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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  2/2012  
Caràcter : Ordinària 
Del:  23 de febrer de 2012 
Horari:  des de les 21 h fins a les 00:15 
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) 
Sr. Josep Morató Molins (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF) 
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF) 
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Raquel Rius, interventora acctal. 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 2 6 DE 
GENER DE 2012 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜ ESTIONS 
D'INTERÈS 



 2 

3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRU CCIÓ 
4. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGUL ADORA 
DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS 
ORGANISMES AUTÒNOMS ESCOLA DE MÚSICA I EMISSORA 
MUNICIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ADAPTACIÓ DELS S EUS 
ESTATUTS A LA NORMATIVA VIGENT (CARTIPAS 2011-2015)  
6. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. SUSANNA  ROQUÉ I 
COOK 
7. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. ROSER 
ESCARPANTER I LLANDRICH 
8. APROVACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE PLATGES I LITORAL DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 2012 I 2016 
9. MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS  REFERENT 
A QUE ELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS SÓN UN COMPR OMÍS DE 
TOTS, DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I AUTONÒMICA 
10. MOCIÓ QUE PRESENTA L'ASSOCIACIÓ GUÍXOLS DECIDEI X A 
FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FEST A 
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PE R SANT 
FELIU PEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPA L DE 
PARTICIPACIÓ EN EL DEBAT POLÍTIC DE L'AJUNTAMENT 
12. PROPOSICIONS URGENTS 
    12.1 MODIFICACIÓ DE LA PLURIANUALITAT ANY 2012,  THYSSEN 
    12.2 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIV ES 
REGULADORES DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES 
PARADES DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT COB ERT 
MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
    12.3 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE L'H ABITATGE 
DE CATALUNYA PER A L'ADJUDICACIÓ DE 21 HABITATGES A MB 
PROTECCIÓ OFICIAL 
    12.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV  DE SUPORT A 
LA PLATAFORMA  SINDICAL D'UGT I CCOO CONTRA LA REFO RMA 
LABORAL 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE 
GENER DE 2012 
I. Part Resolutiva: 
 
S’aprova l’acta núm.  1/2012 de 26 de gener de 2012. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES Q ÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
 
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de gener de 2011. 
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3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTR UCCIÓ 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, 
i que textualment diu el següent: 
 
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de 
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, següents: 
 
EXP. INTERESSA

T  NIF/CIF  
TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

DATA 
APROV
ACIÓ 

AUTO
LIQ 
TAXA 

AUTO
LIQIC
IO 

PRESSU
POST 
DECLA
RAT 

 

63112
01100
0206 

Salvador 
Rossell 
Figueras 
(NIF: 
40500511H) 

Enderroc 
d’arrebossat 
existent, nova 
arrebossada i 
pintura façana 
d’edifici C/ Iris, 11 

DA   
19/01/2
012 

       
49,00€  

        
43,68  
€ 
         

      - - - - 
- -   

63112
01100
0210 

Rafael Varo 
Caballero 
(NIF: 
40315021T) 

Neteja  i  pintura  
façana  d’habitatge  
C/  Eres, 18  

DA   
19/01/2
012 
 

       
49,00€ 

        
47,66  
€ 

- - - - - -   

 
ES PROPOSA:  
 
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència 
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.>> 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGU LADORA 
DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió d’estudi, 
informe i consulta, i que textualment diu el següent: 
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«Vist que la llei 11/2007 d’accés electrònic del ciutadans i ciutadanes als serveis públics 
amb l’administració, possibilita al ciutadà i obliga l’administració a utilitzar les nous 
mitjans electrònics. 
 
Atès que l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica estableix el règim 
jurídic bàsic de l’administració electrònica en l’Administració municipal, essent un pas 
intermedi entre la llei i els posteriors reglaments d’utilització de les eines. En aquest 
procés es posaran en marxa els components i els mòduls comuns de l’administració 
electrònica, com són el registre, la seu electrònica, la notificació, l’arxiu, etcètera. En 
aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per 
mitjans electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònicA 
 
Vist que l’aprovació d’una Ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines 
electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, 
facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions 
públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Reguladora de l’Administració 
Electrònica de Sant Feliu de Guíxols 
 
Segon.- SOTMETRE l’acord d’aprovació, AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA 
pel termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP i al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions.  
 
En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
5.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS 
ORGANISMES AUTÒNOMS ESCOLA DE MÚSICA I EMISSORA 
MUNICIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ADAPTACIÓ DELS S EUS 
ESTATUTS A LA NORMATIVA VIGENT (CARTIPAS 2011-2015)  
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. de Cultura, 
Coneixement i Ensenyament, i que textualment diu el següent: 
 
«Atès que la llavors Junta Rectora de l’Escola de Música, en sessió extraordinària 
celebrada en data 15 de desembre de 2011, va aprovar la modificació dels seus Estatuts 
per adaptar-los a la legislació vigent en matèria de règim local. 
 
Atès que el Consell Administrador de l’Emissora Municipal, en sessió extraordinària  
celebrada en data 15 de desembre de 2011, va aprovar la modificació dels seus Estatuts 
per adaptar-los a la legislació vigent en matèria de règim local. 
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Atès que en sessió del Ple d’aquesta Ajuntament, de data 21 de desembre de 2011, es va 
acordar aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom 
Escola de Música i la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom Emissora 
Municipal, per tal d’adaptar-los a la legislació vigent en matèria de règim local. 
 
Atès que aquesta adaptació suposava, entre d’altres i pel que fa a l’Escola de Música, la 
modificació de la composició del Consell Rector de l’Escola de Música que, a partir de 
l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts, passarà a estar integrat pels 
membres següents: 

1) President, amb un vot 
2) Vicepresident, amb un vot 
3) Un regidor, en representació de cada Grup Municipal i amb els vots del grup 

al que representa en el Ple Municipal. 
4) Dos vocals en representació de la ciutadania, designats pel Ple entre aquelles 

persones vinculades al camp artístic o que s’hagin destacat per la seva 
participació en les activitats pròpies de l’Escola de Música. 

5) Un vocal en representació de l’AMPA. 
 
Atès que aquesta adaptació suposava, entre d’altres i pel que fa a l’Emissora Municipal, 
la modificació de la composició del Consell Administrador de l’Emissora que, a partir 
de l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts, passarà a estar integrat pels 
membres següents: 
 

6) President, amb un vot 
7) Vicepresident, amb un vot 
8) Un regidor, en representació de cada Grup Municipal i amb els vots del grup 

al que representa en el Ple Municipal. 
9) Un vocal en representació de la ciutadania, designat pel Ple entre aquelles 

persones vinculades a l’àmbit cultural i/o periodístic. 
10) Un vocal en representació dels treballadors de l’Emissora Municpal, designat 

pels propis treballadors i entre ells mateixos. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en ús de les atribucions conferides, es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar com a representants d’aquest Ajuntament en els Organismes 
Autònoms Escola de Música i Emissora Municipal, els següents regidors i ciutadans: 
 
O.A. ESCOLA DE MÚSICA 
 

Presidenta:  Júlia Vendrell i Amate (PSC) 
 Vicepresident:  Pau Casals i Caus (CIU) 
 Vocals:  Pilar Giró i Román (CIU) 
    Juan José Garcia i Cañadas (PSC) 
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    Fina Cosp i Iglesias (TSF) 
    Jordi Vilà i Vilà (ERC) 
    Jesús Fernández i Bort (ICV) 
    Mª Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
Ratificar el nomenament del Sr. Manolo Asensio i Martínez i del Sr. Alfred Piñol i 
Maureso, nomenats per acord del Ple de data 30 de juny de 2011, en representació de la 
ciutadania.  
 
