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Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

00015 /2012
SESSIÓ ORDINÀRIA
29 de novembre de 2012
des de les 21 h fins a les 23:45h
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Assistents amb veu i vot:
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC), qui presideix la sessió
Sra. Pilar Giró Roman (CIU)
Sra. Magda Lupiàñez Soler (CIU)
Sr. Pau Casals i Caus (CIU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CIU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CIU)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC)
Sra. Júlia Vendrell i Amate (PSC)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC)
Sr. Juan José García Cañadas (PSC)
Sr. Carles Motas López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sra. Fina Cosp Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Jesús Fernandez Bort (ICV-EUA)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CIU)
Sr. Joaquim Clarà Estañol (CIU)
Ordre del dia:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATES
25/10/2012, 29/10/12 I 02/11/12
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES
QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- EXPEDIENT 1/2012 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
D'INVERSIONS, INSTAL.LACIONS, MAQUINÀRIES I UTILLATGE DE
L'EMISSORA MUNICIPAL
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4.- MOCIÓ A FAVOR DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L'ARC
MEDITERRANI
5.- MOCIÓ PER DONAR SUPORT I IMPULS ALS PROGRAMES DE
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL, PLANS DE TRANSICIÓ
AL TREBALL I FORMACIÓ PROFESSIONAL
6.- APROVAR ADDENDES DE PRÒRROGUES DELS CONVENIS
VIGENTS AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA,
AIXÍ COM PER LA SUBSCRIPCIÓ DE NOU CONVENI RELATIU AL
SERVEI D’ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI
7.- PROPOSICIONS URGENTS
Desenvolupament de la sessió :
El President dóna la paraula a la regidora de Serveis Socials, Sra. Verónica Lahoya, qui
llegeix el següent manifest en defensa de les víctimes de la violència de gènere:
“A veces la vida decide darse la vuelta del revés. Como un calcetín, entera, se queda sin
color, se le ven las costuras.
A veces, es el gran sorteo en el que consiste la vida el que te lleva a un combate íntimo,
familiar, laboral,… en el que hombre y mujer se erigen protagonistas, siempre vencidos,
siempre perdedores. La vida en común, a veces, se puede llenar de sorpresas indeseables y
surgen posos de un sistema, de una educación y de una cultura que aunque nos parecen
desvencijados, aún restan tatuados en la piel y en el pensamiento. Una lucha de roles, una
lucha de poderes, un “vives para vivir en, por y para mi”.
Ha sido y será un estallido de solidaridad, de comprensión, de compromiso íntimo, social y
público, el que ha conseguido y conseguirá, a través del tiempo y de los esfuerzos, una
sociedad cada vez más igualitaria y justa para todas la víctimas de esa violencia, silenciada,
invisible, precaria, cruel, dañina, y muchas veces mortal.
Y no hay protección ni evolución posible si la sociedad se mantiene callada.
Si me mantengo callada.
Rompe el silencio y di no a la violencia de género.”
Verónica Lahoya: No volem mantenir el silenci davant aquesta lacra social. En respecte de
totes les víctimes, demana que trenquem el silenci.
Entra a la Sala de Plens el grup Percussió Ganxona i fan una breu actuació.
A continuació els regidors fan un minut de silenci.
1- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATES 25/10/2012,
29/10/12 I 02/11/12.
S’aproven les tres actes anteriors sense esmenes.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D’INTERÈS
Es dóna compte de la sentència núm. 745/2012 de data 19 d’octubre de 2012 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre el recurs contenciós administratiu interposat per Rosa
Maria Girbau Serramitja contra l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació
Urbanística de Sant Feliu de Guíxols.
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Carles Motas: Fa referència a uns decrets sobre treballadors que s’havien jubilat
anticipadament i que ara es suspèn el pagament de les indemnitzacions. Demana que si el
conveni és il·legal se’n faci un de nou. Però ara no es poden denegar drets ja concedits.
Fa referència a la denegació de la petició d’una petició d’una treballadora de gratificació per
als 25 anys de servei.
El cap de la policia i una administrativa demanen assistència jurídica i se’ls denega. Voldria
saber els motius.
Ha vist que es paga un assessor de recursos humans.
MªAngel Barrio: Respon que a partir de 1 de gener de 2012 totes les clàusules de conveni que
suposin increment retributiu i siguin contràries a la llei no son aplicables.

