de desembre de 2011 s’havia donat resposta a totes les consultes (72) realitzades. 
 

- Queixes: actuació que per la seva complexitat precisen l’obertura d’un expedient i 
decidint si s’accepta la queixa o recomanant a l’Ajuntament una rectificació de la seva 
actuació.  

De la 47 queixes se’n van admetre a tràmit 44. A data 31 de desembre de 2011 hi havia 16 
queixes pendents de resposta (11 d’aquestes s’han tancat al 2012). 
Dels 25 expedients a iniciativa del Síndic 16 han estat recomanacions, 7 suggeriments i 2 
actuacions d’ofici. 
El grau d’acceptació de les queixes i de les recomanacions és el següent:  
Acceptades: 41; acceptades parcialment: 2; no acceptades: 8; pendents de resposta: 16; 
arxivades per desistiment: 2; no admeses a tràmit: 3. 
Àmbit de les actuacions. Destaquen: circulació, aparcaments i sancions: 19; manca de 
resposta: 12;  manteniment via pública: 6; neteja viària: 6; disciplina urbanística: 5; 
responsabilitat patrimonial: 5. 
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Es fa una relació resumida de cada una de les actuacions i s’explica la presència del Síndic 
en actes institucionals i de representació.  
 
4. Suggeriment final. 

S’emmarca en la línia de col·laboració del Síndic-Ajuntament, progressar en una 
administració més eficient en benefici de la ciutadania. 

 
5. Reflexió final: 

El Síndic invita en la reflexió final a augmentar el diàleg entre els Srs. Regidors i el 
permanent ús del raonament i l’argumentació com a norma de comportament. 
  

 
Jesús Fernández: Lloa la tasca del Sr. Mayo. Anima als ciutadans a utilitzar més el transport 
públic. 
 
Jordi Vilà: Li dóna les gràcies per parlar constructivament de les institucions democràtiques i 
de la gestió política. En aquest Ajuntament, malgrat les discrepàncies, s’enraona. 
 
Carles Motas: El Sr. Síndic primer presenta els números, i al final fa la lliçó com a professor. 
Ha rebut el missatge subliminal. 
 
Pere Albó: La relació del govern amb el Síndic és de gestió de conflictes. Destaca la figura 
del Síndic com a aprofundiment en el procés en la democràcia local. Hem de prendre nota de 
la importància del sentit de la responsabilitat de les nostres actuacions.  
 
El Sr. Síndic agraeix la feina de la Sr. Assumpció Vilatje. 
 
 
8. RATIFICAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DA TA 3 DE 
JULIOL DE 2012 DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’A NY 2013 DEL 
CONVENI INTERADMINISTRATIU AMB L’ICASS DEL DEPARTAM ENT DE 
BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la CI de Promoció 
Econòmica i que textualment diu el següent: 
 
« El 3 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local acordà: 
 
1. Sol·licitar la pròrroga per l’any 2013 del conveni interadministratiu entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 



 16 

Catalunya (Q 0841112 I ) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de 80 places de servei de 
residència assistida i autoritzar a l’alcalde president Joan Alfons Albó i Albertí a la signatura 
de la pròrroga esmentada. 
 
2. L’endossament del pagament de les factures corresponents directament al Consorci Suris 
Sant Feliu Gent Gran 
 
Per això, 
 
Proposo al Ple Municipal, 
 
Ratificar l’esmentat acord» 
 
La Sra. Verònica Lahoya ressalta la importància de poder mantenir aquest conveni en les 
actuals condicions.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
9. SOL·LICITAR LA BAIXA DEFINITIVA EL MUNICIPI DE S ANT FELIU DE 
GUÍXOLS DE LA XARXA MUNICIPIS INDIANS 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la CI de Règim Intern i que 
textualment diu el següent: 
 
«En data 7 d’octubre de 2011 es va comunicar al President de la Xarxa de Municipis Indians 
la voluntat de l’Ajuntament de donar-se de baixa d’aquesta Associació. 
 
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple Municipal: 
 
Ratificar  la baixa definitiva el municipi de Sant Feliu de Guíxols de la Xarxa Municipis 
Indians» 
 
Jordi Vilà: Demana com ha quedat la relació amb aquesta Associació. 
 
Pere Albó: L’he volgut contestar perquè vostè sap com penso jo d’aquest projecte pels 
ciutadans, per la gent, pels operadors, fins i tot els companys d’altres ajuntaments que alguna 
vegada  m’han vist defensar aquest projecte. No fa falta aprofundir, ja hem fet un apunt abans 
sobre la situació econòmica dels Ajuntaments.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
14 vots a favor  (7CIU, 5PSC, 1ERC, 1ICV) 
5 abstencions   (TSF) 
 
 
10. PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la CI de Règim Intern i que 
textualment diu el següent: 
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«Atesa l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/185/2012, de 22 de juny, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013;  
 
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, 
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius; 
 
Ateses les festivitats patronals, tradicions i costums d’aquesta ciutat. 
 
Al Ple de l’Ajuntament, proposo l’adopció del següent acord: 
 
1r Fixar els següents dies de festa local d’aquesta ciutat, pel proper any de 2013: 
 
-8 de febrer (Divendres de Carnaval) 
-1 d’agost (Diada de Sant Feliu) 
 
2n Proposar-les al Departament de Treball, de conformitat a la legislació vigent.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
SMU-10 TUEDA 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. d’Urbanisme i que 
textualment diu el següent: 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha redactat i es promou el present document 
de modificació de la delimitació i ordenació de les finques incloses dins l’SMU-10 dels 
previstos en el POUM de 2006 per donar compliment a les Sentencies fermes dictades pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb els recursos contenciosos núm. 
261/07, núm. 262/07, núm. 268/07 i núm. 294/07. 
 
Atès que les Sentencies esmentades declaraven la nul·litat de ple dret de l’ordenació que 
preveia el POUM per l’SMU-10, i ordenaven a l’administració l’aprovació d’una nova 
ordenació urbanística pels àmbits afectats, 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 trobaven dins l’SMU-10, 
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atesa la declaració de nul·litat de ple dret que fan els sentencies esmentades de l’ordenació 
prevista en el POUM 2006, en concret per irracionalitat de la delimitació. 
 
Justificadament s’ha delimitat un nou àmbit, del que s’han exclòs tres de les cinc peces que en 
formaven part, i s’ha ordenat de nou totes les finques. 
 
Resumidament, s’exclou de l’àmbit i del sistema d’equipaments la Casa Traschler, donant-li 
la qualificació urbanística adequada a la seva ubicació i característiques particulars. S’exclou 
de l’àmbit la casa de la carretera de Palamós afectada parcialment pels sistema viari, s’exclou 
de l’àmbit l’espai lliure del camí de la caleta i el tram corresponent d’aquesta camí. 
 
Es defineix un nou sector format per l’illa de l’eixampla de Tueda i la peça de sistema 
d’espais lliures i vialitat situada als carrers Salvador Dalí i Joan Miró, fins enllaçar amb els 
carrers Nicolau Nates i Pere Màrtir Estrada, justificant el sector discontinu. 
 
Aquesta modificació es va aprovar inicial per acord de Ple de 28 de març de 2012. 
 
S’ha completat la tramitació preceptiva amb sol·licitud d’informes sectorials, que han estat 
incorporats a l’expedient i en la seva part necessària al document que es porta a aprovació 
provisional. 
 
S’ha convocat la informació al públic amb la publicació dels corresponents edictes. La 
documentació aprovada ha estat exposada al públic durant el termini legalment previst. 
Igualment s’ha dut a terme el programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament. 
Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació a la documentació 
aprovada inicialment. Consta a l’expedient un escrit de la Sra. Mercedes Alwina Teresa Ott, 
de 13/06/201, núm. de registre: E2012005646. 
 
L’escrit presentat no es tracta de cap al·legació, simplement es fa constar que s’ha rebut de la 
Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una notificació en relació a l’aprovació 
inicial del present expedient i s’adjunta còpia de l’escrit que la interessada ha adreçat a la sala 
tercera del TSJC on fan constar que amb el document aprovat inicialment s’està complint , al 
seu entendre, el que establia la sentència del recurs 268/2007. 
 
A l’expedient consta informe tècnic sobre els informes sectorials emesos i la part dels 
mateixos que s’incorpora al document tècnic que es porta aprovació provisional. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic, ratificat pel Secretari de la Corporació. 
 
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, com a 
Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. - Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació de la 
delimitació i nova ordenació de les finques que formaven part de l’SMU-10 previst en el 
POUM 2006 en compliment de les Sentencies fermes dictades pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en els procediments contenciosos núm. 261/07, núm. 262/07, núm. 
268/07 i núm. 294/07. 
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SEGON.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
 
Joan Vicente: explica la proposta i exposa que aquesta troba un equilibri entre l’interés públic 
i l’interés privat. Es tracta de deixar el planejament a punt per quan la situació permeti 
impulsar nous projectes.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
DE L’ÀMBIT SMU-17 HOTEL S’AGARÓ MAR 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. d’Urbanisme i que 
textualment diu el següent: 
 
«Essent promotora l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, es va redactar una modificació 
puntual de POUM que modificava la delimitació de l’SMU-17 dels previstos en el POUM de 
Sant Feliu de Guíxols. Aquesta modificació puntual de POUM, tot mantenint els objectius 
generals del sector i aprofitaments establerts en el planejament vigent, canvia les obligacions 
es fixaven per l’SMU-17, que eren les d’urbanització del tram del camí de la Caleta comprès 
dins el seu àmbit, per la cessió de l’espai lliure que afronta amb el mateix hotel, a la banda 
nord del camí de la Caleta. D’altra banda, la modificació de POUM, també limita els usos 
admesos a l’SMU-17 exclusivament a l’ús hoteler i complementaris, suprimint la previsió de 
l’ús d’habitatge, i reajusta les alineacions del camí de la Caleta de manera que, tot assegurant 
una secció uniforme en tot els seu traçat, s’eviten les afectacions innecessàries en les 
edificacions existents del conjunt hoteler. 
 