O.A. EMISSORA MUNICIPAL  
 
 President:  Pere Albó i Marlés (PSC) 
 Vicepresident:  Pilar Giró i Roman (CiU) 
 Vocals:  Magdalena Lupiáñez i Soler (CIU) 
    Juan José Garcia i Cañadas (PSC) 
    Josep Saballs i Balmanya (TSF) 
    Jordi Vilà i Vilà (ERC) 
    Jesús Fernández i Bort (ICV...) 
    Mª Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
Ratificar el nomenament del Sr. Joan Canadell Mas, nomenat per acord del Ple de data 
30 de juny de 2011, en representació de la ciutadania.  
 
Aquests nomenaments resten condicionats a l’aprovació definitiva de la modificació 
dels respectius estatuts..» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
6.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. SUSANN A ROQUÉ I 
COOK 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, 
i que textualment diu el següent: 
 
«Fets 
 
Atès que la Sra. Susana Roqué i Cook, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, va 
presentar una instància (R.E. E2011006483) en la que sol·licitava la compatibilitat per 
les tasques que realitza com a comercial a l’empresa privada Vorwek, l’activitat de la 
qual és el sector d’electrodomèstics, amb una jornada setmanal que no supera les 17,30 
hores setmanals. 
 
Activitat principal : Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: auxiliar administrativa, adscrita al servei municipal d’Habitatge. 
Règim jurídic: funcionària de carrera. 
Jornada laboral: 35 hores. 
 
2ª Activitat privada : Desenvolupament de tasques com a comercial, per compte aliena 
a l’empresa privada Vorwek. 
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Activitat de l’empresa: Venda d’electrodomèstics. 
Règim: per compte aliè. 
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una 
jornada setmanal de 17,30 hores (compatible amb l’horari 1ª activitat pública). 
 
Vist que el 30 de novembre de 2011, el responsable del Servei municipal d’habitatge, 
amb el vistiplau del regidor delegat d’habitatge ha presentat informe en el que diu que 
l’activitat per la qual demana la compatibilitat la senyora Susana Roqué Cook no té cap 
relació amb les funcions que desenvolupa al lloc de treball que desenvolupa a 
l’Ajuntament i per tant, informen favorablement a la sol·licitud de compatibilitat de la 
Sra. Roqué Cook.   
 
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 23 de gener de 2012. 
 
Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà 
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  

Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 

Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i 
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon 
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 

 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la sol·licitud de la senyora Susana Roqué Cook, sobre compatibilitat per a 
l’exercici d’un lloc de treball com a personal funcionari de carrera de l’Administració 
Pública Local amb l’exercici laboral per dur a terme treballs com a comercial de 
l’empresa Vorwerk, l’activitat de la qual és el sector electrodomèstics, per compte 
d’altri i amb una jornada setmanal de 8 hores setmanals i en virtut la Llei 53/1984, de 
26 de desembre i del Decret 214/90, de 30 de juliol, es considera que s’acompleixen els 
requisits per atorgar la compatibilitat.  
 
“El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 
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amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui 
impedir o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència.”» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
7.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DE LA SRA. ROSER 
ESCARPANTER I LLANDRICH 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, 
i que textualment diu el següent: 
 
«Fets 
 
Atès que la Sra. Roser Escarpanter Llandrich, personal laboral temporal d’aquest 
Ajuntament, va presentar una instància (R.E. E2011011238) en la que sol·licitava la 
compatibilitat per les tasques que realitza com a tècnica en PRL a l’empresa SEGREN 
HOTELS, S.L., l’activitat de la qual és el sector d’hostaleria, amb una jornada setmanal 
de 12 hores i de les tasques que realitza com a empresària autònoma en una Bugaderia-
Tintoreria. 
 
Activitat principal:  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local  
Règim jurídic: laboral temporal  
Jornada laboral: 35 hores. 
 
2ª Activitat privada: Desenvolupament de tasques com a tècnica de PRL, per compte 
aliena a l’empresa privada SEGREN HOTELS, S.L 
Activitat de l’empresa: Hosteleria 
Règim: per compte aliè. 
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una 
jornada setmanal de 12 hores (compatible amb l’horari 1ª activitat pública). 
 
3ª Activitat privada: Empresària autònoma en una bugaderia tintoreria. 
Activitat de l’empresa: Bugaderia-Tintoreria 
Règim: per compte propi. 
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, entre les 
dues activitats privades no supera les 17,5 hores setmanals(compatible amb l’horari 1ª 
activitat pública). 
 
Vist que el 28 d’octubre de 2011, la cap de Comerç, Indústria, Ocupació i Mercats ha 
presentat informe en el que diu que les tasques que desenvolupa la Sra. Roser 
Escarpanter i Llandrich en l’empresa Segren Hotels SL com a tècnica de PRL i com a 
autònom a la bugaderia són totalment compatibles amb les tasques que realitzarà dins de 
l’Àrea de Comerç, Indústria, Ocupació i Mercats.   
 
Vist l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans el dia 23 de gener de 
2012. 
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Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es 
podrà autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de 
les Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  

Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 

Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les 
entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les 
entitats locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 

 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la sol·licitud de la senyora Roser Escarpanter i Llandrich, sobre compatibilitat 
per a l’exercici d’un lloc de treball com a personal laboral temporal de l’Administració 
Pública Local amb l’exercici laboral per dur a terme treballs com a tècnica de PRL de 
l’empresa Segren Hotels, l’activitat de la qual és el sector d’hosteleria, per compte 
d’altri i amb una jornada setmanal de 12 hores setmanals, i amb l’exercici com a 
autònom en una bugaderia-tintoreria i en virtut la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del 
Decret 214/90, de 30 de juliol, es considera que s’acompleixen els requisits per atorgar 
la compatibilitat, atès que la suma de les dues jornades a l’activitat privada no superarà 
les 17,5 hores setmanals 
 
“El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui 
impedir o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència.”» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- APROVACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE PLATGES I  LITORAL DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 2012 I 2015 
 
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. de d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient i que textualment diu el següent: 
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«Vist el Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona marítimo-terrestre d’aquest terme 
municipal, per a la temporada d’estiu dels anys 2012-2015 inclosos, redactat pels 
serveis tècnics municipals, així com la normativa que ha de regir en la zona del domini 
públic marítimo-terrestre. 
 