fb601664-a3f4-4fb7-a935-fd554910659d

Secretari: Quant al Decret d’Alcaldia que denega l’assistència jurídica, el motiu és que el
conveni preveu la defensa jurídica per un conflicte judicial a conseqüència de l’exercici de la
feina d’un funcionari. En aquest cas era una notícia del diari, i les persones que van sol·licitar
la defensa jurídica van considerar que se’ls afectava l’honor, i el Decret va considerar
encertadament que no encaixava dintre de la clàusula del conveni que preveu la defensa
jurídica.
Quant a l’assessor de recursos humans, el motiu de la contractació és la baixa de maternitat de
la cap de recursos humans, el seu cost és inferior a l’estalvi que té l’Ajuntament de la baixa de
maternitat. És el secretari de l’Ajuntament de Llagostera, una persona de reconeguda
experiència, que va manifestar que estava disposat a fer aquest suport. És un contracte laboral,
no un càrrec de confiança.
Carles Motas: Aquests 1.200 euros vostè em confirma que és un contracte laboral o ha de
portar IVA?
Secretari: És un contracte laboral i no porta IVA.
3. - EXPEDIENT 1/2012 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT D'INVERSIONS,
INSTAL.LACIONS, MAQUINÀRIES I UTILLATGE DE L'EMISSORA MUNICIPAL
«Atès que a l’aplicació pressupostària 49100.62300 “Inversions instal·lacions, maquinària i
utillatge” no hi ha crèdit suficient per fer front a les despeses de subministrament de 2
paràboles, 2 il·luminadors de paràboles, 2 rocket M5 de titanium 5 GHZ i material divers pel
funcionament de la emissora.
Atès que la base 11ª d’execució del pressupost vigent apartat 4 els organismes autònoms
podran realitzar aquest tipus d’operació de transferència, amb subjecció al que disposen els
apartats anteriors, corresponent l’aprovació d’aquests al President de l’organisme, llevat dels
casos establerts amb el punt 3r. d’aquest article, en els quals la seva aprovació correspondrà al
Ple de l’Ajuntament, amb subjecció a les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a
que es refereixen els articles 169 i 171 del RDL 2/2004 de 5 de març.
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Es proposa al Ple municipal:
Aprovar un expedient de transferència de crèdit donant d’alta la quantitat de 510,00 euros a
l’aplicació 49100.62300 “Inversions instal·lacions, maquinàries i utillatge”, que es finançarà
donant de baixa la mateixa quantitat de 510,00 euros de l’aplicació 49100.22609 cànons
SGAE.»
La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
4. - MOCIÓ A FAVOR DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L'ARC MEDITERRANI
«L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història. Finalment,
l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer oficialment la importància de
vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura de transport i comunicació. Aquesta va ser
una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la totalitat de les institucions, associacions
empresarials, universitats, col·legis professionals i del món sindical dels territoris de
l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de comunicació
estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la societat civil, per tant, ha
esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la realització plena de la infraestructura.
Malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratègics
romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals tant per al transport de persones
com de mercaderies continuen sense transformar-se en finals.
Les mesures que es proposen han de fer possible el funcionament òptim d’una infraestructura
vital per al conjunt de l’Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del
potencial econòmic dels territoris que el conformen.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la
construcció en el termini de temps més curt possible, d’un corredor mediterrani de transport
amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va
dissenyar en el seu projecte original.
2. Instar el Ministerio de Fomento del Govern espanyol a finalitzar o construir els accessos als
ports de l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de mercaderies en tot el
corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa.
3. Instar el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la desconnexió
històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix mediterrani des
d’un tram decisiu; que es permeti la connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’asseguri així
la participació valenciana, amb ports i empreses, al corredor.
4. Que es facin arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, a la Comissió
Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa.»

Jordi Vilà: La moció arriba tard. L’arc mediterrani va més enllà de Catalunya. És xocant que
aquest municipi hagi de reclamar això al govern central. Fa deu anys ja va opinar que l’AVE,
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amb accessos des de totes les capitals de província d’Espanya a Madrid, estratègicament no
era convenient per el desenvolupament econòmic de l’Estat. Es patètic. Per això el poble de
Catalunya busca la seva pròpia sortida.
Carles Motas: On es decideixen aquestes coses hi ha grups que no van votar a favor, com és el
cas del Partit Socialista, a Madrid, i també a Europa. Si políticament hagués estat una
prioritat, ja estaria fet. Anuncia el seu vot favorable.
Joan Vicente: La moció la proposa l’Institut Ignasi Villalonga. Aquesta via és una realitat
mil·lenària. Es tracta d’un territori amb una gran expectativa de futur, però que des de fa
dècades té una manca d’inversió que dificulta el seu desenvolupament. Sant Feliu és arc
mediterrani, i caldrà treballar molt bé perquè la nostra ciutat estigui ben comunicada amb
aquest corredor: accessos, xarxa de transport públic, etc.
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La moció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
5. - MOCIÓ PER DONAR SUPORT I IMPULS ALS PROGRAMES DE
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL, PLANS DE TRANSICIÓ AL
TREBALL I FORMACIÓ PROFESSIONAL
«Castell-Platja d'Aro, municipi que participa, conjuntament, amb Sant Feliu de Guíxols i Sant
Cristina d'Aro en el programa anomenat PQPI-PTT Guíxols - Vall d'Aro, mitjançant aquesta
moció, vol fer palesa la implicació, tècnica, política i ciutadana, que en tot moment ha permès
portar a terme aquest projecte en concret. Així mateix, apuntar i posar de relleu la implicació
humana, econòmica i material, que tot i les dificultats passades i presents, ha permès
reincorporar-se als estudis o entrar al món laboral a un nombre molt significatiu de joves que
d’altra manera haurien hagut de marxat dels seus respectius municipis per poder continuar
amb la seva formació.
Amb aquests arguments inicials exposem el següent:
Atès que en el present curs 2012-2013, s'han inaugurat unes instal·lacions educatives noves a
Castell-Platja d'Aro, l'IES Ridaura, el qual disposa d'una cuina equipada que no s'utilitzarà a
causa de la compactació de l'horari lectiu.
Atès que hi ha la necessitat, tant al municipi de Castell-Platja d'Aro, com a Sant Feliu de
Guíxols i a Santa Cristina d'Aro, d’instal·lacions equipades i homologades per a la correcta
formació dels joves de la zona.
Atès que la direcció del centre, IES Ridaura, i en concret el seu director, el Sr. Lluís Viñas,
s'ha mostrat disposat i interessat a mantenir aquestes instal·lacions equipades amb la intenció
de treure’n el màxim profit possible, i si s’escau, contemplar la possibilitat d’habilitar-les per
a la formació dels joves dels ja esmentats programes educatius.
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Atès que la formació pròxima i de qualitat, en l’àmbit turístic i de la restauració, com també
en altres àmbits professionals que són propis del territori per les seves característiques
econòmiques i socials són, avui més que mai, imprescindibles per assegurar un futur als
nostres joves.
Atès que l'atur juvenil, tant a l'Estat Espanyol com a Catalunya, i en conseqüència, també en
el nostre àmbit d’influència més immediat, els nostres municipis, és molt elevat, fregant en
ocasions la meitat de la població denominada jove.
Atès que Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, han mostrat una
implicació convençuda i la capacitat de treballar conjuntament pel bon funcionament dels
programes ja esmentats més amunt i en benefici dels joves dels tres municipis sense cap
distinció o diferència.
Per aquestes raons demanem el següent:
1.- Que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mantingui totes les
instal·lacions i equipaments que havien de proporcionar el servei de cuina i menjador a l'IES
Ridaura. I que, si s'escau, el mateix departament cedeixi aquests equipaments al municipi de
Castell-Platja d'Aro per tal que es puguin portar a terme activitats en profit de la comunitat,
especialment dels més joves, cercant, també, la implicació dels municipis veïns.
2.- Que es valori la possibilitat que els programes que ja estan en marxa, PQPI-PTT Sant
Feliu – Vall d'Aro, o futurs programes de Formació Professional, tan necessaris a casa nostra,
es puguin dur a terme en aquests espais amb les condicions òptimes per l’alumnat i l’equip
docent.
3.- Que el mateix Departament d'Ensenyament, tan aviat com sigui possible, tingui en compte
els esforços conjunts dels municipis anteriorment citats i valori fermament la possibilitat de
posar en marxa en aquests equipaments, un programa de Cicles Formatius d'Hoteleria i
Turisme, per tal de cobrir les necessitats del territori i la seva demanda de mà d'obra en aquest
àmbit econòmic.
4.- Traslladar aquest acord als Consells Escolars dels tres municipis i a les diverses
Associacions de Mares i Pares dels mateixos municipis, amb la finalitat d’emetre un
comunicat conjunt per tal d'adreçar-lo al Departament d'Ensenyament, i als seus responsables,
tot mostrant l'acord i força d'una comunitat social i educativa disposada a treballar pel benefici
comú.»
Jesús Fernández: Cal reivindicar la realitat històrica de la Vall d’Aro. Aquesta moció s’ha
aprovat també per als dos municipis veïns. Cal que el govern treballi per trobar solucions als
problemes comuns.
Júlia Vendrell: Fa dos anys que tenim aquest servei. La moció vol que el menjador de l’IES
Ridaura no es desmantelli a conseqüència de la compactació de l’horari escolar, i que les
instal·lacions puguin servir per un futur programa de Cicles Formatius d'Hosteleria i Turisme.
La moció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
6. - APROVAR ADDENDES DE PRÒRROGUES DELS CONVENIS VIGENTS AMB
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, AIXÍ COM PER LA
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SUBSCRIPCIÓ
DE
UN
NOU
CONVENI
RELATIU
D’ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI

AL

SERVEI

«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té subscrits convenis de col·laboració amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, relatius a l’Oficina local d’habitatge i al programa de mediació
per al lloguer social amb vigència per l’any 2012. Aquest convenis preveuen la necessitat de
pròrroga en el seu cas.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramés proposta de signatura d’addendes dels
referits convenis per al 1r semestre de 2013, amb els mateixos pactes i aportació econòmica
proporcional.
D’altre banda aquest Ajuntament ha mostrat interès en la subscripció d’un nou conveni relatiu
al servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (servei d’Ofideute), a l’objecte de prestar
una atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels
seus habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta
davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat del servei
d’assessorament i mediació en l’àmbit hipotecari. En aquest sentit s’ha rebut en data 13 de
novembre de 2012 la corresponent proposta de conveni.
Les funcions que s’assumiran amb la signatura d’aquest nou conveni es portaran a terme amb
els recursos que actualment s’hi dediquen al Servei municipal d’habitatge.
Vist l’informe del responsable del Servei Municipal d’Habitatge
El proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les propostes d’addendes de pròrroga dels convenis següents:
Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per al
primer semestre de 2013, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest
municipi.
Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per al primer semestre de 2013,
relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
Aquestes addendes mantenen tots els pactes previstos als convenis signats per a l’any 2012,
acordant que les aportacions econòmiques s’estableixen de forma proporcional per al primer
semestre.
Segon.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols relatiu al servei d’assessorament sobre el
deute hipotecari. Aquest conveni tindrà una vigència d’un any des de la seva signatura.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de les addendes i del nou conveni proposades i
de qualsevol document o gestió que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.»
Joan Vicente: És la segona pròrroga de dos convenis que són molt necessaris donades les
actuals circumstàncies, i per això l’Ajuntament persisteix en el manteniment de l’oficina.
7