Aquesta modificació va acompanyada d’un conveni urbanístic que fixa la nova delimitació i 
ordenació de l’SMU-17 i les obligacions d’urbanització i cessió dins el nou àmbit. 
 
Aquesta modificació es va aprovar inicial per acord de Ple de 26 d’Abril de 2012, així com el 
conveni urbanístic. 
 
S’ha completat la tramitació preceptiva amb sol·licitud d’informes sectorials, que han estat 
incorporats a l’expedient i en la seva part necessària al document que es porta a aprovació 
provisional. 
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S’ha convocat la informació al públic amb la publicació dels corresponents edictes. La 
documentació aprovada ha estat exposada al públic durant el termini legalment previst. 
Igualment s’ha dut a terme el programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament. 
 
Durant el termini d’informació al públic s’han presentat tres al·legacions a la modificació 
puntual de POUM:  
 
A).- El Sr. Xavier Espot Pinyol actuant en nom de Augusta Marketing Directo, SL, 
copropietària del sector, al·legant que l’entitat estava en disposició de fixar l’ordenació 
detallada del sector i sol·licitant que aquesta ordenació s’incorporés al planejament general de 
forma que les finques delimitades per l’SMU-17 passessin a estar incloses dins un polígon 
d’actuació urbanística, mantenint-se les obligacions d’urbanització i cessió que corresponen a 
l’antic sector de millora urbana 17 
 
B).- La Sra. Marta Matas Pou, en representació de l’Hotel Confortel Caleta Park, al·lega que 
el traçat del camí de la Caleta proposat en la modificació de POUM aprovada inicialment 
afecta una part de la finca de l’Hotel Caleta Park. 
 
C).- La Sra. Cristina Pardo Reyné en representació de la comunitat de propietaris de l’Edifici 
Reino al·lega que existeix una discrepància entre els límits de les finques de Apartamentos 
Reino i de l’Hotel S’Agaró Mar, al límit oest del sector de millora urbana. 
 
A l’expedient consta informe tècnic sobre les al·legacions presentades amb proposta 
d’estimació i desestimació. També consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la 
Corporació amb proposta d’estimació i desestimació de les al·legacions.. 
 
Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació al conveni urbanístic 
subscrit el dia 26 d’abril de 2012 que fa referència a la nova delimitació i l’ordenació del 
sector SMU-17. En relació amb aquest conveni que restava condicionat a una ordenació molt 
concreta, si bé no s’ha esmenat, consta la conformitat de totes les parts signants a la nova 
ordenació el sector. Aquesta conformitat ha estat expressada mitjançant compareixença 
davant el Secretari de la Corporació i signatura de la nova proposta que es porta per 
l’aprovació provisional. 
 
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, com a 
Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. - Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per l’entitat Confortel 
Hotel Caleta per ser innecessària la seva estimació ja que les argumentacions de l’al·legacions 
ja es trobaven recollides en el document que es va portar a aprovació inicial de forma que no 
cal modificar-lo en el sentit sol·licitat. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades 
per la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Reino atès que la present modificació ni afecta ni 
modifica els límits de propietat entre aquesta Comunitat i l’Hotel S’Agaró.  
 
Estimar íntegrament l’al·legació de l’entitat Augusta Marketing, SL en el sentit d’incorporar 
al planejament general l’ordenació detallada de l’àmbit, i amb la mateixa delimitació incloure 
les finques dins un Polígon d’Actuació amb els mateixos deures de cessió i urbanització que 
preveia l’SMU-17. 
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SEGON.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació 
puntual de POUM del Sector de Millora Urbana SMU-17 Hotel S’Agaró Mar, essent 
promotora l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el 
Reglament d’Urbanisme de Catalunya es fa constar que els canvis introduïts durant el termini 
d’informació al públic no son substancials, la qual cosa no comporta la necessitat d’un nou 
termini d’informació publica, per es fan constar en el present acord d’aprovació provisional: 
 
-El planejament general incorpora l’ordenació detallada del sector mitjançant la creació d’una 
subzona clau 17b), com a conseqüència d’això resulta innecessari el seu manteniment com a 
sector de millora urbana de forma que, amb la mateixa delimitació, les finques afectades 
s’inclouen dins un Polígon d’Actuació, els PA-29 dels previstos en el POUM, eliminant-se 
l’SMU-17. 
 
-S’afegeixen els punts 4 i 5 a l’article 62 de les Normes Urbanístiques del POUM per regular 
el porxos a efectes del còmput d’edificabilitat neta dins una parcel·la. 
 
TERCER.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic que acompanya la present 
modificació de POUM, amb les esmenes relacionades que han estat acceptades per les parts 
signats mitjançant compareixença davant el Secretari de la Corporació. 
 
QUART.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Joan Vicente: explica la proposta i exposa que els canvis introduïts estalvien la posterior 
tramitació d’un Pla Especial. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE  L’ARTICLE 88 
DE LES NNUU 
 
El Secretari llegeix la següent proposta:  
 
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha redactat una modificació puntual de POUM per 
modificar l’articulat de les Normes Urbanístiques per tal d’ajustar les condicions de l’alçada 
màxima reguladora de les edificacions aïllades i, de manera específica, per tal de donar 
resposta als requeriments de major alçada per a l’ús hoteler. 
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La documentació que integra aquesta modificació és la suficient per ser aprovada inicialment. 
 
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació. 
 
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, com a 
Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment  els documents que formen part de la modificació puntual de 
POUM de l’article 88 de les Normes Urbanístiques, promoguda pel propi Ajuntament i 
redactada per Joan Albesa, arquitecte. 
 
SEGON.-  Convocar i sotmetre a informació publica la documentació aprovada i dur a 
terme el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions de POUM. El 
termini que els esmentats documents estaran exposats al públic a efectes de poder formular les 
al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns serà de 30 dies. 
 
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 d’edificació de 
les finques que es troben en zona d’edificació aïllada dins el municipi de Sant Feliu de 
Guíxols, durant un termini de 2 anys. 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: A partir del debat dels hotels Anlló es va posar de manifest que les alçades dels 
edificis hotelers podien quedar una mica justes. Es tracta d’incrementar uns 30 cm per planta. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
 
14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL POUM 
RELATIVA A LES ZONES HOTELERES, HOTELS ANLLÓ I ALTR ES 
MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA HOTELERA. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta:  
 
«Essent promotora la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el dia 30 
de juliol de 2009, per acord de Ple, es va aprovar inicialment, amb condicions, la modificació 
puntual de POUM per la requalificació urbanística de l’Herència Anlló i dues finques mes de 
la Rambla Portalet.  
 
La documentació aprovada inicialment va ser exposada al públic i un cop rebut el text refós 
que incorporava les condicions imposades pel Ple, llevat la de fixar la categoria H1 per les 
finques núm. 6 i 14 de la Rambla Portalet,  es va tornar a exposar al públic l’esmentat text 
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refós. Durant aquests dos terminis d’informació al públic s’han presentat quatre al·legacions 
que cal resoldre. 
 
Es varen sol·licitar els informes sectorials necessaris i es va completar el procés de 
participació ciutadana que cal seguir per les modificacions de POUM. 
 
Les al·legacions presentades durant aquests dos terminis d’exposició al públic de la 
modificació puntual aprovada inicialment per primera vegada varen ser les que es dirà a 
continuació: 
 

- A).- Al·legació del grup municipal de CiU. 
- B).- Al·legació presentada per Sergi Calvo Puerto, en representació de la Sra. 

Montserrat Casademont, propietària de la finca de la Rambla Portalet, 14. 
- C).- Al·legació presentada per la Sra. Rosa Maria Girbau Serramitja 
- D).- Al·legació presentada per Laura Corsunsky Zeitune, en representació del Sr. Joan 

Enric Lahosa Puigferrat. 
 
Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols, el dia 28 de març de 2012 es va 
aprovar inicialment per segona vegada la modificació puntual de POUM per la modificació de 
la normativa i usos hotelers del municipi i requalificació urbanística de l’Herència dels 
Germans Anlló Bou.  
 
En relació amb aquesta documentació, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals, 
s’ha seguit el procés d’exposició al públic, amb convocatòria mitjançant la publicació dels 
edictes preceptius, s’ha seguit el procediment de sol·licitud d’informes i s’ha portat a terme el 
procés de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament per a les modificacions de POUM. 
 
Durant el termini d’informació al públic de la documentació aprovada inicialment per segona 
vegada el dia 28 de març de 2012, s’han presentat tres al·legacions, que es detallen a 
continuació: 
 

- Sra. Montserrat Casademont Mallol, RE 4339 de 5 de maig de 2012. 
- Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, RE 4689 de 15 de maig 

de 2012. 
- Sra. Dolors Serramitja Trias, Vda. Girbau, RE 4684 de 15 de maig de 2012. 