Atès que el referit Pla d’Usos i Serveis ha estat redactat de conformitat amb la 
normativa vigent i les directrius establertes per la Subdirecció General de Ports i Costes, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vista la memòria i cartografia d’aquest pla, i l’informe elaborat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovat pel Ple Municipal i actualment en tràmit a la Subdirecció General de Costes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Primer.- APROVAR el Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona Marítimo-Terrestre 
del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols pel període dels anys 2011 a 2015 ambdós 
inclosos.  
 
Segon.- TRAMETRE’L a la Subdirecció General de Ports i Costes, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva tramitació en 
compliment del que estableix la legislació vigent.» 
 
 
Jordi Vilà: Se’ls va comentar a la Comissió Informativa que a la Cala Vigatà hi ha 14 
boies, i també que s’habilitarien a la platja zones per a no fumadors. Li preocupa que el 
camps de boies perjudiqui la zona de posidònia. 
 
Carles Motas: Demana més informació sobre la protecció de la posidònia, cal que les 
boies siguin de tipus ecològic. 
 
Pere Albó: La protecció d’aquests espai ens preocupa a tots. La nova regulació pretén 
evitar una prohibició estricte, i pretén una regulació sensata per canalitzar i 
compatibilitzar l’ús de les embarcacions amb la protecció de l’entorn. Per això el 
nombre de boies és limitat i seran respectuoses amb el fons marí. 
 
Jesús Fernández: Votarà en contra perquè el fons de la Cala Vigatà requereix una 
protecció màxima. No els hi ha aclarit què passarà quan n’excedeixi el nombre de 
barques permès. No hi haurà capacitat de sancionar els infractors. El millor és no deixar 
ancorar. La prohibició de fumar li sembla bé però poc valenta, ja que es tracta de dos 
espais de platja marginals. 
 
Jordi Vilà: La sol.lució en teoria no és dolenta però a la pràctica ja es veurà, ja que es 
produirà un efecte crida, i l’Ajuntament no podrà exercir amb eficàcia les funcions de 
policia. Cal més valentia en el tema de les reserves per a no fumadors. 
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Carles Motas: Accepta la bona intenció de l’equip de govern. Es tracta d’una decisió 
arriscada, ja que la zona tardaria molt a recuperar-se dels possibles efectes negatius. A 
la zona on hi havia la piscifactoria encara es veu una zona cremada per l’acumulació de 
deixalles. Creu que la situació actual és bona. 
 
Pere Albó: Entén que hi puguin haver dubtes. Es vetllarà per tal que es respecti la nova 
normativa. Es buscarà la col·laboració dels altres cossos policials. No tindrà un efecte 
crida sinó un efecte regulador. No serà un “aparcament de vaixells”. No creu prudent 
ampliar la zona de fumadors a tota la platja.    
 
Alcalde: Es proposa el mateix grau de protecció que hi ha a les Illes Medes. Quan hi ha 
boies que prohibeixen utilitzar l’ancora o ho fas a la boia o no pots ancorar. Es una zona 
que s’utilitza sobre tot quan hi ha vent del nord. Ara s’hi podran posar un màxim de 14 
embarcacions i 6 a l’espai a de la Volta de l’Ametller. Comptarem amb la col·laboració 
de la Capitania de Marina. 
 
Carles Motas: Ara s’hi posen més embarcacions de les permeses des de l’any 2007. 
Desitja que sigui el grup de TSF el que s’equivoqui amb aquestes pors. 
 
Alcalde: Entre boia i boia no hi podrà ancorar ningú. No és cap invent, a les zones de 
màxima protecció com les Illes Medes es fa així. No es pot obviar que la gent busca el 
recés. Farem una tasca d’informació i es farà la vigilància necessària. Per poder-ho 
finançar probablement s’haurà d’allargar la concessió. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
12 vots a favor    (7CIU, 5PSC)  
8 vots en contra    (6TSF, 1ICV, 1ERC) 
1 abstencions     (1PP) 
 
 
 
9.- MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS  REFERENT 
A QUE ELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS SÓN UN COMPR OMÍS DE 
TOTS, DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I AUTONÒMICA  
 
El Secretari llegeix la següent Moció referent a que els centres educatius municipals són 
un compromís de tots, de l’Administració local i l’autonòmica:  
 
<<Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc la 
seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el suport 
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irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de 
Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.   
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol amb que 
compte el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a 
través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de 
llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon 
a necessitats fonamentals educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país.  
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop 
de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’Infant, revertint d’una 
manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter 
obligatori. Així ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes 
dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les 
mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país. 
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la incertesa 
en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol, per aquest curs, portaran en 
un breu espai de temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest servei públic.  
D’altre banda l’ any 1993 la Generalitat reconeixia l’esforç que les administracions 
locals havien fet per establir l’oferta publica dels ensenyaments musicals, signant un 
conveni de finançament amb els municipis. L’any 2008, es va dissenyar un nou model 
de finançament que seguia tenint el mateix objectiu, facilitar l’accés de la població a la 
música per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al 
llarg de la vida i la cohesió social en el territori. 
Les escoles municipals de música han possibilitat  que  la cultura i les arts siguin 
components bàsics d’una educació integral que permet al individu desenvolupar-se 
plenament i treure millor rendiment de les seves capacitats personals.  
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per 
avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona. Per aquest 
motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col•laboració entre 
administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport del 
90 per cent del Parlament, demana la lleialtat institucional de la Generalitat per garantir 
d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les escoles de música 
municipals.  
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un 
model propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat 
Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més 
desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a les edats 
primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat.  
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o socials 
d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col•lectius de la nostra societat. Els 
centres educatius públics realitzen una important tasca en benefici dels fills de les 
famílies més desafavorides, aportant un important valor a les mesures d’igualtat 
d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o 
culturals.  
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat 
del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, assegurant les 
bases del nivell educatiu del país, més ben preparat i més competitiu.  
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les 
polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les 
capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors.  
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Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols   ACORDA:  
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya una via immediata, amb un calendari concret, 
per liquidar el deute que prové de l’any 2010. 
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que, via negociació amb l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, estudiï i acordi els 
mòduls de finançament per a mantenir l’actual xarxa pública d’escoles bressol i escoles 
de música de titularitat municipal.  
3. Reclamar a la Generalitat de Catalunya la convocatòria de beques per tal de garantir 
la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés a les escoles bressol.  
4. Reclamar a la Generalitat de Catalunya una aposta clara per uns serveis educatius 
municipals que mantinguin uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, amb 
la col.laboració i corresponsabilització entre administracions públiques.  
5. Reclamar al Parlament de Catalunya que declari com a prioritari, el compromís amb 
l’educació musical i amb l’educació 0-3, perquè no només són serveis que garanteixen 
la conciliació laboral i familiar, sinó que tenen un paper educatiu important en el 
desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats.  
6. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots les Grups 
amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya, i a la Presidència del 
Parlament de Catalunya. » 
 
Jesús Fernández: Aquests ensenyaments són importants, no són obligatoris però són 
necessaris. Cal que la Generalitat ens pagui el que ens deu. La intenció de la moció és 
bona, però espera que no sigui un brindis al sol.  
 