S’aprova un nou conveni per assessorar les persones o famílies amb problemes hipotecaris o
amb risc de desnonament. Serà útil sobre tot per casos que estan en la fase inicial. És un
servei d’assessorament i mediació que es presta des del Centre Cívic de Tueda.
Jesús Fernández: És una obra del govern que va governar la ciutat des de 2007 fins a 2010, i
del govern tripartit de la Generalitat, de la qual se sent orgullós. Lloa la tasca dels treballadors
que presten aquest servei. Fa referència a les reunions que es fan en aquest dies a la ciutat per
crear una plataforma dels afectats per la hipoteca per autorganitzar-se, en la qual hi participa
també el Síndic Municipal de Greuges.
Jordi Vilà: Va ser una bona iniciativa del govern tripartit, tal com ara es posa de manifest. Vol
demanar al govern que demani la reivindicació entorn al dret a l’habitatge a Sant Feliu de
Guíxols i al conjunt de l’Estat. Estem en disposició històrica de canviar que el deutor
hipotecari hagi de respondre també amb el seu patrimoni personal. Ara en molts jutjats hi ha
una sensibilitat cap als supòsits de llançaments i desnonaments.
Carles Motas: La societat s’està atipant que els que manen facin el que volen. La societat civil
va per davant de la política.
Joan Vicente: La mobilització social en aquest tema és modèlica. A part dels problemes
concrets, posa de manifest que són les circumstàncies estructurals les que s’han de canviar.
Cal tenir present que els ajuntaments no tenen competències en matèria d’habitatges, i ho fan
amb uns recursos minvants. Ho fem per responsabilitat social. Són eines petites i modestes,
però que la majoria d’ajuntaments no tenen.
Jesús Fernández: Hi ha ajuntaments del nostre entorn que comencen a fer pressió sobre
entitats bancàries.
La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
7. - PROPOSICIONS URGENTS
7.1. - TC1/2012, TRANSFERENCIA FI D'EXERCICI.
S’aprova per unanimitat la urgència de la següent proposta:
«Atesa la necessitat de finançament en diverses aplicacions pressupostàries i els sobrants en
altres.
Atesa la base 11ª d’execució del pressupost vigent preveu que aprovar transferències de crèdit
que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa serà
competència del Ple de la corporació, llevat quan afectin a crèdits de personal.
Per tot l’anterior, es PROPOSA aprovar un expedient de transferència de crèdit de diferent
àrea de despesa:
TRANSFERÈNCIA POSITIVA:
07.33500.22799 Despeses Festival Porta Ferrada......................................551.642,00 €
06.93300.21201 Materials edificis locals i instal·lacions........................... 15.000,00 €
03.15100.22001 Llibres i publicacions urbanisme..................................... 3.000,00 €
07.33503.22699 Altres despeses teatre Narcís Masferrer.......................... 3.775,00 €
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15.43200.22699 Activitats Guíxols Desenvolupament.............................. 29.894,00 €
08.94300.46700 Aportació Consorci Suris Sant Feliu Gent Gran............. 7.230,00 €
13.49100.22799 Conveni televisió Costa Brava........................................ 2.496,50 €
13.49300.22602 Despeses difusió i altres síndic.......................................
923,94 €
04.31300.22799 Contracte recollida animals............................................
260,94 €
Total:

614.222,38 €
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Que es finançarà amb les següents TRANSFERÈNCIES NEGATIVES:
12.92600.22002 Material equip informàtic.............................................. 9.300,00 €
14.91200.23300 Indemnitzacions càrrecs electes.................................... 10.918,00 €
12.92600.22200 Comunicacions telefòniques centraleta Ajuntament..... 4.645,00 €
08.23100.22799 Despeses programes benestar social............................. 5.799,00 €
02.01100.31000 Interessos préstecs a concertar...................................... 48.110,00 €
02.01100.31001 Interessos préstecs a curt termini.................................. 14.267,00 €
02.01100.31002 Interessos entitats privades........................................... 72.951,00 €
02.01100.34100 Altres despeses financeres............................................ 193.030,00 €
02.01100.35200 Interessos de demora..................................................... 20.000,00 €
05.32404.22609 Pla cinema, teatre, musica i tallers................................ 15.834,00 €
05.32109.22799 Despeses gestió Mas Balmanya..................................... 30.000,00 €
05.32303.22609 Despeses normalització lingüística................................ 9.503,00 €
05.32403.22799 Despeses casal…........................................................... 14.885,00 €
11.13301.21000 Conserv. i mant. senyalització vial............................... 12.000,00 €
08.23300.46700 Subvencions individuals consorci Sant Feliu G.Gran..... 7.230,00 €
13.91200.22606 Homenatges, conferències, presentac. i activ. Civiq...... 3.420,44 €
03.15500.61917 Obres reposició, pavimentació i voreres vies públiq...... 18.400,00 €
04.17001.62500 Inversions en platges......................................................
677,60 €
09.13000.62400 Adquisició vehicle policia local.................................... 22.500,00 €
03.15000.62700 Projectes tècnics i direcció d’obres............................... 42.450,02 €
03.13001.63200 Millora dipòsit de vehicles............................................ 4.925,26 €
04.44100.22799 Despeses de servei transport públic.............................
260,94 €
14.92000.16000 Seguretat social............................................................. 53.116,12 €
Total:
614.222,38 €
2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Jordi Vilà: Demana un comentari polític i poder disposar de més informació. S’abstindran.
Carles Motas: Demana també explicacions més detallades al govern. La part més important és
la del Festival de la Porta Ferrada. Demana una comissió específica per tractar d’aquest tema.
El seu grup votarà en contra.
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Dolors Ligero: Es tracta de la transferència de crèdit que es fa cada any més o menys per
aquestes dates per ajustar les partides de cares al tancament de l’any. Amb aquest ajust
acabem d’aprovisionar la partida del Festival; es complementen en 15.000.-€ la partida de
Materials per la Brigada que aquest any ha intensificat les actuacions; les activitats de Guíxols
Desenvolupament en 29.894.-€. Es complementen també els contractes del Teatre en 3.775.-€
i la partida destinada a Publicacions d’Urbanisme per complir amb l’obligació de publicar els
canvis del POUM que aquest anys també s’han intensificat.
La novetat d’enguany és que fins ara, els ajustos anaven a càrrec del Romanent de Tresoreria,
és a dir, de l’estalvi acumulat d’anys anteriors, i aquest any no estirem d’aquest estalvi, sinó
que n’hem generat d’altres.
Un dels motius del retard en la presentació del primer pressupost d’aquest govern era que per
intentar compensar les retallades en el finançament que rebem per part de l’Estat i de la
Generalitat en forma de subvencions, havíem de posar en marxa un Pla d’austeritat que passa
per ajustar totes les despeses de l’Ajuntament, revisant i re-negociant convenis i contractes a
la baixa per adaptar-los a la situació econòmica actual, com el del transport públic, els
contractes de manteniment d’edificis municipals, el contracte de neteja dels edificis, els
contractes de lloguer de locals, etc, i que continuàvem amb aquesta dinàmica d’ajustar els
costos, d’ajustar les despeses de l’Ajuntament per tal de fer-ho més eficient.
També vaig informar que no es preveien gaires incorporacions de crèdit i per tant havíem de
generar nosaltres mateixos amb estalvi els recursos suficients per quadrar el pressupost. Així
s’ha fet.
Hem generat els diners que calien per fer els ajustos de final d’any, 614.222.-€, i això s’ha fet
assumint programes que teníem externalitzats i fent-los amb personal propi; estalviant 9.300.€ en material informàtic; en les comunicacions telefòniques 4.645.-€; en despeses de
normalització lingüística 9.503.-€. En senyalització vial comprant una màquina per pintar els
carrers en comptes de pagar al Consell Comarcal perquè ens ho fes, això ens ha suposat un
estalvi addicional de 12.000.-€. Hem estalviat 3.420.-€ en Homenatges i Conferències; hem
licitat a la baixa les obres de reposició i pavimentació, hem estalviat en projectes tècnics i
direcció d’obres 42.450.-€; i també es produeix un estalvi de 10.918.-€ en indemnitzacions a
càrrecs electes, es a dir el que cobrem els regidors.
Sobre les transferències negatives, es deixa de comprar un cotxe per la policia municipal,
perquè el que fem és un rènting per dos cotxes de policia, que ho hem considerat més adient.
La partida de la Seguretat Social es produeix per la compensació de les baixes de personal per
malaltia i baixes de maternitat.
Finalment, hi ha algunes partides que han baixat, que són les de interessos i despeses
financeres i això es deu en primer lloc a un component casual com es la davallada del Euribor,
però també a un estalvi en interessos molt important fruit d’una política econòmica acurada,
que es va posar de manifest per exemple, quan es va decidir no demanar el crèdit ICO a 10
anys que ens oferia el Govern Central per posar al dia el pagament de les factures del 2011,
atès que comportava, a més d’un alt interès del 7%, unes condicions molt restrictives que
haurien condicionat el pressupost de l’Ajuntament durant 10 anys.
En comptes de demanar aquest ICO, es va demanar una pòlissa de crèdit que només genera
interessos dels diners efectivament disposats, i tot i que es va preveure que necessitaríem un
màxim d’un milió d’euros, només n’hem fet servir una mitjana de 378.855.-€, el primer
trimestre i només 33.448.-€ el segon, la qual cosa, ha provocat un estalvi d’interessos per
aquest concepte molt important.
Tampoc hem hagut de pagar interessos de demora, això sol ha comportat un estalvi de
20.000.-€ sobre les despeses previstes.
Una altra mostra d’aquesta política d’austeritat és el fet que el préstec a concertar aquest any
que normalment s’hauria formalitzat el primer trimestre, enguany encara no l’hem necessitat.
I a això en part ha contribuït la implantació del cobrament fraccionat de les taxes que ha
10
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beneficiat en primer terme als ciutadans, i també a l’Ajuntament dotant-lo de finançament
extra i sense cost.
En resum, i gràcies a aquest Pla d’austeritat, aquest any no farem servir romanents per quadrar
els comptes de cares al tancament de l’any, sinó que les transferències positives es financen
amb estalvi, tal i com havíem previst.
Jesús Fernández: S’abstindrà. Està d’acord amb que cal una comissió especial sobre els
comptes de la Porta Ferrada.