 
Dels informes sectorials sol·licitats respecte de la documentació aprovada inicialment per 
segona vegada, s’han emès els que es dirà a continuació: 
 

- Direcció General de Turisme. 
- Agència Catalana de l’Aigua 
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A l’expedient consta informe jurídic sobre les al·legacions presentades amb proposta 
d’estimació i desestimació. També consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la 
Corporació. 
 
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, com a 
Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. - Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per: 
 

- El Grup Municipal de Convergència i Unió a la primera aprovació inicial. 
- La Sra. Rosa Maria Girbau Serramitja a la primera aprovació inicial. 
- La Sra. Laura Corsunsky Zeitune, en representació del Sr. Joan Enric Lahosa 

Puigferrat a la primera aprovació inicial. 
- Sra. Dolors Serramitja Trias, Vda. Girbau a la segona aprovació inicial. 

 
Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, en el sentit de eliminar del punt 13 de la memòria “Sistema i 
programa d’actuació” els criteris de temporalitat per dur a terme les subhastes i desestimar la 
resta d’al·legacions presentades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant RE 4689 de 15 de maig de 2012 a la segona aprovació inicial. 
 
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. Montserrat Casademont Mallol, 
tant a la primera com a la segona aprovació inicial. 
 
L’estimació i desestimació d’al·legacions es realitza en base als arguments continguts en els 
informes que consten a l’expedient i serveixen de motivació per aquesta resolució 
d’al·legacions, còpia dels quals es trametran als interessats.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació 
puntual de POUM de zones hoteleres. Herència Anlló i altres modificacions de la normativa 
hotelera” redactats pels serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el 
Reglament d’Urbanisme de Catalunya es fa constar que els canvis introduïts durant el termini 
d’informació al públic no son substancials, la qual cosa no comporta la necessitat d’un nou 
termini d’informació publica, per es fan constar en el present acord d’aprovació provisional: 
 

- Modificació del títol de la modificació. El nou títol es: “”Modificació puntual de POUM de 
zones hoteleres. Herència Anlló i altres modificacions de la normativa hotelera””. 

- Un nou redactat de l’article 99 per adaptar-lo al concepte legal d’establiments hotelers i les 
seves categories segon normativa sectorial vigent, i separació del concepte d’alberg juvenil 
que es regeix per la normativa vigent en matèria de joventut. Igualment s’elimina el darrer 
paràgraf de l’article 99.3.c). 

- Es concreta l’ordenació de l’Hotel Panorama en el punt 6 de l’article 187 i s’elimina del 
llista del punt 5 del mateix article. Desapareix el punt 4bis de l’aprovació inicial que era el 
que regulava específicament aquesta finca. 

- S’inverteixen els apartats bis) i ter) de l’article 196 de les NNUU, quedant el 196bis 
com a Zona Hotelera, clau 17, subzona 17a) Hotel Regina, amb una remissió genèrica 
a la zona 5b), i ordenant les especifitats de la finca. 
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- S’aclareixen els apartats 4 i 5 i s’afegeix un apartat 6 a la disposició transitòria segona per 
dotar-se d’una major flexibilitat pel que fa als edificis en situació de volum disconforme per 
als quals o bé es manté l’ús hoteler actual o, pel contrari, es planteja transformar el seu ús 
actual en hoteler.  

- S’elimina el paràgraf segon i per coherència també el tercer de l’apartat 12 de la memòria 
del document aprovat inicialment per segona vegada. 

- S’elimina del punt 13 de la memòria “Sistema i programa d’actuació” els criteris de 
temporalitat per dur a terme les subhastes. 

 
 
TERCER.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva.» 
 
Joan Vicente: Es millora la normativa hotelera, i s’aconsegueix per els hotels Anlló, per una 
part que millori la quantitat i qualitat de l’oferta hotelera, i que a través de la subhasta dels 
immobles es puguin ingressar recursos per el municipi. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
15. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELECOMUNICACIONS PER A T ELEFONIA 
MÒBIL. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta:  
 
«Atès que per decret de l’Alcaldia de 4 de maig de 2012 es va constituir la comissió d’estudi 
amb la finalitat de redactar, entre d’altres, l’ordenança de referència. 
 
Vista la proposta que l’esmentada Comissió d’estudi, després de diverses reunions ha 
redactat. 
 
Atès el que disposen els articles 22 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local (LBRL) i articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1r. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal per a la instal.lació d’antenes de 

telecomunicacions per a telefonia mòbil, segons proposta dictaminada favorablement per la 
Comissió redactora nomenada a l’efecte per decret de 4 de maig de 2012 . 
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2n.- SOTMETRE  l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte d’ordenança proposada, 

AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 dies, mitjançant anunci al 
BOP i al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.» 

 
 
Jordi Vilà: Hi ha un debat entre el progrés i els possibles perjudicis per a la salut. La OMS 
està realitzant una avaluació sobre els perjudicis. Cal una actitud de prudència. El progrés ha 
de ser per a tots. Creu que les sancions són massa baixes tenint en compte el volum de negoci 
de la telefonia. No s’ha de poder sancionar les comunitats de propietaris per infraccions de les 
emissions màximes.  
 
Josep Saballs: Cal millorar la cobertura de la telefonia del municipi. 
 
Dolors Ligero: Exposa les millores que aporta l’ordenança i agraeix les aportacions. 
 
Alcalde: El criteri de seguretat es fa amb les distàncies de seguretat, mitjançant les normes 
UNE. La norma que s’aprova inicialment compleix amb aquestes normes. També s’ha de 
vetllar per a l’impacte visual de les antenes. 
 
Dolors Ligero: Respecte a les antenes instal·lades es podran mantenir les que no provoquen 
queixes dels veïns. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
   
16. MOCIÓ PER A GARANTIR UNA PRESTACIÓ SANITÀRIA PÚ BLICA, DE 
QUALITAT I GRATUITA 
 
El Sr. Secretari llegeix la moció que ha estat dictaminada pel la C.I. de Promoció Econòmica i 
que textualment diu el següent: 
 
«Atès que el Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto‐Ley 16/2012 on s’excloïa de 
l’assistència sanitària a joves majors de 26 anys i sense contracte laboral, de totes aquelles 
persones que no podran acreditar la condició d’assegurat i a les persones immigrades en 
situació administrativa irregular. 
 
 Atès que el Real Decreto‐Ley 16/2012 comporta la creació d’una barrera d’accés al sistema 
sanitari que trenca amb el caràcter públic i universal del Sistema Nacional de Salut, i que veta 
l’accés, a ciutadans que paguen una part dels costos del sistema nacional de salut, mitjançant 
impostos com ara: l’iva, els carburants, el tabac, l’electricitat i d’altres 
 
Atès que aquesta mesura d’exclusió d’assistència sanitària afecta a àmplies capes de població 
amb nacionalitat espanyola que no han estat donats d’alta o assimilats a alguna alta de la 
Seguretat Social, a ciutadans de la UE o de l’espai econòmic europeu que no poden demostrar 
la residència a l’Estat ni acreditar una situació d’atur involuntari, i a persones procedents de 
països tercers no comunitaris sense autorització de residència 
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 Atès que això pot comportar que la població exclosa acudeixi de forma espontània, per 
qualsevol motiu de consulta, al servei d’urgències, que serà l’única porta oberta per a tenir 
accés a l’assistència sanitària 
Atès que la manca de continuïtat en dita assistència i la manca d’accés als serveis de medicina 
primària i preventiva, podria acabar comportant un greu problema de salut pública 
 
 Atès que el procediment utilitzat, el Real Decreto�Ley 16/2012, sense tràmit parlamentari 
previ, no està justificada i no ofereix les garanties necessàries per portar a terme una reforma 
d’aquesta magnitud. 
Atès que les reformes operades pels articles I,II,IV del RDL 16/2012 entren en conflicte amb 
principis constitucionals, lleis orgàniques (com l’Estatut d’Autonomia) i fins a 4 lleis generals 
(Sanitat, Cohesión y Calidad, Salut Publica i Estrangeria). 
 
Atès que el Decret 178/1991 de la Generalitat de Catalunya considera el dret a la sanitat com 
un dret universal i que el Real Decreto‐Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del 
Govern de l’Estat respecte al Govern de la Generalitat 
 
Atès que el Real Decreto�Ley 16/2012 vulnera el que disposa l’Estatut en l’article 42.4 pel 
que "els poders públics han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l'assistència 
sanitària pública ..." i l’article 23 de l’Estatut pel que "totes les persones tenen dret a accedir 
en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública ... i que 
aquest article el desenvolupa la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a 
l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública. 
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Mostrar la disconformitat i el nostre ferm rebuig envers la reforma del Sistema 
Nacional de Salut que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto‐Ley 
16/2012, de 20 d'abril, de medidas urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus prestaciones, tant en el 
procediment com en la forma com s’ha tramitat, com en el contingut del mateix. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret bàsic de les 
persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut pública, 
perquè vulnera normatives de rangs superiors i perquè provoca un augment de les despeses 
sanitàries. 
 