Jordi Vilà: Les finances de la Generalitat no tenen viabilitat, tal com avui ha reconegut 
en Jordi Pujol. Si això és decideix a Sant Feliu de Guíxols, al Parlament de Catalunya 
s’ha de defensar el mateix. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA L'ASSOCIACIÓ GUÍXOLS DECIDE IX A 
FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FEST A 
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS. 
 
El Secretari llegeix la següent moció: 
 
«Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de 
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les 
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, han 
contribuït com a cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la 
nostra nació. 
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Atès que la celebració dels focs de Sant Joan han tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva 
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i 
socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps. 
 
Atès el fet que la festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una 
comunitat històrica com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això que hem exposat, EL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT APROVA: 
 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com 
a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que 
prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa 
Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les 
tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los les accions 
necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la 
nostra localitat. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat, o al 
carrer Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Albertí, qui agraeix la col.laboració de l’Ajuntament. 
Des de Sant Feliu es distribuirà a tota la comarca.» 
 
Jesús Fernández: Celebra la iniciativa de Guíxols Decideix.  
 
Mª Ángeles Sánchez: Creu que està fora de lloc perquè no correspon a aquest 
Ajuntament decidir quan ha de ser festa nacional dins i fora de Catalunya. Si es 
deixessin  de mirar una mica el melic..., aquesta festa es celebra a molt llocs d’Espanya i 
Europa. 
 
Jordi Vilà: L’únic que està fora de lloc és el PP. Es una festa en comú dels territoris dels 
Països Catalans. Celebra la iniciativa de Guíxols Decideix.  
 
Alcalde: Aquí no hi ha ningú fora de lloc i tots tenim la representació popular que 
tenim.  
 
Pere Albó: Vol recalcar la voluntat propositiva de la moció. Lloa la tasca feta per 
l’Associació Guíxols Decideix l’estiu passat, i comptaran amb el suport de l’equip de 
govern.  
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Mª Ángeles Sánchez: Li recorda al Sr. Vilà que, mal que li pesi, tant ell com jo som 
espanyols.  
 
Jordi Vilà: No “som” espanyols “estem” espanyols. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
21 vots a favor   (7CIU, 5PSC, 6TSF, 1ERC, 1ICV) 
1 vots en contra    (1PP) 
 
 
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE TOTS P ER SANT 
FELIU PEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPA L DE 
PARTICIPACIÓ EN EL DEBAT POLÍTIC DE L'AJUNTAMENT 
 
El Secretari llegeix la Moció del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu:  
 
<<En els darrers Plens s’ha fet evident la intenció del Govern Municipal, PSC i CiU, de 
fer callar l’oposició i de limitar la participació dels ciutadans. Cosa que està demostrant 
la poca democràcia que l’equip de govern reconeix al nostre Ple Municipal,  lloc de 
debat i de contrast d’opinions polítiques, i la vulneració reiterada del nostre Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
Amb la intenció de millorar la participació dels diferents grups municipals en el Ple, el 
Grup de Tots per Sant Feliu proposa al Ple el següent acord: 
 
Respectar l’article 45 del Reglament Orgànic Municipal en el seu apartat (6) on diu 
literalment “els precs formulats en el Ple podran ser debatuts però no votats”. 
 
Esperem que aquesta vegada sí es respectin els valors democràtics i l’ètica política que 
tant manca recentment.>> 
 
A continuació el Secretari llegeix l’esmena presentada per l’Alcalde a la moció 
presentada pel grup municipal de TSF: 
 
«Vista la moció al Ple presentada per el grup municipal de Tots per Sant Feliu (RE núm. 
1.540, de 14-2-2012) sobre la part de precs i preguntes del Ple. 
 
Atès que aquesta moció va ser dictaminada favorablement en la comissió informativa  
pel que fa al seu punt 1, el qual es limita a repetir el contingut de la part final de l’art. 
45.6 del ROM (“els precs i preguntes podran ser debatuts però no votats.”) sense que, 
per tant, s’estableixi cap criteri per a l’aplicació d’aquest precepte. 
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Per tal d’establir un criteri d’interpretació en el desenvolupament del punt de precs i 
preguntes, que permeti el normal desenvolupament d’aquest part del Ple, que l’espai 
dedicat als precs i preguntes es pugui repartir de forma equilibrada entre tots els 
regidors, i evitar que els precs i preguntes perdin el seu caire d’interpel·lació breu i 
derivin en intervencions de tipus discursiu,  la qual cosa suposa un allargament excessiu 
del Ple, i retarda la intervenció dels ciutadans presents, que sempre han d’intervenir una 
vegada acabat el torn de precs i preguntes. 
 
D’acord amb el previst a l’art. 45. 3 del ROM, proposo la següent esmena al dictaminat 
per la Comissió informativa de règim interior:   
 
Aprovar el següents criteris d’aplicació en el torn de precs i preguntes del Ple: 
  

Primer.-  Els regidors que formen part d’un mateix grup municipal realitzaran un 
rere l’altre els precs o preguntes que vulguin formular, seguint els grups l’ordre de 
menor a major vots obtinguts a les darreres eleccions municipals. 
 

Segon.- El regidor al qual es dirigeixi el prec o pregunta contestarà en la propera 
sessió del Ple, llevat que opti per fer-ho una vegada finalitzada la intervenció de 
cada regidor formulant els precs i preguntes. 
 
Tercer.- La durada màxima que tindrà cada regidor tant per formular cada prec o 
pregunta com la seva resposta serà de 1 minut.  
 
Quart.- En el cas que el regidor que formuli el prec o pregunta vulgui replicar la 
resposta, ho podrà fer amb un segona intervenció, que tindrà una durada màxima de 
30 segons. Si el regidor interpel·lat desitja respondre la rèplica ho podrà fer també 
per un termini màxim de 30 segons. Excepcionalment només es podrà produir una 
tercera intervenció quan el regidor que formula la pregunta o aquell al que va 
dirigida vulguin respondre a al·lusions relatives a la seva persona.    
 
Cinquè.- Transcorreguts els terminis fixats als dos punts anteriors l’Alcalde 
comunicarà al regidor que ha finalitzat el temps de la seva intervenció, i si aquest 
continua amb la mateixa li podrà retirar l’ús de la paraula. » 
 
 
El Sr. Carles Motas diu que “flipa” amb la proposta del Sr. Alcalde. No concep que 
vulgui posar límits a la intervenció dels grups municipals. El grup TSF presentem 
una moció perquè es voti en aquesta sala i si no li sembla bé voti en contra. Llegeix 
la moció que el grup de TSF ha presentat al Ple. En democràcia, vostè fa una 
intervenció i els demés callen i escolten, i després es vota. Això no és una esmena 
senyor Secretari, s’ha de votar la moció presentada pel grup de TSF. Es vulneren els 
nostres drets. No acceptem cap esmena, només demanem que es respecti el ROM. 
 
Secretari: Crec que no s’està vulnerant cap dret, ni tampoc el ROM.  
 