Jordi Vilà: Només s’han donat explicacions sobre les transferències negatives però no de les
positives, i en especial les de la Porta Ferrada.
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Carles Motas: La Junta de Govern es gastarà per un lloguer de dos cotxes gairebé cent-mil
euros. No creu que això sigui una mesura d’austeritat i d’estalvi. Que s’hagi d‘aportar una
quantitat tant elevada pel Festival de la Porta Ferrada, mereix una explicació. Demana que el
govern accepti crear aquesta comissió.
Pere Albó: Es fa el mateix que cada any, però amb base a estalvis, gràcies a una excel·lent
planificació de l’Ajuntament.
La proposta es sotmet a votació i és aprovada amb el següent resultat:
Vots a favor: 5CIU i 5PSC
Abstencions: 1ERC i 1ICV.
Vots en contra: 6TSF.
7.2- MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS DEL MERCAT COBERT.
Juan José García: Justifica la urgència per la necessitat de no retardar la firma dels contractes.
Les condicions ara no només són dures sinó que són inassolibles. Es fa per intentar que els
concessionaris no marxin, i intentar que en vinguin de nous.
La urgència es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
«Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessions celebrades el 28 de gener de 2010 i 25 de març
de 2010, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives reguladores del concurs per a
l’adjudicació de les parades i de les cambres frigorífiques del Mercat Cobert Municipal de
Sant Feliu de Guíxols.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a la sessió celebrada en data 23 de
febrer de 2012, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives reguladores del concurs per a
l’adjudicació de les parades i de les cambres frigorífiques del Mercat Cobert Municipal de
Sant Feliu de Guíxols que van quedar vacants a l’anterior licitació.
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Atès que la clàusula 1.4. d’ambdós plecs de clàusules administratives estableix el termini
d’utilització de les concessions administratives, i preveu que com a condició inherent a la
vigència de la concessió durant el termini d’utilització de la mateixa “......serà obligació de
tots els concessionaris que, com a mínim, a partir del 10è any de la concessió i, en tot cas,
abans que transcorri un termini d’utilització equivalent a la meitat de la durada de la
concessió (13 anys com a màxim), renovar i actualitzar, à càrrec seu, tots els elements
objecte de la concessió. L’abast econòmic de les obres de renovació i d’actualització
esmentades, serà l’equivalent al terç, com a mínim de la inversió inicialment portada a terme
per a l’adequació dels espais objecte de la concessió, actualitzada amb l’índex acumulat de
l’IPC de Catalunya, fins al moment de fer les obres de renovació i actualització”.
Atès la clàusula 1.5 del plec de clàusules administratives aprovat pel Ple en sessions de data
de 28 de gener de 2010 i 25 de març de 2010 preveu que “el pagament del cànon ofert
s’efectuarà de la següent forma: ...El 20% del cànon ofert, en concepte de preu de concessió
demanial administrativa, s’abonarà en el moment de formalitzar el contracte... El 80% del
cànon ofert, en concepte de valor de l’amortització de les obres de millora de l’edifici del
Mercat Cobert Municipal, s’abonarà en el moment de formalitzar l’acte d’ocupació del/s
element/s adjudicats o l’adjudicataria podrà sol·licitar l’ajornament fraccionat del pagament
amb petició expressa”, alhora que estableix que “Les condicions de l’ajornament de
pagament del valor de l’amortització de les obres de millores seran ...l’ajornament del deute
de com a màxim 13 anys des de la data d’acta d’ocupació”.
Atès la clàusula 1.5 del plec de clàusules administratives aprovat per Ple en data 23 de febrer
de 2012 preveu el règim de pagament i composició del cànon de la concessió tipus A (que són
les atorgades per un termini a comptar de la data de l’acta d’ocupació de les parades i de les
cambres frigorífiques fins el 31 de desembre de 2035), establint que “el pagament del cànon
ofert s’efectuarà de la següent forma: ...El 20% del cànon ofert, en concepte de preu de
concessió demanial administrativa, s’abonarà en el moment de formalitzar el contracte... El
80% del cànon ofert, en concepte de valor de l’amortització de les obres de millora de
l’edifici del Mercat Cobert Municipal, s’abonarà en el moment de formalitzar l’acte
d’ocupació del/s element/s adjudicats o l’adjudicatària podrà sol·licitar l’ajornament
fraccionat del pagament amb petició expressa”, alhora que estableix que “Les condicions de
l’ajornament de pagament del valor de l’amortització de les obres de millores seran
...l’ajornament del deute de com a màxim 13 anys des de la data d’acta d’ocupació”.
Atesa la complicada situació econòmica per la que estan travessant els adjudicataris/es de les
parades i cambres frigorífiques del mercat cobert municipal, donada la conjuntura econòmica
actual, i la impossibilitat de fer front als costos inherents al funcionament de les seves parades
i cambres frigorífiques individualment.
Atès que el Mercat Cobert Municipal té un índex d’ocupació de les parades del 53%, amb la
qual cosa hores d’ara no funciona a ple rendiment.
Atesa la necessitat de recolzar la dinamització comercial del Mercat Cobert i del centre de la
ciutat ,i de fer d’aquest projecte de ciutat un projecte viable econòmicament, per la qual cosa,
a banda de cercar inversors per assolir el 100% d’ocupació del mateix, s’ha d’evitar el
tancament de les parades que actualment hi funcionen dins el Mercat.
Atesa la proposta unànime dels paradistes del Mercat Cobert de refinançar el 80% del cànon
ofert a 20 anys, en comptes de a 13 anys, i de modificar la clàusula 1.4 per considerar que
l’esforç d’inversió que s’hi estableix serà difícilment assumible donada la forta inversió
12
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inicial que han dut a terme per l’adequació de les parades i la difícil situació del comerç local
actual.
Donada la urgència de modificació d’aquests acords.
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar part de la clàusula 1.4. referida a l’antecedent dels dos plecs de condicions
amb aquest nou redactat: “Els titulars de les concessions del tipus A i B estaran obligats a
tenir la parada en perfectes condicions, i a realitzar amb tal finalitat les reparacions i
renovacions que siguin necessàries, essent aquesta una condició essencial per la vigència
de la concessió.”
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Segon.- Modificar la part de la clàusula 1.5 referida a l’antecedent dels dos plecs de
condicions en els següents termes: “Les condicions de l’ajornament del pagament del valor
per l’amortització de les obres de millora seran: ... L’ajornament del deute de com a màxim
20 anys des de la data d’acta d’ocupació.
Tercer.- Delegar a l’Alcalde la concreció de les noves condicions econòmiques del pagament
ajornat del deute, d’acord amb l’establert el punt anterior.»
La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
7.3- MOCIÓ DEL REGIDOR D’ERC DEL RESPECTE AL PAISATGE A L’ENTORN
VEGETAL DEL MUNICIPI.
La urgència es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
«En Jordi Vilà i Vilà, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, d’acord al què disposa l’article 35-1 i concordants del ROM, presenta la
següent moció per tal de ser debatuda i votada a la sessió plenària d’aquest consistori del dia
29 de novembre de 2012, i en els termes següents;