Tercer.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat a no aplicar les mesures 
compreses en el Real Decreto Ley 16/2012 i instar al Departament de Salut de la Generalitat a 
denunciar aquesta reforma encoberta del sistema públic de salut al Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
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Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i especialment al Departament de Salut a garantir el 
transport sanitari no urgent gratuït per a totes aquelles persones que s’han de desplaçar per 
rebre tractament de forma continuada i periòdica, especialment per la rehabilitació, els 
tractaments oncològics i la hemodiàlisis. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra 
el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, si així ho considera el dictamen que ha d’emetre el Consell de 
Garanties Estatutàries. 
 
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi l’atenció sanitària a totes les 
persones residents a Catalunya, en condicions d’igualtat i gratuïtat i assegurar la salut pública 
de la població (moció aprovada al Parlament de Catalunya) 
 
Setè.- Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i promoure una 
prestació sanitària pública, de qualitat i gratuïta i instar al Govern de la Generalitat a 
mantenir-se sota aquests principis.» 
 
Verònica Lahoya: Es tracta de donar veu a aquesta moció que prové de la Federació de 
Municipis. Es tracta de garantir l’assistència sanitària pública i universal 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
 
17. MOCIÓ SOBRE ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
 
El Sr. Secretari llegeix la moció que ha estat dictaminada pel la C.I. de Promoció Econòmica i 
que textualment diu el següent: 
 

«El Consell Comarcal del Baix Empordà compta entre els seus serveis amb el Centre 
Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, que fa 25 anys està destinat a la integració al 
món laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca. 

Des de la seva constitució, els diferents governs comarcals han esmerçat esforços econòmics i 
personals per garantir la viabilitat del Centre Ocupacional, comptant amb l’ajuda dels diversos 
ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, els quals han encarregat serveis al Centre 
Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, així com la col·laboració, en forma de 
subvencions, tant de la Generalitat de Catalunya, com del govern de l’Estat central. 

El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la 
partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 
56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’euros.  
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En el cas del Centre Especial de Treball Tramuntana, que en l’actualitat dona feina a 60 
treballadors amb discapacitat intel·lectual i d'especials dificultats d'inserció laboral, aquesta 
disminució representa la no gens menyspreable quantia de 95.000 euros, el que posa en greus 
dificultats econòmiques la continuïtat d’aquest servei.  

El Consell Comarcal manté el seu compromís de protecció envers el col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual, i la seva inserció socio-laboral, tal i com ha vingut realitzant 
durant els últims 19 anys, però cal que aquest compromís sigui recolzat per la resta 
d’administracions, especialment l’estatal i autonòmica. 

Es proposa l’adopció dels següents acords: 

1.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya a mantenir les quanties 
destinades a la partida de polítiques Actives d’Ocupació, així com  els ajuts als Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent 
al lloc de treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb especials dificultats. 

2.- Instar als Ajuntaments de la nostra Comarca a fi que mostrin el seu suport al Centre 
Ocupacional i Especial de Treball “Tramuntana” a través de la contractació dels seus serveis i 
de l’aprovació en els respectius plens d’aquesta moció. 

3.- Comunicar el present acord al govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya 
i als ajuntaments del Baix Empordà.» 

Verònica Lahoya: El nostre Ajuntament contribueix amb la contractació de part de la 
jardineria al centre de treball Tramuntana. 

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
18. PROPOSICIONS URGENTS 
 
18.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA AMB PRESCRIPCIONS DELS PLANS DE 
MILLORA URBANA DELS AMBITS SMU-11b) Mascanada Ponent, SMU-12- Entorns 
del Col·legi Gaziel i SMU-28 Mascanada Llevant I INICI DE L’EXPEDIENT 
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D’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNI CIPI DE 
SANT FELIU DE GUIXOLS 
 
El secretari llegeix la següent proposta:  
 
«Per decret d’alcaldia de data 2 de desembre de 2011 es va aprovar inicialment la 
documentació del Pla de millora urbana de l’àmbit SMU-11 b) Mascanada Ponent dels 
previstos en el POUM de Sant Feliu de Guíxols, promogut per Aiguaviva Consulting, SL i 
Mundial Cork, SL, redactat per PROJECPROM, SL - Joan Barceló Padrosa, Arquitecte, 
segons documentació presentada el dia 4 de novembre de 2011, RE11536/2011, amb una sèrie 
de condicions i esmenes que calia incorporar al document abans de la seva aprovació 
definitiva. 
 
 
Per decret d’alcaldia de data 2 de desembre de 2011 es va aprovar inicialment la 
documentació del Pla de millora urbana de l’àmbit SMU-12) Entorns de Gaziel dels previstos 
en el POUM de Sant Feliu de Guíxols, promogut per Ginesta Materials de la Construcció, SL, 
redactat per Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – ABM – Ademà, Canela, Comella, arquitectes 
associats, SLP, segons documentació presentada el dia 19 d’abril de 2011, RE 4343/2011, 
amb una sèrie de condicions i esmenes que calia incorporar al document abans de la seva 
aprovació definitiva 
 
 
Per decret d’alcaldia de 14 de desembre de 2011 es va aprovar inicialment la documentació 
del Pla de millora urbana de l’àmbit SMU-28 Mascanada Llevant dels previstos en el POUM 
de Sant Feliu de Guíxols, promogut  TOFER, 2000 SL i TOLEDO GESTION 
INMOBILIARIA 1966, SL, i redactat per Núria Diez, Arquitecte (PAU CD, SLP), segons 
documentació presentada el dia 22 de setembre de 2011, RE 10004, amb les modificacions 
introduïdes per la documentació presentada el dia 13 de desembre de 2011, RE2011012756, 
amb una sèrie de condicions i esmenes que calia incorporar al document abans de la seva 
aprovació definitiva. 
 
Una de les condicions imposades a tots tres Plans de Millora és que el projecte d’urbanització 
de l’SMU-11b), SMU-12 i SMU-28 haurà de ser redactat conjuntament pels promotors de tots 
tres àmbits i l’hauran de presentar davant l’Ajuntament durant el 1r. semestre de 2012. 
 
Sol·licitant la substitució d’aquesta condició per una altre solució que garanteixi la coherència 
i compatibilitat de l’urbanització de tots tres sectors, el dia 30 de maig de 2012, mitjançant RE 
E2012005223 els promotors dels tres àmbits varen presentar un document conjunt de 
definició de les alineacions i rasants dels vials compartits pels sectors SMU-11b), SMU-12 i 
SMU-28 
 
Aquest document ha estat informat tècnicament, havent-se sol·licitat diverses esmenes, la 
major part de les quals han estat complimentades mitjançant documentació presentada pels 
promotors dels tres sectors el dia 13 de juliol de 2012, RE E2012006612. Manca 
complimentar la condició derivada de l’informe de l’ACA de data 19 de juny de 2012. 
 
Els tres Plans de Millora Urbana han seguit la tramitació legalment preceptiva, amb 
convocatòria d’un termini d’un mes d’informació al públic, sol·licitud d’informes sectorials i 
sol·licitud d’informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
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Durant el termini d’informació al públic, en relació amb l’SMU-11b) s’ha presentat una 
al·legació interessant que el projecte d’urbanització del vial de nova creació permeti l’entrada 
i sortida de camions i vehicles amb remolc. Essent una al·legació al projecte d’urbanització es 
posa com a condició del mateix. En relació amb l’SMU- 12 no s’ha presentat cap al·legació. I 
en relació amb l’SMU-28 els mateixos promotors presenten un escrit amb dues al·legacions 
que es resolen a la part dispositiva dels presents acords. 
 
Pel que fa als informes sectorials emesos, només alguns consten incorporats correctament en 
la documentació que es presenta a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva per 
cadascun dels promotors. 
 
Vist el que disposa l’article 92 del TR 1/2010 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i atès que 
totes aquestes mancances son esmenables i la seva incorporació no exigeix un nou tràmit 
d’informació al públic, es proposa al Ple que adopti la resolució d’aprovar definitivament amb 
prescripcions tots tres Plans de Millora Urbana.  
 
Vist el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local, es 
proposa al Ple: 
 
PRIMER. - Deixar sense efecte la següent de les condicions imposades als tres sectors de 
millora urbana SMU-11b), SMU-12 i SMU-28 en l’acord d’aprovació inicial del planejament 
derivat:  
 
“”El projecte d’urbanització de l’SMU-11b), SMU-12 i SMU-28 haurà de ser redactat 
conjuntament pels promotors de tots tres àmbits i l’hauran de presentar davant l’Ajuntament 
durant el 1r. semestre de 2012.”” 
 
Substituir aquesta condició per la d’acceptar i aprovar el document conjunt de definició de les 
alineacions i rasants dels vials compartits entre els tres sectors, presentat el dia 13 de juliol de 
2012, RE E2012006612 amb la següent prescripció a la que s’haurà d’ajustar l’esmentat 
document, i també els tres projectes d’urbanització dels PMU-11b), PMU-12 i PMU-28: 
 
- La proposta d’ordenació, zonificació i rasants d’urbanització en el sector de sòl urbà no 
consolidat SMU-12 “Entorns Col·legi Gaziel”, s’establiran a partir dels resultats d’un estudi 
de simulació hidràulica de les revingudes de la riera de Sant Amanç, resultats que seran 
determinants per establir les actuacions d’infraestructura hidràulica o, preferentment, les 
mesures constructives de protecció passiva a adoptar per a reduir el risc actual d’inundació 
dels terrenys a valors concordants amb els usos del sòl previstos en el planejament 
urbanístic.” 
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SEGON.- Aprovar definitivament amb prescripcions, la documentació del Pla de millora 
urbana de l’àmbit SMU-11 b) Mascanada Ponent dels previstos en el POUM de Sant Feliu de 
Guíxols, promogut per Aiguaviva Consulting, SL i Mundial Cork, SL, redactat per 
PROJECPROM, SL - Joan Barceló Padrosa, Arquitecte, segons documentació presentada el 
dia 9 de juliol de 2012, R.E. E2012006442. Amb l’aprovació d’aquest Pla de Millora Urbana, 
i en base al que estableix l’article 5.4 del POUM es precisa i ajusta la superfície de l’àmbit de 
l’SMU-11 b) en 13.729 m2 respecta de la que preveu el POUM. L’esmentat reajustament no 
supera el 5% de l’àmbit i es justifica mitjançant topogràfic. 
 