Carles Motas: A cada Ple on es vulgui limitar la intervenció dels regidors tornaran a 
presentar la moció. Vol que es voti només la seva moció. 
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Jesús Fernández: Li sembla correcta el que proposa el Sr. Alcalde. Creu que seria 
millor deixar-ho sobre la taula. Votarà a favor de la proposta de Tots per Sant Feliu. 
La proposta de l’Alcalde si de cas s’ha de debatre en Comissió Informativa. 
 
Jordi Vilà: Es vota el que diu el ROM. L’esmena que presenta l’alcalde al marge de 
la formalitat legal, conté una regulació que mata el debat.   
 
Secretari: Llegeix art. 45.3 del ROM que estableix: “L’esmena és la proposta de 
modificació d’un projecte d’acord formulada per qualsevol Regidor o per un Grup 
Municipal. Les esmenes als Dictàmens de Comissions Informatives ordinàries que 
constin a l’Ordre del dia s’hauran de lliurar per escrit a Secretaria almenys amb un 
dia d’antelació a la celebració de la sessió”  
 
Carles Motas: L’Alcalde des de que és Alcalde no ha debatut amb cap regidor. 
Només fa debatre els seus regidors i intervé al final. L’Alcalde té uns tics autoritaris 
que li preocupen. 
 
Jesús Fernández: La proposta de l’Alcalde és una modificació del ROM. Creu que 
en Comissió Informativa es podrà debatre amb més calma que aquí al Ple. 
 
Es sotmet a votació la moció del grup de Tots per Sant Feliu essent aprovada per 
unanimitat  
 
A continuació es sotmet a votació l’esmena, essent aprovada amb el següent 
resultat: 
 
12 vots a favor   (7CiU, 5PSC) 
 9 vots en contra                           (6TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP) 
 
Carles Motas: Està segur que la majoria de regidors d’aquest Ajuntament no 
comparteixen el que està passant aquí. Això no pot acabar així.  
 
Pere Albó: El Sr. Carles Motas no ha de donar lliçons de democràcia al grup 
socialista. La tradició democràtica del seu grup ve de molt lluny. 
 
Alcalde: El que es pretén és que els precs i preguntes no esdevinguin discursos. 
 

 
12.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
12.1.- MODIFICACIÓ DE LA PLURIANUALITAT ANY 2012, T HYSSEN 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat. 
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«Atesa la necessitat d’adequar les sales del Palau de l’Abat, després de la seva 
consolidació, per a finalitats expositives que garanteixin els màxims requeriments 
tècnics necessaris per acollir exposicions. 
 
Atès que el pressupost del 2012 no està aprovat, que en la incorporació de romanents no 
hi haurà crèdit suficient per a realitzar aquestes actuacions, i que es preveu la sol·licitud 
d’un suplement de crèdit, 
 
Atès que per la sol·licitud d’un suplement de crèdit és necessària l’existència de 
l’aplicació pressupostaria en el document de plurianualització (any 2012) aprovat 
juntament amb el pressupost de l’any 2011, es fa la següent 
 
PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL 
 
Modificar el quadre de plurianualització (any 2012) aprovat juntament amb el 
pressupost de l’any 2011, on diu: 
 

Aplicació pressupostària Descripció Prèstec 
12.03.15500.61901 Obres d’Infraestructures carrers 481.073,00 € 

 
Ha de dir: 
 

Aplicació pressupostària Descripció Prèstec 
12.03.15500.61901 Obres d’Infraestructures carrers 131.073,00 € 
12.03.33604.62200 Obres museu Thyssen - 
 Obres adequació Palau Abat 350.000,00€ 

 
S’adjunta el document de plurianualització (2012) aprovat juntament amb el pressupost 
de l’any 2011 i el document modificat.» 
 
Joan Vicente: Quan ara fa quatre anys es va rebre el Palau de l’Abat no estava en 
condicions. Aquests darrers anys s’ha millorat, i ara es pretén adequar com un espai 
expositiu de altíssim nivell. 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
12.2.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
REGULADORES DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES 
PARADES DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT COB ERT 
MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat: 
 
«Atès que el segon concurs per l’adjudicació de forma directa dels elements que varen 
quedar deserts va finalitzat el passat 31 de desembre de 2011, atès el disposat en 
l’article 1.8 del 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 aprovat per acord de Ple de 27 de gener de 2011.  
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Atès la necessitat de tornar a treure a concurs les parades i les cambres frigorífiques no 
adjudicades perquè es puguin presentar nous licitadors.  
 
Atès que per muntar un negoci en el Mercat Cobert  comportar l’execució d’unes obres 
per l’adequació dels elements concessionats.  
 
Atès que la millor època per emprendre un negoci és a l’inici de la temporada turística.  
 
Atès que ja ha quedat justificat dins la memòria d’alcaldia la tramitació d’urgència 
d’aquest procediment.  
 
Atesos els informes emesos per la tècnica de l’Àrea de Infraestructures, 
Subministraments i Manteniment d’edificis municipals i per la TAG de Patrimoni de 
l’Ajuntament que consten a l’expedient.  
 
PROPOSO:  
 
Primer.- Admetre l’oportunitat privativa del domini públic, afecte al servei públic del 
Mercat Cobert Municipal i aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del 
concurs per a l’adjudicació de les parades i les cambres frigorífiques vacants del Mercat 
Cobert Municipal de Sant Feliu de Guíxols.  
 
Segon.- Acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència reduint a la meitat els terminis 
establerts per al procediment ordinari d’aquests concurs, conforme a la justificació 
establerta en la memòria d’alcaldia, tal i com disposa l’article 50 de la Llei 30/92. 
 
Tercer.- El plec de condicions s’exposa al públic durant un termini de 15 dies hàbils, 
atès  la urgència del procediment a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en 
les butlletins oficials i quedarà definitivament aprovat de forma automàtica en el supòsit 
que no es presenti cap reclamació durant aquest termini d’informació pública.  
 
Quart.- Convocar de forma simultània els concurs per a l’adjudicació de les parades i les 
cambres frigorífiques vacants del mercat cobert municipal de Sant Feliu de Guíxols, 
obrint un període de 15 dies hàbils per presentar ofertes, a comptar des de l’endemà de 
la darrera publicació en butlletins oficials.  
 
Cinquè.- Delegar a l’alcalde o a la Junta de Govern Local en funció del regim de 
delegacions actualment vigent, la resta de tràmits subsegüents que siguin necessaris per 
a l’efectivitat  dels precedents acords, inclosa la resolució de les reclamacions que es 
puguin presentar.» 
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
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Juan José García: S’ha buscat un sistema que no pugui crear greuges comparatius amb 
els que ja són adjudicataris.  
 
 
12.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NORMES PARTICULA RS DEL 
PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE 21 HABITATGES AMB PROTECCIÓ  
OFICIAL (15 EN RÈGIM DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA VENDA I 
6 EN RÈGIM DE LLOGUER). 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat. 
 
«Vist el conveni subscrit per l’alcalde president i la Direcció General d’Habitatge, amb 
data 28 de març de 2006, en la qual es va pactar que l’Ajuntament cediria dos finques 
per tal que la Direcció General d’Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl, dugués 
a terme una promoció de 36 habitatges amb protecció oficial, dels quals 18 havien de 
ser de venda i 18 de lloguer.  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 26 de febrer de 2009 va aprovar les normes del 
procés d’adjudicació de 18 habitatges amb protecció oficial en règim de compra i 17 
habitatges en règim de lloguer. 
 