En data 6 de novembre de 2012, la junta de govern del municipi va atorgar la llicència
a la societat mercantil DALBERT 2011,SL., per a l’enderroc de l’hotel Alàbriga, edifici
situat a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa 633, (UTM 3662111).
Que la llicència d’enderroc va anar precedida de tots els informes preceptius , entre els
quals hi ha l’informe ambiental de data 29 de juliol de 2012, que textualment disposa ; “
l’enderroc de l’edificació no pot suposar la tala de cap dels pins presents a la finca ni altres
peus arboris existents dins de la mateixa”.
Que a més en data 5 de novembre, la vigília de l’atorgament de la llicència , els
serveis tècnics de l’ajuntament varen advertir novament d’aquesta circumstància, que també
va quedar recollida en el text de la llicència d’enderroc de l’endemà dia 6 de novembre, que
expressament autoritza l’enderroc de l’edificació,i disposa que la vegetació de la finca s’ha de
mantenir fins que no es defineixi la revegetació en el projecte de construcció.
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Contràriament a tots
els antecedents administratius que s’han exposat, als
advertiments i consells dels tècnics municipals desplaçats expressament a la finca en
presència dels professionals de l’enderroc, a la legalitat vigent i al que disposa el catàleg
d’arbres del POUM; el titular de la llicència , està portant a terme els treballs d’enderroc de
l’edifici i ja ha tallat tots els arbres que li han fet nosa , fins al punt que ha arrabassat els dos
llorers catalogats a la fitxa núm. 123 del catàleg del POUM, amb una alçada de 8 o 9 metres ,
un diàmetre de més d’un metre , i que eren els exemplars més macos del municipi.
Vistos els antecedents anteriors el grup municipal d’Esquerra, proposa al ple l’adopció
dels següents ACORDS;
1. Incoar l’expedient sancionador a l’empresa titular de la llicència per no acomplir les
seves obligacions ambientals i concretament per haver tallats els arbres de la finca a
on es fa l’enderroc, i concretament també els arbres catalogats.
2. Que de forma imminent, i amb caràcter transitori durant la tramitació de l’expedient,
s’acordi la suspensió de les obres d’enderroc i amb la finalitat de preservar la
vegetació encara existent.
3. Finalment una vegada acomplerts els tràmits de l’expedient , si es confirmen els fets
denunciats, s’acordi, l’obligació del titular de la llicència a restituir la vegetació
malmesa i s’imposi la sanció econòmica que correspongui.
4. Es comuniqui aquests acords al titular de la llicència.»
Jordi Vilà: Al cap de dos dies de donar-se la llicència amb advertiment exprés de respectar els
arbres, uns quants ja havien desaparegut. Aquesta finca està dividida per la carretera. La part
de carretera cap al mar s’ha de protegir. Ja vaig advertir a l’Ajuntament que els promotors de
l’obra potser no tindrien la sensibilitat ecològica necessària. No pot ser que les inversions
justifiquin les infraccions. Cal que les inversions s’ajustin a la sensibilitat local. Aquesta
moció és un crit d’alerta. L’actuació dels funcionaris ha estat del tot correcte.
Jesús Fernández: Està d’acord amb la intervenció del Sr. Vilà. Hi ha hagut poca sensibilitat
per part dels promotors. No està d’acord amb el punt dos. S’ha de valorar amb més detall si és
necessària la suspensió, i si aquesta és necessària per els interessos de la ciutat.
Carles Motas: No sap si la tala de l’arbre ha estat per error. Pot haver mancat la sensibilitat de
sentir-se part d’un lloc. Seria partidari de donar un vot de confiança al govern i no haver-ho
de portar al Ple.
Joan Vicente: És un bona noticia que hi hagi aquesta inversió econòmica al municipi, no
merament especulativa, i en aquest espai en concret, on hi havia un edifici molt deteriorat. Es
va demanar un Pla de Millora Urbana, i des de la primera proposta fins el resultat final s’han
introduït moltes millores.
El llorer pot servir per fer recordar al promotor que ha de complir la llei. Dels dos llorers se
n’ha trasplantat un, i altres arbres s’han trasplantat al parc de les dunes de Sant Pol.
S’està elaborant un Decret que obliga a replantar els dos llorers. Es farà un expedient
sancionador. Podria ser que les obres d’enderroc estiguessin ja acabades.
El Sr. Vila està d’acord amb suprimir el punt 2 de l’acord. Aquest matí les obres continuaven
tot i que l’edifici ja no existeix.
Joan Vicente: Agraeix la moció.
Secretari: Fa constar que l’òrgan competent per incoar l’expedient no és el Ple sinó l’Alcalde.
El Ple en aquest punt pot adoptar un acord només de tipus polític però sense eficàcia legal.
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Pere Albó: S’aprova la moció sense el punt 2 i fent constar que el que fa el Ple és instar a
l’Alcalde a actuar en els punts 1 i 3.
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La moció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat amb els següents termes:
«En Jordi Vilà i Vilà, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, d’acord al què disposa l’article 35-1 i concordants del ROM, presenta la
següent moció per tal de ser debatuda i votada a la sessió plenària d’aquest consistori del dia
29 de novembre de 2012, i en els termes següents;
En data 6 de novembre de 2012, la junta de govern del municipi va atorgar la llicència
a la societat mercantil DALBERT 2011,SL., per a l’enderroc de l’hotel Alàbriga, edifici
situat a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa 633, (UTM 3662111).
Que la llicència d’enderroc va anar precedida de tots els informes preceptius , entre els
quals hi ha l’informe ambiental de data 29 de juliol de 2012, que textualment disposa ; “
l’enderroc de l’edificació no pot suposar la tala de cap dels pins presents a la finca ni altres
peus arboris existents dins de la mateixa”.
Que a més en data 5 de novembre, la vigília de l’atorgament de la llicència , els
serveis tècnics de l’ajuntament varen advertir novament d’aquesta circumstància, que també
va quedar recollida en el text de la llicència d’enderroc de l’endemà dia 6 de novembre, que
expressament autoritza l’enderroc de l’edificació,i disposa que la vegetació de la finca s’ha de
mantenir fins que no es defineixi la revegetació en el projecte de construcció.
Contràriament a tots
els antecedents administratius que s’han exposat, als
advertiments i consells dels tècnics municipals desplaçats expressament a la finca en
presència dels professionals de l’enderroc, a la legalitat vigent i al que disposa el catàleg
d’arbres del POUM; el titular de la llicència , està portant a terme els treballs d’enderroc de
l’edifici i ja ha tallat tots els arbres que li han fet nosa, fins al punt que ha arrabassat els dos
llorers catalogats a la fitxa núm. 123 del catàleg del POUM, amb una alçada de 8 o 9 metres ,
un diàmetre de més d’un metre , i que eren els exemplars més macos del municipi.
Vistos els antecedents anteriors, el ple adopta els següents ACORDS;
1. Instar a l’Alcalde la incoació d’un expedient sancionador a l’empresa titular de la
llicència per no acomplir les seves obligacions ambientals i concretament per haver
tallats els arbres de la finca a on es fa l’enderroc, i concretament també els arbres
catalogats.
2. Instar a l’Alcalde que, una vegada acomplerts els tràmits de l’expedient, si es
confirmen els fets denunciats, obligui al titular de la llicència a restituir la vegetació
malmesa i imposi la sanció econòmica que correspongui.
3. Es comuniqui aquests acords al titular de la llicència.»