 
Es supedita la publicació dels presents acords i la seva consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, en un termini màxim de 3 mesos des de la notificació 
dels presentes acords, que incorpori les prescripcions següents:  
 
- Cal que la normativa del PMU indiqui que el projecte d’urbanització justificarà el 
compliment de les Ordenances Ambiental Municipals. 
- Cal que en el PMU es proposi una parcel·lació realitzable amb l’execució de la vialitat del 
sector SMU-11n) o bé que es condicioni expresament la proposada a l’execució del futur vial 
de prolongació del Dr. Rovira. 
- Cal clarificar en la normativa del PMU quin sostre es destina a ús estrictament comercial i 
a quines categories d’establiment comercials i en funció d’això aplicar les reserves 
d’aparcament que preveu el POUM de Sant Feliu de Guixols. 
- Cal incorporar la prescripció relativa a que a aquest sector li és d’aplicació els articles 6 i 9 
del Decret Llei 1/2009, concretament els que es refereixen als establiments comercials 
singulars (ECS)., 
- Cal incloure en el sistema d’equipaments (clau E) l’admissió de l’ús de proveïment en cas 
que es prevegi la implantació d’un mercat municipal, o en cas contrari cal descartar 
explícitament aquesta possibilitat. 
- S’haurà de reflectir en el PMU el repartiment pactat entre els promotors de la urbanització 
de la prolongació del carrer Dr. Rovira. 
- S’ha d’adaptar la topografia base d’aquest PMU al document de referència d’alineacions i 
rasants de l’expedient tipus 61172012000003 amb les prescripcions contingudes als informes 
tècnics que hi consten i la prescripció del punt PRIMER dels presents acords. 
- La normativa ha de reflectir que els enllumenats exteriors hauran d’adequar-se al Reial 
Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries 
EA01 a EZ-07. 
- Les determinacions ambientals de la normativa del Pla s’han de completar amb l’exclusió 
d’espècies de la flora exòtica amb potencial invasor. A tal efecte cal tenir present la llista de 
l’Annex I del Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la Llista i el 
Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
 
TERCER.- En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord 
d’aprovació definitiva de l’SMU 11b) i normativa, a la constitució de garantia per import del 
12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora Urbana, d’acord 
amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. L’eficàcia d’aquest 
acord resta condicionada a la presentació davant l’ajuntament de la garantia esmentada en el 
termini i amb les conseqüències que en cas contrari preveu l’article 106.3 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
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QUART.- Aprovar definitivament amb prescripcions, la documentació del Pla de millora 
urbana de l’àmbit SMU-12) Entorns de Gaziel dels previstos en el POUM de Sant Feliu de 
Guíxols, promogut per Ginesta Materials de la Construcció, SL, redactat per Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira – ABM – Ademà, Canela, Comella, arquitectes associats, SLP, segons 
documentació presentada el dia 13 de juliol de 2012, RE E2012006610. Amb l’aprovació 
d’aquest Pla de Millora Urbana, i en base al que estableix l’article 5.4 del POUM es precisa i 
ajusta l’àmbit de l’SMU-12) respecta de la delimitació del POUM, excloent les finques de 
Mundial Cork. L’esmentat reajustament no supera el 5% de l’àmbit i obeeix a un ajustament 
en els límits de propietat urbana. 
 
Es supedita la publicació dels presents acords i la seva consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, en un termini màxim de 3 mesos des de la notificació 
dels presentes acords,  que incorpori les prescripcions següents:  
 
- Afegir en el darrer punt de l’article 22 “definició” de la normativa, on es fa referència al 
sòl d’equipaments públics el següent text: “....on existeix una edificació protegida, la fitxa E-
130 La Suberina, del catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic 
del POUM on es fixa la seva regulació”. Així mateix, caldrà afegir el capítol III sistema 
d’equipaments comunitaris, a l’índex general de la normativa, per tal d’adaptar-lo al 
contingut. 
- Modificar el plànol P-2 de proposta d’ordenació per embocar correctament el “carrer del 
Col·legi Gaziel” a continuació del carrer Rosselló així com resoldre les petites variacions pel 
que fa al límit del l’àmbit en relació a les finques veïnes. 
- S’ha d’adaptar la topografia base d’aquest PMU al document de referència d’alineacions i 
rasants de l’expedient tipus 61172012000003 amb les prescripcions contingudes als informes 
tècnics que hi consten i la prescripció del punt PRIMER dels presents acords. 
- Indicar que l’inici de les obres d’urbanització està condicionat a l’autorització de l’ACA 
que haurà de menar el promotor aportant el corresponent projecte constructiu. 
- La normativa del PMU haurà d’incorporar les següents prescripcions de l’informe de 
sostenibilitat ambiental: 
 
- Els projectes d’enderroc d’antigues instal·lacions industrials, d’urbanització i d’edificació 
que desenvolupin el Pla han de preveure la correcta gestió dels residus de la construcció 
d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus i en instal·lacions degudament autoritzades d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.  
- El tractament de la zona d’espais lliures públics en contacte amb la riera de Sant Amanç ha 
d’ésser objecte d’un tractament que faci compatible la seva funcionalitat en benefici del sector 
amb el manteniment de la biodiversitat, tot i la seva naturalesa urbana. 
- Les determinacions ambiental del Pla s’han de completar amb l’exclusió d’espècies de la 
flora exòtica amb potencial invasor. A tal efecte cal tenir present la llista de l’Annex I del 
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Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores.  
- Els enllumenats exterior s’hauran d’adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01  a EA-07.  
- La normativa urbanística ha d’indicar expressament que els objectius de qualitat acústica 
pels edificis d’ús residencial han de ser, per a nous desenvolupament urbanístics i per a les 
zones urbanitzades existents, la zona de sensibilitat acústica alta (A4) o la zona de sensibilitat 
acústica moderada (B1), segons s’escaigui, d’acord amb el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de 
novembre).  
 
CINQUE.- En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord 
d’aprovació definitiva de l’SMU-12 i normativa, a la constitució de garantia per import del 
12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora Urbana, d’acord 
amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. L’eficàcia d’aquest 
acord resta condicionada a la presentació davant l’ajuntament de la garantia esmentada en el 
termini i amb les conseqüències que en cas contrari preveu l’article 106.3 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

 
SISE.- Estimar les al·legacions presentades per TOFER 2000, SL i TOLEDO GESTIÓ 
INMOBILIARIA 1966, SL el dia 18 de gener de 2012 (RE 548/2012) en el sentit de substituir 
la condició de presentar un projecte d’urbanització conjunta per la de presentar el document 
d’alineacions i rasants dels vials compartits entre els tres sectors de millora urbana, de 
conformitat amb el punt PRIMER dels presents acords, i deixar sense efecte la condició de 
que el peu de molí que es situa sobre la zona verda pública s’ha de conservar i no es pot 
enderrocar. 
 
 
SETE.- Aprovar definitivament amb prescripcions, la documentació del Pla de millora 
urbana de l’àmbit SMU-28 Mascanada Llevant dels previstos en el POUM de Sant Feliu de 
Guíxols, promogut  TOFER, 2000 SL i TOLEDO GESTION INMOBILIARIA 1966, SL, i 
redactat per Núria Díez, Arquitecte (PAU CD, SLP), segons documentació presentada el dia 
17 de juliol de 2012 RE E2012006688. Es supedita la publicació dels presents acords i la seva 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, en un termini màxim de 
3 mesos des de la notificació dels presentes acords, que incorpori les prescripcions següents:  
 
- S’haurà de reflectir en el PMU el repartiment pactat entre els promotor de la urbanització 
de la prolongació del carrer Doctor Rovira. 
- S’ha d’adaptar la topografia base d’aquest PMU al document de referència d’alineacions i 
rasants de l’expedient tipus 61172012000003 amb les prescripcions contingudes als informes 
tècnics que hi consten i la prescripció del punt PRIMER dels presents acords. 
- S’hauran d’incorporar a la normativa del PMU els següents aspectes ambientals: 
- Els projectes d’enderroc d’antigues instal·lacions industrials, d’urbanització i d’edificació 
que desenvolupin el Pla han de preveure la correcta gestió dels residus de la construcció 
d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus i en instal·lacions degudament autoritzades d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.  
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- Completar la relació d’espècies vegetals d’exclusió pel seu caràcter al·lòcton i invasor de 
l’informe ambiental amb una referència a l’Annex I del Reial Decret 1628/2011, de 14 de 
novembre, pel qual es regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.  
- Els enllumenats exterior s’hauran d’adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01  a EA-07.  
- Els objectius de qualitat acústica pels edificis d’ús residencial han de ser, per a nous 
desenvolupament urbanístics i per a les zones urbanitzades existents, la zona de sensibilitat 
acústica alta (A4) o la zona de sensibilitat acústica moderada (B1), segons s’escaigui, d’acord 
amb el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica (Decret 176/2009, de 10 de novembre). 
 