Atès que en aplicació d’aquestes normes s’ha portat a terme un procés que ha finalitzat 
amb 21 habitatges buits (15 dels previst per compra i 6 dels previst per lloguer). 
 
Atès que la Generalitat Catalunya ha aprovat un pla de xoc que preveu l’adjudicació 
dels prop de 3000 habitatges de protecció oficial buits a Catalunya. 
 
Atès que, en aplicació del referit pla de xoc,  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
fet nova proposta que canvia el règim dels de compra per el règim de lloguer a 10 anys 
amb opció de compra i que proposa obrir un nou procés per l’adjudicació en el que 
s’incloguin els 15 inicialment previstos de compra (ara lloguer amb opció de compra) i 
els 6 de lloguer. 
 
Vistes les bases propostes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que han estat 
prèviament discutides amb el servei municipal d’habitatge i que s’adapten a la demanda 
actual de la ciutat. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- APROVAR les normes particulars del procés d’adjudicació de 21 habitatges 
amb protecció oficial al municipi de Sant Feliu de Guíxols (15 en règim de lloguer amb 
opció de compravenda i 6 en règim de lloguer), segons proposta que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest a la Direcció de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.» 
 
 
El Sr. Joan Vicente exposa el contingut de  la proposta.  
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Jesús Fernández: Demana al govern que en faci la major difusió possible. 
 
Joan Vicente: Els preus de lloguer amb opció de compra van de 300 € al 250 € més 
despeses de comunitat. N’hi ha un d’adaptat per persones amb mobilitat reduïda.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat. 
 
 
12.4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV D E SUPORT A 
LA PLATAFORMA  SINDICAL D'UGT I CCOO CONTRA LA REFO RMA 
LABORAL 
 
El Secretari llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
«El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en 
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció de l’ocupació, que 
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit 
que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari 
Internacional, estam afectant greument als elements fonamentals del nostre model 
d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat 
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, 
principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està 
ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per 
decret la reforma laboral mes regressiva de la història democràtica a Espanya. Una 
reforma que significa un enorme retrocés en matèria dels drets i condicions laborals en 
el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la seva reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral 
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una 
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense 
l’aprovació de l’administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en els llocs de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual 
cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma 
imposada també dona un greu cop de negociació col·lectiva, col·locant el conveni 
d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i 
deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses 
petites i mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han 
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions 
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laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al 
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en 
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa 
precaritzant les condicions de treball, sinó garantint la qualitat de contractació, 
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i 
els famílies. 
 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles 
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les 
aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que: 
 
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma 
laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 
 
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents 
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la 
contractació veritablement estable i de qualitat, per assegurar la incorporació al mercat 
laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model 
competitiu. 
 
3.- Afronti la necessitat d’enfortir als serveis públics com a garants de drets i cohesió 
social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena 
de prestació ni subsidi per desocupació. 
 
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en 
vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la 
Generalitat en matèria de finançament, i que permetia evitar l’ofegament de la capacitat 
econòmica de les administracions catalanes. 
 
5.- Notificar la moció al Govern espanyol, al Congrés dels Diputats i al Parlament de 
Catalunya i als dos sindicats.»  
 
El Sr. Jesús Fernández defensa els arguments de la moció. 
 
Mª Angeles Sánchez: Fomenta la contractació indefinida. El que és injust és que un de 
cada dos joves estigui a l’atur i el govern no faci res. 
 
Jordi Vilà: La situació actual és conseqüència de l’antiga “España va bien”. No es pot 
fer estalviar a la classe treballadora. Economistes de renom ja diuen que aquesta política 
econòmica portarà al desastre. El govern ja reconeix que tot i això hi haurà més atur.  
 
Juan José García: El seu grup sempre ha estat bel·ligerant davant d’aquest tipus de 
reformes, les faci qui les faci. S’està perdent el que es va aconseguir fa trenta anys. 
Consolida la precarietat. Hi ha un rebuig social a la reforma. Cal tornar a convocar la 
mesa de diàleg social. 
 
Carles Motas: Veu que la proposta és més ideològica que amb ganes de sol.lucionar el 
problema. La moció mereix el recolzament del seu grup municipal. 
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Jesús Fernández: Agraeix el suport que ha rebut la moció. Posa de manifest les 
contradiccions entre el que defensava el PP a l’oposició i la reforma que ara ha aprovat.  
 
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
21 vots a favor  (7CIU, 5PSC, 6TSF, 1ERC, 1PP, ICV) 
1 vot en contra  (1PP) 
 
 
12.5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE TOTS  PER SANT 
FELIU PEL RESPECTE, ELS VALORS DEMOCRÀTICS RESPECTE  ALS 
REGIDORS ELECTES. 
 
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat. 
 
«Vist que l’equip de govern format pel partit Socialista i el grup de Convergència i Unió 
vulnera reiteradament els valors democràtics d’aquest Ple . 
 
Vist que l’Alcalde de la ciutat no accepta el debat polític i la lliure expressió d’idees 
 
El grup municipal de Tots per Sant Feliu proposa l’aprovació dels següents punts: 
 
Primer.-  Que s’aprovi la lliure exposició d’idees i d’opinions dels regidors i dels grups 
polítics. 
 
Segon.- El respecte al valors democràtics de debat i de contrast d’idees. 
 
Tercer.- Respecte al pluralisme polític a la Sala de Plens. 
 
Quart.- Deixar sense efecte la modificació del ROM proposada pel senyor Alcalde en el 
punt anterior.» 
 
 
 
Jesús Fernández: Donarem suport a la moció presentada pel grup de TSF, és sobtada 
però segurament podríem afegir hi alguna cosa. Estem d’acord. 
 
Mª Ángeles Sánchez: Donarà suport sense compartir els qualificatius de la moció que fa 
sobre l’actitud del govern. 
 
Jordi Vilà: Votarà a favor sense matisos. 
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Pere Albó: Votarà en contra de la moció per oportunista. Que en aquest Ple hi hagi 
debat depèn també de la seva imaginació. El Sr. Carles Motas ara està demanant el que 
no aplicava quan era Alcalde. No es pot posar en dubte que aquest Ple no és democràtic. 
 
Carles Motas: Tampoc se’ls hi ha comunicat l’esmena del Sr. Alcalde. Les Comissions 
Informatives són més tranquil·les perquè no hi és el Sr. Alcalde. El Sr. Pere Albó ja no 
és rival per a ells, perquè té data de caducitat. 
 
Pere Albó: El Sr. Carles Motas es contradiu perquè fa el que critica del govern. Tant 
legítim és el que fa el govern com el que fa el seu grup. Si és tant sensible al Partit 
Socialista es por incorporar al mateix, no és cap club tancat.  
 