PRECS I PREGUNTES
Jesús Fernández: Respecte als vehicles aparcats a la porta del Monestir els dies que hi ha
ofici, sol·licitem que el regidor de la policia actuï d’una manera ferma davant aquest fet, amb
la grua municipal.
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De la creació de la comissió de l’herència dels germans Anllò, no hem rebut cap resposta
encara, demano la creació d’aquesta comissió per estar informats.
Diferents entitats aquest cap de setmana estan muntant punts de recaptació d’aliments.
Demanaria que es fes més difusió i un esforç a la gent que ens escolti i als treballadors
municipals.
Pere Albó: Es traslladaran les seves propostes.
Jordi Vilà: Preguntar pel PUOSC, ja que ha estat publicada la convocatòria. Volia saber les
intencions que té el govern a l’hora d’encarar aquesta gestió tan important de caràcter
inversor, i en la mesura que poguessin m’agradaria que ens informessin sobre les actuacions i
inversions.
Sobre els panells il·luminats on s’enganxen publicitats de tota mena, com en el de l’estació
d’autobusos, veig que l’empresa segueix aprofitant els panells. Pregaria que s’intervingués, ja
que te un aspecte brut i abandonat.
Hi ha un “bordell”, l’Eclipse, que segueix fent córrer un cotxe de l’empresa. Hi ha alguna llei
que ens empari a nivell municipal per barrar el pas a aquest vehicle en el municipi?
Dolors Ligero: Estem a l’expectativa sobre la convocatòria del PUOSC. Temíem una
retallada, i crec que no ha estat així. Ho hem de tractar en el consell de govern i quan ho
tinguem mes avançat els hi ho comunicarem.
Joan Vicente: Estem analitzant les despeses, i valorant temes. Hem de valorar les anualitats.
La documentació no s’ha de presentar al acabar l’any, sinó al gener.
Juan José García: Respecte al panell de l’estació d’autobusos, estem treballant per solucionarho.
Secretari: Respecte al vehicle, si és un vehicle legal, no es pot prohibir la seva circulació pel
municipi. Respecte a l’activitat que fa, caldria tenir més informació.
Jordi Vilà: El que no vull que es faci en el municipi aquesta publicitat, el vehicle vol captar
clients pel “bordell”, i és una cosa que no vull que es faci en el municipi. Voldria una mica
d’imaginació jurídica per dir a l’empresa que aquesta activitat no la poden fer al municipi.
Secretari: Ho veig difícil jurídicament.
Jordi Vilà: Si es pot interpretar la legislació, per exemple, amb la legislació de la prostitució
en carretera, i si és aplicable en aquest cas; dir a l’empresa que si se’ls veu pel municipi
rebran una amonestació per part de la policia municipal.
Josep Saballs: Respecte la pavimentació de diversos carrers, hi ha diversos carrers no
contemplats que tenen un desgast. Pressupostàriament no es poden assumir més
pavimentacions, però es podria fer una pavimentació a nivell de la brigada, per fer-los més
transitables.
Es va presentar fa uns mesos que la Policia Local juntament amb els Mossos, podran recollir
denúncies, i ens consta que els diumenges no funciona el servei ja que els dos agents que fan
aquest servei tenen festiu el diumenge. Demanem si es poden regularitzar els torns o
incorporar un nou agent que es pugui fer càrrec de les denúncies.
Dolors Ligero: Respecte els carrers, el carrer Girona estem estudiant que s’inclogui al
PUOSC, el carrer Santa Magdalena entra dintre del Pla de Barris, al pressupost de l’any
16

PLE /VLUQUE

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

2013. El carrer Montserrat Roig, els serveis tècnics estan estudiant que es demani una
reparació al promotor de les obres amb la garantia. Si no està dintre de la garantia de les obres
anteriors, es farà dintre del pressupost de l’Ajuntament.
Pere Albó: El tema de les denúncies és un servei nou, que s’ha de millorar a poc a poc.
Carles Motas: Sobre el prec del reconeixement als regidors, volia saber si s’ha fixat una data.
Pere Albó: És un prec que vam trobar molt encertat.
Dolors Ligero: Sé que des d’Alcaldia s’està preparant.
Carles Motas: Es podrien aprofitar les dates de Nadal, amb algun acte que es faci amb els
treballadors de l’Ajuntament. Tot el que es proposi ja em semblarà bé.

fb601664-a3f4-4fb7-a935-fd554910659d

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

El secretari,

Vistiplau
El president,

Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó i Albertí
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