- S’ha de modificar la normativa del PMU per tal de que el nombre total d’habitatges sigui 
de 54, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 49 del POUM. 
 
- La normativa del PMU ha de preveure la regulació dels cossos auxiliars. 
 
- S’ha d’eliminar dels text dels articles 20 i 21 que “s’admet una única parcel·la 
d’aprofitament privat”. 
 
VUITE. - En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord 
d’aprovació definitiva de l’SMU-28 i normativa, a la constitució de garantia per import del 
12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora Urbana, d’acord 
amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. L’eficàcia d’aquest 
acord resta condicionada a la presentació davant l’ajuntament de la garantia esmentada en el 
termini i amb les conseqüències que en cas contrari preveu l’article 106.3 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
NOVE.- Traslladar als promotors les condicions relatives als futurs projectes d’urbanització 
que han sorgit de la tramitació dels respectius PMU. 
 
DESE.- Iniciar l’expedient de sol·licitud l’ampliació de la Trama Urbana Consolidada 
del municipi de Sant Feliu de Guíxols davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, a efectes de la seva ampliació incloent-hi els àmbits del PMU-12 “Entorns Col·legi de 
Gaziel”, PMU-28 “Mascanada Llevant”, Greiner,  i PMU-11b) “Mascanada Ponent”.» 
 
Joan Vicente : Per primera vegada l’Ajuntament aprova uns plans amb prescripcions  a fi 
d’agilitzar la tramitació. Es una oportunitat d’ordenar tres sector conjuntament. Per part de 
l’ACA s’exigeix que l’estudi d’inundabiltiat estigui aprovat quan s’aprovi el projecte 
d’urbanització. S’inicia el procediment per a delimitar la trama urbana a efectes comercials. 
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
18.2.- MOCIÓ DE TSF EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA 208/2012 SOBRE LES 
RETRIBUCIONS DEL VICEALCALDE. 
 
El secretari llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
«El Grup Municipal de Tots per Sant Feliu presenta la següent moció del tal de ser aprovada i 
debatuda en el ple municipal ordinari que se celebrarà avui dijous 26 de Juliol: 
Després de les eleccions del 22 de maig de 2011 es va formar el pacte entre CiU i PSC. Al 
servei d’aquest acord polític s’endegà la maquinària burocràtica a l’objecte de donar-li vernís 
de legalitat. És a dir, es varen posar els interessos dels ciutadans, en aquest cas les previsions 
pressupostàries d’abonament de retribucions i indemnitzacions, a disposició d’un pacte CIU-
PSC, els protagonistes principals del quals foren, els senyors Joan A. Albó i Pere Albó, amb 
un “teva/meva” que va comportar: 
 

• Passar d’un càrrec polític amb dedicació parcial a dos càrrecs polítics amb dedicació 
parcial. 
 

• D’una dedicació parcial del 80% a dues dedicacions parcials del 90%. 
 

• D’una retribució única per dedicació parcial de 2.953,92 € bruts mensuals a dues 
retribucions de 3.222 € i de 3.072 € mensuals, respectivament, totes elles per catorze 
pagues/any.  

 
Per a legalitzar el pacte i satisfer les vanitats personals dels senyors JA Albó i Pere Albó es 
modificaren el Reglament Orgànic Municipal a l’objecte de crear la figura de Vicealcalde, la 
qual no està prevista ni a la llei estatal ni a la llei catalana de règim local, i també es va 
modificar la Base 25a. del Pressupost General de l’Ajuntament,  amb l’oposició dels Regidors 
de Tots per Sant Feliu.  
Tot plegat un munt de despropòsits, que TSF va denunciar en sessions de Ple Municipal, i que 
la supèrbia de l’Alcalde i del Vicealcalde, amb el suport de la resta de Regidors de CiU i del 
PSC, no varen tenir presents ni varen voler analitzar ni menys rectificar. 
La no rectificació va comportar la convocatòria d’un ple extraordinari el setembre de 2011 per 
reprovar l’alcalde i el vicealcalde per haver pagat el senyor Joan Alfons Albó, alcalde de la 
ciutat, amb diners públics unes retribucions il·legals al vicealcalde Pere Albó. 
Tampoc llavors es va voler rectificar. I les petitons que feien els regidors de Tots per Sant 
Feliu varen ser desestimades amb l’argument que fèiem “política de clavegueres”, que 
“enganyàvem als ciutadans i que difamàvem al govern”. 
Aquesta supèrbia de CiU i PSC va comportar que Tots per Sant Feliu presentés una demanda 
davant els tribunals de justícia per denunciar la utilització fraudulenta i il·legal de fons públics 
per pagar els sous del Vicealcalde. 
 
El govern de CiU i PSC, acorralat pels tribunals de justícia i amb la intenció de voler 
rectificar a posteriori les il·legalitats comeses, va modificar retroactivament el Reglament 
Municipal i la Base 25ena del Pressupost Municipal. Una mostra més de l’actuació vil i 
indigna de CiU i PSC a voler fer trampes tot canviant les regles del joc a partit jugat i...perdut! 
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Perdut ja que en data 20 de Juliol de 2012 es va dictar la Sentència 208/12 del Jutjat 
Contenciós-Administratiu 2 de Girona on textualment es recull: 
“ Anulo las órdenes de pago de la retribucion de Pere Albó i Marlés, correspondientes a los 
meses de julio a noviembre de 2011, tal y como se solicitó en la demanda, por no ser 
conformes a derecho” 
“ Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, en su contra, no cabe 
recurso” 
 
Una sentència ferma que han de comportar, sí o sí, la devolució a les arques municipals de 
15.360 Euros, per ara, si no es vol caure amb la figura delictiva de la malversació de fons 
públics, tant el senyor J.A. Albó, pagador, com el senyor P. Albó, cobrador.   
No només perquè la decisió judicial és inapel·lable alhora que taxativa, sinó per una qüestió 
d’ètica: Si els pagaments fets per l’Alcalde Joan A. Albó al Regidor  Pere Albó han estat 
declarats nuls per contraris a Llei, l’alcalde ha de reclamar al vicealcalde la devolució 
d’uns ingressos indeguts per il·lícits.  
No fer-ho constituiria un acte de fragant desobediència respecte de la resolució judicial, 
un acte impropi d’un Alcalde que ha promès exercir el càrrec d’acord amb la 
Constitució i les Lleis i un acte de negació del mínim sentit ètic que ha d’acompanyar el 
fer públic, atès que aquí, a la pràctica, en el teva/meva dels senyors Albó s’ha produït 
una cursa pel fang de la il·legalitat que només es pot solucionar mitjançant el 
rescabalament dels diners públics que il·legalment, indecentment i espúriament el 
senyor Joan A. Albó ha abonat al senyor Pere Albó contravenint la llei, com ho avala la 
Sentència 208/12.  
 
Així doncs, Tots per Sant Feliu demana al Ple de l’Ajuntament : 
1er.- Acatar la sentència 208/12 del tribunal de justícia i anul·lar els pagaments fets al Sr. Pere 
Albó i Marlés. 
2on.- El Ple insta al Tinent d’Alcalde senyor Pere Albó Marlés a retornar a l’Ajuntament els 
15.360 € indegudament percebuts. 
3er.- El Ple insta el Sr. Pere Albó i Marlés a presentar la dimissió irrevocable i immediata del 
seu càrrec. 
4rt.- La compareixença de l’alcalde per donar explicacions sobre el pagament il·legal amb 
diners públics al primer tinent d’alcalde.» 
 
 
Carles Motas: És una moció lògica després de la sentència, conseqüència de tot el què ha anat 
passant aquest any, ha de tornar a passar pel Ple la figura del vicealcalde, i tornar a modificar 
la figura del vicealcalde, en termes legals. A la Comissió Informativa del mes de juny vaig dir 
que era un pedaç legal, vaig dir un missatge clar que no es va voler recollir com s’ha fet. 
La primera de les conseqüències: tota aquesta moció, contundent, moltes de les coses que es 
diuen, no son una opinió política, ho diu un jutge, aquesta sentència és perquè estem en un 
estat de Dret, s’ha de respectar la llei i acatar la sentència.  
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Anul·la els pagaments fets al vicealcalde, per “no ser conformes a derecho”. Hagués estat fàcil 
pel govern rectificar el passat mes de setembre, però seria donar la raó a algú que t’està dient 
que t’has equivocat. El Sr. Alcalde i vostès es creuen impunes. El Sr. Alcalde es considera 
impune, i no ho és, menys tenint a l’oposició, ja sabem que moltes de les coses se’ns escapen, 
però hi ha moltes que no, i saben vostès que hi ha temes que no s’han fet bé, i segueixen 
endavant.  
És una moció lògica, i això acaba de començar. Es demana una cosa de sentit comú, acatant la 
sentència com a primer punt, s’ha de retornar els 15.360 euros, el regidor ha de retornar els 
diners per ètica política i presentar la dimissió del seu càrrec. I l’alcalde ha de donar 
explicacions, perquè s’han fet pagaments il·legals amb diners públics, obligats pel Sr. alcalde. 
Tot això ha estat per la tossuderia de voler tenir dos alcaldes a Sant Feliu, i un d’ells amb sou 
de ministre. La ciutadania ha exercit una pressió, perquè vivint en els temps actuals els 
semblava una indecència el que estava succeint. Espero el recolzament de tots els grups 
municipals.    
 