Es sotmet a votació la moció essent rebutjada amb el següent resultat: 
 
12 vots en contra   (7CIU, 5PSC) 
9 vots a favor     (6TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP) 
 
 
II. Part de control: 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Jesús Fernández i Bort  
 
Pregunta. Tinc una pregunta pel regidor de Cultura, que per a mi no té data de caducitat. 
En el ple del mes d’agost varem presentar una moció que no es va aprovar respecte a la 
regulació de les barraques de la Festa Major i també de la concessió del bar de la Festa 
Major. Es van comprometre a fer un reglament tot i que hi van votar en contra. 
M’agradaria saber  com està aquest Reglament. 
 
Prec. Vaig llegir als diaris que l’Ajuntament de Sant Feliu juntament amb altres 
ajuntaments estan intentant de “supramunicipalitzar” alguns dels serveis. Agrairia ens 
expliquessin en la propera Comissió Informativa els regidors que estan fent aquestes 
tasques, és una feina interessant. Ens expliquin com van aquestes trobades  
 
Prec. Fa temps vàrem estar estudiant  que el vial de la platja de Sant Pol fos només d’un 
sentit. És un lloc perillós. Prego al govern estudiïn la possibilitat de fer, si més no, de 
juny a setembre un sol sentit de circulació. Es podrien evitar molts accidents. 
 
Pere Albó: En referència al Reglament de la Festa Major hi estem treballant mirarem 
amb temps de poder debatre-ho.  
 
Joaquim Clarà: Dues coses: del tema de la reunió que es va fer a Llagostera per mirar de 
mancomunar serveis per abaratir costos, si vol a la propera Comissió Informativa en 
parlarem i els explicaré de quins serveis estem mirant de fer-ho. 
I pel què fa a la circulació de Sant Pol,  existeix el pla director. Podem parlar-ne, no ho 
trobo malament que es pogués estudiar pels mesos d’estiu, de juny a setembre. Estic 
obert a estudiar-ho. 
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Sr. Jordi Vilà i Vilà  
 
Prec. A raó de la resposta que hem rebut del regidor de Cultura del mes passat entorn a 
la reglamentació de les ubicacions de les parades de la Festa Major, els pregaria es 
contempli la possibilitat de fer algun canvi d’emplaçament de les activitats de la Festa 
Major. 
 
Prec. A raó del prec del mes passat entorn al serveis de deixalleria mòbil, es va dir que 
es faria publicitat in situ en el mateix equipament. Prego si es pot cuidar una mica més 
el detall. En benefici del millor funcionament d’aquest servei restituït. 
 
Prec. A la placeta del Nord hi ha una barana que està feta malbé. La tanca que corona la 
perifèria de la plaça està malmesa. 
 
Prec. Entorn a la plaga de l’escarbat morrut. Tenim palmeres com les dels jardins 
Garreta o la del costat del Teatre que podrien estar malmeses. Pregaria s’informés si hi 
ha algun sistema anti-plaga. 
 
Prec. Hi ha solars com el del carrer del Sol on ha d’anar la plaça del Sol, o entre els 
carrers de Santa Teresa i Bourg de Peage, prego si el govern pogués preveure la 
possibilitat de utilitzar-ho com aparcament de vehicles la temprada d’estiu. 
 
Pere Albó: Em comprometo a mirar d’agilitzar-ho, fer propostes i consensuar-ho amb 
tots vostès. 
 
Joaquim Clarà: La deixalleria mòbil està funcionant. Necessitaria fer més difusió. Demà 
tinc visita d’un encarregat de l’empresa i en parlarem.  
Pel què fa a la barana de la plaça del Nord, és cert que fa molt temps que està malament. 
Avisarem a la Brigada perquè la desmunti i mirarem d’arranjar-la. 
Pel què el tema de l’escarbat morrut, des de l’ajuntament ja hi ha un protocol. Qualsevol 
ciutadà que tingui aquest problema pot adreçar-se a l’edifici de les Vetlladores i parlar 
amb els nostres tècnics. Les palmeres del municipi estaven bé a l’últim control. 
 
Alcalde: Pel què fa al tema del solar, ho tenim present. Fins i tot, hi ha solars  més 
cèntrics dels que vostè ha comentat. La idea és bona. Ho estem fent, d’aquí no gaire 
tindrem alguna noticia per poder-li concretar. 
 
Jordi Vilà: La informació que ens han donat és satisfactòria, però fer notar que en el 
passeig Irla, en una propietat privada, hi ha una palmera magnifica que ja és morta. 
 
 
Sr. Josep Saballs i Balmanya 
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Pregunta. Voldríem saber en quin moment es troba el contenciós administratiu que va 
presentar el Club Nàutic contra l’Ajuntament, si s’ha admès a tràmit, i en cas que sigui 
així quins són els advocats que defensen l’ajuntament. Si s’ha retirat temporalment i els 
demanaríem una còpia de l’expedient amb una diligència del senyor Secretari per escrit 
donant la seva interpretació d'aquest contenciós.  
 
Pregunta. En segon lloc, volem saber quina tramitació segueix l'expedient del decret 
d'Alcaldia de 28 d'abril de 2011 per les obres manifestament il·legalitzables segons 
l'informe dels tècnics d'urbanisme. Em refereixo també al club nàutic. 
 
Pregunta. En tercer lloc, també voldríem demanar si tenen constància que sembla ser 
que el govern central ha enviat des del Ministeri d'Hisenda una directriu a seguir pel què 
fa a l'IBI, on recomanen que no s'apliqui la pujada aprovada per l'Ordenança de 
l'Ajuntament i la pujada regulada pel Decret llei que va emetre el govern central, és a 
dir, que no s'acumuli el 10% amb l'Ordenança que en aquest cas era d'un 3,4 %. En el 
mateix article fa referència que la Federació de Municipis de Catalunya diu que amb un 
simple decret d' Alcaldia es pot abolir la pujada regulada per l'ordenança i si és que han 
rebut aquesta directriu i si l'aplicaran. 
 
Pregunta. El mes passat els vaig dir que hi havia tots els sistemes d'extinció de 
l'Ajuntament caducats. El senyor Alcalde em va dir que estava negociant el contracte, 
suposo que em va dir això perquè va ser el primer que se li va ocórrer per sortir-se'n. Si 
realment és així, dubto que estiguin tot un mes per negociar aquest contracte. Ja ho vam 
fer constar el mes passat i continua estant caducat des del setembre del 2011. 
 
 
Sr. Carles Motas i López 
 
Prec. Veient la informació que ha sortit al Diari de Girona sobre la legalització del Club 
Nàutic i veient que  es volen legalitzar aquestes obres fetes il·legals quan vostè formava 
part de la Junta i després n'era President. Li voldria fer el prec al regidor de Planejament 
Urbanístic, el senyor Joan Vicente, perquè convoqui una Comissió Informativa 
d'Urbanisme extraordinària i urgent per explicar aquest intent de regularització de 
modificació del Pla General. Ja que en les Comissions Informatives ens parla de 
l'evolució que segueixen els temes urbanístics, però en la darrera Comissió no ens va dir 
res sobre l'intent de legalitzar un edifici que segons els informes urbanístics és 
manifestament il·legalitzable, i tenint en compte que demà ve, de manera urgent, la 
Gerent de Ports a l'Ajuntament a entrevistar-se amb l'equip de govern, cosa que suposo 
que també ho deu saber el senyor Vicente, doncs els demanaria que després d'aquesta 
reunió convoquessin una Comissió Informativa perquè tots els regidors estiguem 
informats de com es volen legalitzar unes obres que són manifestament il·legalitzables, 
perquè si el que es vol fer es legalitzar un edifici il·legal en benefici d'un privat. això es 
diu “pelotazo urbanístic”. Per això li demano que convoqui aquesta comissió per donar 
transparència al procés i per saber quina és l'opinió de Ports de tot això. 
 