Jesús Fernández: El meu grup no comparteix el to, però està d’acord amb que no s’ha actuat 
correctament. La sentència anul·la els pagaments, però a vegades el que és legal no és just. El 
Sr.Albó ha fet la seva feina com a regidor. La figura del vicealcalde respon a un petit pecat de 
supèrbia. El Sr. Pere Albó l’únic que ha fet és no seguir bé el procediment, quan no es defensa 
una persona que és honesta, tothom es fa còmplice. 
Però no estic d’acord amb la campanya de desprestigi personal que s’està fent al carrer.  
El Sr. Pere Albó no ha fet res deshonest. S’hauria de veure si les retribucions de la resta de 
regidors eren també legals. Això ha portat unes conseqüències que tots uns serveis tècnics no 
han seguit bé el procediment. Qualsevol altre discurs és fals, que es digui que algú ha cobrat 
uns diners il·legalment, no és cert. 
Estaria bé que els serveis jurídics de l’Ajuntament fessin un informe detallat, on es faci saber 
si és cert o no que aquest error de procediment. Si és un error que s’està fent des de fa temps, 
perquè això comportaria que totes les retribucions als regidors també serien il·legals. Per 
defensar la honorabilitat d’una persona, no s’ha de ser còmplice d’aquest linxament, el meu 
grup està a favor de votar l’acatament de la sentència, però no de la dimissió del Sr. Pere 
Albó. 
 
Alcalde: Sr. Secretari, aplicant l’argument de la sentència, s’haurien d’anular totes les 
retribucions d’aquest Ajuntament i dels anteriors? Caldria proposar el retorn de les 
retribucions? 
 
Secretari : El que és cert és que aquest Ajuntament, i molts altres, no han publicat fins ara les 
retribucions dels regidors. Si s’apliqués de forma generalitzada uns dels arguments de la 
sentència, es podria donar la conseqüència que ha indicat el Sr. Alcalde. 
 
Jordi Vila: S’ha demanat al Síndic Municipal de Greuges el valor de les formes. La discussió 
de la moció és sobre les formes de les decisions politiques que s’han tret. Tinc la necessitat 
política d’exhortar al Sr. Secretari que posi ordre en aquesta qüestió, un govern que ha estat 
escollit de les urnes decideix que vol un Alcalde i un Vice-alcalde, i d’acord amb la dignitat 
que desenvolupen, els hi assignen un sou. Aquesta voluntat política ha de tenir un trasllat 
legal, i un jutge ha dit que no ha estat correcte, però s’ha d’esperar que un altre jutge digui la 
seva sentència. Demano que els serveis jurídics de secretaria facin un informe. S’han de 
fiscalitzar les feines que fan els politics. Vull remarcar la denuncia del grup municipal de Tots 
per Sant Feliu, i s’ha d’imposar l’opinió de cobertura legal d’una vice-alcaldía. 
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Pere Albó: Vull agrair al Sr. Vilà la seva intervenció. Vull fer explícit que si hagués estat per 
vanitat hagués acceptat l’oferta de formar govern amb el Sr. Motas. Si m’haguessin preocupat 
els diners també l’hauria acceptat. Denuncio l’afany d’erosionar del Sr. Motas, que ha 
traspassat moltes línies vermelles.  
Sr. Motas, fa uns quants mesos que està creuant moltes línies vermelles, i el Ple sigui crispat, i 
que poc tenen a veure amb les qüestions de la ciutat. La seva actitud només confirma l’encert 
que van tenir del pacte amb CiU. Aquesta actitud els porta a fer afirmacions gravíssimes. 
Senyor Motas, ens ha calumniat i injuriat vàries vegades. Em pot injuriar, però jo no buscaré 
un advocat com fa vostè. Ens hem avançat a aquesta sentència, hem esmenat els errors 
formals que podria haver-hi, i l’Ajuntament reconeix que va cometre un error, i es declara un 
acte administratiu nul. Jo no estic a l’Ajuntament per diners. Ens ha dit que hem utilitzat 
fraudulentament diners públics, perquè el procediment que es va seguir és el que s’ha seguit 
sempre a l’Ajuntament. No hem fet res més que fer el que vostè feia. Els meus pagaments no 
són els únics pagaments esmenats que hi ha a l’Ajuntament. Vostè, Sr. Motas, falta a la veritat 
amb uns nivells inversemblants. No s’ha fet res diferent del que han fet anteriorment a altres  
Ajuntaments. L’error formal de manca de publicació també el van tenir els altres 
Ajuntaments. 
Es cert que va haver-hi un error de forma, aquest error formal que ve del 2003 que ningú 
coneixia. Les odres de pagament es van produir amb els informes dels serveis tècnics, 
desmenteixo que jo hagi cobrat tots aquests diners, per que no tots els vaig cobrar jo. Aquesta 
acusació se’ls pot tornar en contra. No tots aquests diners els he cobrat jo, part de les 
retribucions han anat a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària. Si jo he estat condemnat, 
també vol dir que la Seguretat Social i l’Agència Tributària també ho haurien d’estar. Sr. 
Motas, les seves actuacions són poc ètiques i poc dignes, jo personalment no accepto les seves 
lliçons d’ètica i de dignitat. Votarem en contra de la seva moció. 
 
Carles Motas: La qüestió és quin dia retorna els diners a la caixa de l’Ajuntament, i no 
marejar la perdiu. Això és el que ens interessa a nosaltres i als ciutadans del carrer.  
Al Sr. Fernandez d’ICV li dic que no es tracta de la seva opinió política sinó d’una sentència 
judicial, que diu que el Sr. Albó va cobrar abans d’hora, que és el que es va denunciar des 
d’un bon començament. Ni ell ni el seu grup li van oferir al Sr. Albó el que demanava. La 
sentència no es basa només en no haver publicat. Si el Ple va acordar retribuir la figura de 
vicealcalde, el Sr. Pere Albó hauria d’haver cobrat des de la publicació. S’estava cobrant de 
manera incorrecte des del mes de juliol, i Tots per Sant Feliu ho va manifestar. Encara estic 
esperant les seves disculpes per la intervenció del Ple del mes de setembre. La Sra. regidora 
de Serveis Econòmics ha de preparar una modificació pressupostària per destinar aquests 
diners a la ciutat, i s’ha de decidir ja. Vostè ha de recordar les paraules “m’has de fer feliç”. Ja 
que veig que jo no el vaig fer feliç i no li vaig oferir el que vostè buscava, altres sí que ho van 
fer. A la comissió informativa es va treure el tema del vicealcalde, i ningú es va moure per 
esbrinar el que passava. Tots per Sant Feliu no està faltant a la realitat, perquè hi ha una 
sentència judicial que ho recolza; per aquest motiu properament demanaré una entrevista amb 
la Sra. Interventora perquè m’expliqui de quina manera s’anul·len els pagaments fets de 
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manera il·legal, i puc dir “il·legal” perquè una sentència judicial ho esmenta d’aquesta 
manera.  
Si no s’ha publicat es una mostra més de la incompetència seva, de quan vostès estaven en l’ 
oposició, ja que no ho van denunciar en el seu moment que les coses no s’estaven fent de 
manera correcta. Quan ho hem vist, ho hem denunciat.  
Políticament no s’ha de discutir més en aquesta sala d’aquest tema, això és una sentència 
judicial que no es pot recórrer. Si es volen aprovar les coses retroactivament com es van fer en 
el Ple passat, poden fer-ho, però estan donant voltes al mateix tema, sense admetre la realitat. 
El final serà quan es tornin els diners, si cal convocarem plens extraordinaris. 
Vull saber quin dia retornarà vostè els diners a l’Ajuntament, i ho necessito saber per si hem 
de fer algun tipus d’acció, per si el vicealcalde es declara en rebel·lia.  
La dimissió és la conseqüència lògica de tot això. Vostè es positiu per altres grups majoritaris, 
nosaltres no tenim cap interès personal en què vostè dimiteixi, vostè sap el suport que té dins 
el seu grup. Dubto que aquest procés sigui producte de la casualitat, algú ho ha d’haver fet 
abans d’hora.  
 
Joan Vicente : Les clavegueres tenen un funció important de sanejament, la política de TSF 
no té cap funció beneficiosa per la col·lectivitat.  
 
Pilar Giró : Si el Sr. Motas es va considerar insultat en un Ple anterior, potser que s’escolti les 
seves intervencions en el Ple. 
 
Jesús Fernández: Si s’està fent una conspiració s’ha obert un camp nou d’arguments. Les 
formes que s’utilitzen no són les correctes, i el linxament a un regidor no ha estat correcte. No 
és noble. No estic d’acord amb el to de la campanya de TSF. La meva amistat amb el Sr. Pere 
Albó no em fa perdre l’objectivitat. No ha cobrat sense fer la feina, i crec que no ha fet res 
dolent, i he vist que tenen més bon assessorament jurídic vostès que aquest Ajuntament. El 
meu grup troba injust el seu to, el Sr. Albó ha fet la seva feina de manera honesta i honrada. 
L’únic que ha fet ha estat cobrar abans d’hora. 
 
Pere Albó: Pregunto al Sr. Motas quan he mentit. Si al final he estat una víctima segons 
vostès, que m’expliquin quan he mentit, el que no puc ser és un mentider o una víctima. No 
puc ser les dues coses. Quan es falta a la veritat, quan m’acusa d’una cosa o de l’altre. O soc 
el dimoni o soc el patufet. Vull saber de què m’acusa exactament. La conclusió es que vostè 
m’acusa de tot el que se li passa pel cap. Li afegiré un altre argument de perquè no vaig voler 
pactar amb vostè. Vostè no és de fiar, ha acusat als serveis tècnics d’estar confabulant. Vostè 
quan li interessa traeix a qui sigui, gairebé ha dit que li havien posat en safata aquest 
contenciós, espero que molta gent ho anoti, no es pot governar amb vostè. No crec en les 
conspiracions, trenco una llança a favor dels serveis tècnics, que no es podien imaginar que la 
cosa anés fins aquí. Si sempre s’havia fet d’aquesta manera, doncs es va seguir fent així. Li 
votarem en contra la moció perquè la sentència ja la hem complert quan vam reconèixer 
l’error. Fa un mes vostè ens acusava de cometre un error, i allà ens varem equivocar perquè 
no ho varem admetre, però ara sí que ho hem admès, i vostè torna a les seves incongruències. 
Varem tenir la poca vanitat d’admetre un error i d’esmenar-ho en el seu moment. Vostè obra 
la porta perquè qualsevol desaprensiu es dediqui a impugnar les retribucions legítimament 
percebudes, de successius càrrecs electes que han passat per aquesta casa. Li demano que 
sigui coherent amb les seves paraules, i vull saber quin dia retornarà vostè els diners, i està en 
les mateixes condicions que tots els demés, i vostè ha predicat una conducta que els altres no 
han predicat. Es planteja fer-li aquesta pregunta a l’Agència Tributària?  
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Ens està acusant de corruptes i que tot això era mal intencionat, i ens vol explicar que això ho 
haguéssim pogut arreglar fàcilment i ens ha acusat de moltes coses, vostè ha articulat aquesta 
campanya per fer creure que aquest pacte era per motius espuris i per motius econòmics, i 
això és fals. Si se li ha de reconèixer algun mèrit serà mediàtic. Quan vaig renunciar al meu 
sou, l’únic objectiu era que vostès no poguessin dir-nos això. El pacte continua. Vostè es 
refereix al Sr. Xargay, diputat provincial del govern, llavors sí que eren uns sous 
estratosfèrics, però un servidor és un diputat de l’oposició i que té un sou molt modest, i un 
sou de la Diputació de Girona, que em sembla que és menor que el del vicepresident quart del 
Consell Comarcal. És clar que percebo molt menys com a vicealcalde perquè he renunciat al 
sou, no li he dit mai que vostè ha fet la moció per diners però cada vegada tinc més dubtes.  
 
 
Carles Motas:.Començaré pel final. Em dol que es posi a la boca persones que no hi son i que 
han treballat molt durant la seva vida pel servei públic. Vostè no pot posar-se a la boca al Sr. 
Xargay, no pot posar-se a la boca cap dels alcaldes que hi ha hagut en aquesta ciutat. Tots ells 
molt per sobre en valors ètics i morals de tots els poders politics dels que hi ha en aquesta 
sala. Si ho fa, obri amb conseqüència, ja que uns valors morals sí que es reconeixen, que cap 
de vostès dos tenen. Vostè diu que el seu sou és estratosfèric, jo no ho he dit. Vostè ha cobrat 
al mes de juny 7.980 euros, això no és un sou estratosfèric? Jo només parlava de la sentència. 
Em semblaria molt greu que la resposta a la sentencia fos “no”. Vol justificar una cosa que és 
injustificable. M’ha semblat entendre que no els vol tornar. Tots per Sant Feliu aturador no té, 
vostès vagin fent. Jo no l’he tractat de lladre, però quan diu que no vol retornar el que deu, 
quan una sentència ho ha dictaminat, no deixa dubtes. La moció de censura va estar avalada 
pels ciutadans, ja que els dos partits que la van fer van tenir més vots que el seu partit.  
Això està jutjat i passat, forma part del passat, estic ara en l’actualitat, i vostè diu que el pacte 
és fort, espero que duri tota la legislatura. Jo la informació no me l’invento, per això em 
queixava de que no podia veure els decrets perquè no tenia accés a ells, he estat demanant 
cada mes les nòmines, cada mes he anat afegint a la demanda, i fiscalitzant els sous, perquè 
considero que és la nostra feina. Vostè se’n va del que ens interessa, quin dia retorna els 
diners? No ens ho ha dit, això hauria de marxar de les polítiques municipals, com el partit 
socialista. Voldria que aquesta fos l’ultima moció d’aquest tema, però ja que vostè vol votar 
en contra de la moció.... Si fos un vot secret no sé si tothom votaria en contra d’aquesta 
moció. No vull debatre més políticament sobre això, vull que s’acati la sentència judicial. Jo 
no he mencionat als tècnics volent insinuar una conspiració, ells han fet la seva feina en tot 
moment segons el que els hi van demanar vostès, jo no els he acusat de res. Jo considero que 
sempre han fet la seva feina el millor que poden amb les condicions adverses que tenen. No té 
res a veure amb nosaltres ni amb el que estem parlant avui aquí. Per mi ja donaria el tema per 
acabat.  
 
Pere Albó: Li puc assegurar que ens encantaria que vostè porti aquest debat al Ple, perquè 
quan més en parla més evidents es fan algunes qüestions, nosaltres no ens cansem mai de 
debatre. Vostè ha parlat d’una confabulació, i que jo he estat una víctima dels meus companys 
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de govern i insisteixo que ho senti tothom, no sé com ha arribat vostè aquí, i vostè és de poc 
fiar, perquè ha fet servir un comentari de cantonada per posar-lo aquí en el Ple. Esta 
construint unes realitats que moltes vegades em preocupa. Continua faltant a la veritat.  Vostè 
va fer una nota de premsa, vagi en compte d’acusar a algú de rebre uns diners il·legals, perquè 
això és calumniar a algú. A mi o a qualsevol altre, ja que no és correcte èticament, abans 
també la va fer malament vostè.  
Si ha sentit al Sr. Secretari que li feia un informe oral o verbal, on diu que tota la vida s’havia 
fet d’aquesta manera, i no entrem en un deliri de a veure qui impugna més, estem 
desprestigiant la institució. El lamentable el seu comportament, les deslleialtats, les seves 
conspiracions, convertir petits comentaris en categories....hi ha una excepció entre els alcaldes 
de Sant Feliu de Guíxols, i aquesta evidentment va ser vostè.  
 
Alcalde: comentar que l’Ajuntament disposarà d’un informe on s’interpreta aquesta sentència 
i l’abast que pot tenir les retribucions dels regidors de les altres legislatures, atès que és un 
error de procés repetit que aquest Ajuntament ha estat fent, però també comentar que l’equip 
de govern actual, no en el BOP, però si en la pàgina web de l’Ajuntament, des del juliol de 
2011 es van publicar tots els sous dels regidors, i si vostès entren a la pàgina web ho podran 
veure.  
Rebutjar lligam d’un error de procediment a una conspiració, i tenint en compte que és un sou 
que també es cobra a altres ajuntaments, i recordar que el vicealcalde la remuneració 
econòmica és com la de qualsevol altre regidor.  
Desitjo una bona Festa Major. Perquè l’Ajuntament es preocupa pel benestar dels nostres 
ciutadans. L’equip de govern no esta d’acord en el fraccionament de la votació. L’Ajuntament 
acatara la sentència, però no pas per la moció, sinó per la sentència.  
 
 
Sr. Motas: Demano que es voti fraccionadament i sense la votació de votar fraccionadament, i 
votar d’urgència. En els reglaments municipals no figura enlloc on no es pugui fer la votació 
fraccionada d’una moció. Si han de votar en contra votin en contra. Quatre punts, i es vota 
segons el que la seva consciència els digui. Sr. Secretari, a veure si sabré jo més que vostè 
dels reglaments municipals. 
 
Sr. Secretari: La moció és una i en principi s’ha de votar sencera, a no ser que la majoria del 
Ple decideixi que s’ha de votar fraccionadament. Ja sé que les meves interpretacions són 
sempre mal considerades per vostè (Sr. Motas). Però el ROM no diu ni això ni el contrari, no 
diu que el grup que presenta una moció tingui dret a exigir varies votacions. Si el ROM no ho 
preveu i la majoria de regidors no estan d’acord, doncs es farà una votació per la moció.  
 
Sr. Alcalde: Demano que la queixa del Sr. Motas consti en acta i al Sr. Secretari  la 
transcripció literal d’aquest punt de la moció. 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat. 
 
Tot seguit es sotmet a votació la fragmentació de les parts de la moció, quedant desestimada 
amb el seguent resultat: 
 
Vots a favor     TSF, ICV ERC   
 Vots en contra   CiU, PSC.                                   
  
Per últim, es sotmet a votació el conjunt de la moció, essent rebutjada amb el següent resultat: 
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Vots a favor  TSF 
Vots en contra  CiU, PSC, ERC i ICV. 
 
 
II. Part de control:  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n presenten. 
 
 
El president, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
 
      Vist i plau  
El secretari,      L’alcalde,  
 
 
 
 
Carles Ros i Arpa    Joan Alfons Albó i Albertí  
 
 
 