Pere Albó: Li he insistit que vostè té mecanismes per provocar l'acció del govern, pot 
presentar una moció o pot fer mil coses, però sempre m'acaba fent intervenir perquè té 
un lèxic molt agressiu. Ha fet al·lusió a irregularitats molt grosses. Vostè ho sap millor 
que ningú que és legalitzable aquest espai, ho sap perquè estava al govern,  sap que es 
va estar negociant amb el Club Nàutic per cedir aquest espai. Sempre es va plantejar 
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així. Vostè està plantejant enderrocar el Club Nàutic. Hi ha d'haver unes 
contraprestacions públiques.  
 
Carles Motas: Vostè ha sentit de la meva boca que jo proposi enderrocar el Club 
Nàutic? He dit: demano informació del regidor de Planificació Urbanística, el senyor 
Joan Vicente, i demano que convoqui una Comissió perquè informi als grups de la 
oposició sobre com està una modificació del Pla General. No és demanar res de l'altre 
món. A la Comissió Informativa ens va explicar tot el demés menys això. I no trobo 
lògic que els regidors de l'oposició ens hàgim d'enterar per la premsa que es vol 
legalitzar un edifici que segons els informes urbanístics és manifestament il·legalitzable. 
Jo no he dit que es proposi tirar el Club Nàutic al terra. He dit que si es vol fer per 
beneficiar a un privat és un “pelotazo urbanístic”. Demano que se'ns donin les 
explicacions pertinents. 
 
Alcalde: Vostè ha fet servir expressions com la de “pelotazo urbanístic”, ha fet 
insinuacions greus, actua amb un desconeixement absolut. Aquest edifici quan es va 
inaugurar, el regidor d'urbanisme era del seu partit i a més a més, soci del Club Nàutic. 
Les actes de les Juntes del Club Nàutic sempre figura qui hi assitia i si m'hi busca veurà 
que no hi vaig anar mai a cap abans de ser-ne el President, això com a primera cosa. En 
segon lloc, vostè ha tingut quatre anys per intentar solucionar un problema. Aquest 
equipament turístic és excel·lent i apostem per això. El mateix cap d'urbanisme que 
vostè ha fet menció, que a més, també surt al diari, diu que la fórmula que es pretén fer 
és legalitzable. Per tant, aquí no es fa res sota mà. Ara, com molt bé diu el senyor Pere 
Albó, què fem? ho deixem igual, fem clausurar una planta intermitja o aconseguim un 
ús públic d'aquesta sala, que és el que nosaltres volem? 
 
Doncs això, i si això ha sortit al diari no és perquè aquest equip de govern li hagi portat, 
perquè encara no havia de sortir al diari, perquè abans ho havíem de parlar amb més 
persones. Però això mai s'ha fet a esquenes del regidor d'Urbanisme. El que no es pot 
acceptar és que vostè utilitzi expressions com aquesta perquè vostè sempre juga a això, 
a mirar d'embrutir. Mirem d'ajudar a gent  que fa inversions a la ciutat. No jugui amb 
això. Quan jo vaig ser President del Club Nàutic, i per tant vaig començar a assistir a les 
juntes, aquest edifici estava fet i refet. Vostè estava a l'equip de govern i ja estaven 
intentant legalitzar aquesta sala i amb els elements que tenien no ho van poder fer, 
doncs ara tenim elements per a fer-ho. I el cap d'àrea d'Urbanisme és el mateix, per tant, 
compte en utilitzar aquestes expressions, perquè sinó la conclusió és que vostè utilitza el 
problema que té una determinada entitat de Sant Feliu sense ànim de lucre, que és un 
gran equipament turístic de primera, i d'això en fa una arma i fa prejudicis.  
 
Joan Vicente: Només un matís senyor Motas, vostè que ho domina tot i que és capaç de 
dir qui té futur en aquest Ajuntament i qui no. Li recordo que era un tema de disciplina 
urbanística i que la disciplina urbanística no la portava jo sinó que la portava un altre 
senyor en aquell moment, el senyor Joaquim Valls, el regidor de Tots per Sant Feliu. I 
es va detectar que l'obra acabada no s'ajustava a la llicència i es va iniciar un procés. I 
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vostè, no em digui que no ho sap perquè hi ha testimonis que ho sabia. En aquell 
moment, hi havia un problema important que afectava a un equipament important. Ja en 
aquell moment, l'equip de govern va intentar solucionar un problema tenint en compte 
l'interès públic, com sempre, i es continua seguint amb la mateixa línia. 
Hi ha el Pla Especial del Port que Ports va encarregar i és en aquest marc on d'una 
manera legal i transparent, es planteja si hi ha una solució que no arribi a un absurd en 
relació a un equipament que ja existeix i d'altra banda garantint l'interès públic. Intenta 
desprestigiar i això és el que el desletigima quan reclama segons quines coses. 
 
Carles Motas: Senyor Vicente, per què no va donar explicacions a la Comissió 
Informativa sobre aquest cas? i ens hem d'enterar per la premsa. És d'això que m'estic 
queixant. Si vostè m'hagués dit que prevaldria l'interès públic haguéssim matat el tema. 
 
Pere Albó: Ho llegeixen vostès a la premsa perquè vostès ho filtren a la premsa i vostès 
diran que no i jo els dic que sí.  
 
Carles Motas: M'està acusant d'una cosa que no és veritat. 
 
Pere Albó: És una qüestió de credibilitat i això és un ple municipal. Per què ho llegeixen 
a la premsa? Doncs perquè vostès ho filtren a la premsa. Jo també tinc les meves fonts, 
que no revelaré, per això li dic que és una qüestió de credibilitat.  
I segona cosa, de cop s'ha escapolit de l’escomesa. Està demanant que enderroquin el 
Club Nàutic perquè quan quelcom és il·legalitzable, s'ha d'enderrocar i reposar la 
legalitat urbanística alterada. I això és el que es fa en els règims comunistes com el de la 
Xina popular.  
 
Alcalde: Les preguntes que queden per respondre, les respondrem per escrit. 
 
El Sr. Alcalde convida als ciutadans a les Jornades de Torres Obertes al Monestir el 
dissabte dia 25 de febrer de 10 a 13h i de 17 h a 20 h i el diumenge dia 26 de febrer de 
10 h a 13h. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari estenc aquesta acta. 
 
        Vistiplau 
El secretari       L’alcalde 
 
Carles Ros i Arpa      Joan Alfons Albó i Albertí  
 


