PLE/AGARCIA

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

5/2012
Ordinària
26 d´abril de 2012
des de les 21 h fins a les 23:15 hores
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)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)

Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i García, interventora acctal,
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF).
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP).
Ordre del dia:
1. APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE MARÇ DE
2012
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2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERIDA A L'ÀMBIT DEL
SECTOR DE MILLORA URBANA SMU-17 HOTEL S'AGARÓ MAR
5. APROVACIÓ DEL CONVEN I ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS, AUGUSTA MARKETING DIRECTO, SL, ELS SRS. ALBERTO
ESTRADA PLANELLA, ANA Mª ESTRADA PLANELLA, REFERENT A LA
REORDENACIÓ DEL SMU-17 DEL POUM.
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV SOBRE EL DESTÍ
DELS BÉNS DEL LLEGAT ANLLÒ
7. MOCIÓ PER A RECLAMAR QUE L'ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L'IRPF DESTINATS
A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
8. MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL DIA D'EUROPA 2012
9. MOCIÓ PER A LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER A LA
INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2012
10. ESMENAR DIVERSOS ERRORS MATERIALS DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CIRCULACIO
11. PROPOSICIONS URGENTS
11.1 SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2012, DIVERSES ACTUACIONS
11.2 CREDIT EXTRAORDINARI 1/2012, CONVENI PISCINA
11.3 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE LES
PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 2012 I
2016 INCLOSOS
11.4 MOCIÓ PER A GARANTIR EL MANTENIMENT DE LES LLARS
D'INFANTS MUNICIPALS

Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE MARÇ DE
2012

Carles Motas: El Sr. Vilà no consta com a assistent en aquest Ple.
S’aprova l’acta núm. 4/2012 de 28 de març de 2012 amb l’esmena feta pel Sr. Carles Motas.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte dels decrets dictats durant el mes de març de 2012.
Els regidors es donen per assabentats.
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3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
El 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
DATA
AUTOLI
D’OBRA
/ APROVAC Q. TAXA
EMPLAÇAME IÓ
NT

Miquel Gil
Ramos
(NIF:405201
73S)

13Pintura
de DA
façana d’edifici 02-2012
€
C/ Trafal- gar,
167-169
canton.
C/
Pujades, 20-24

49,00

631120
120000
45

Gil
Mateu
Isern
(NIF:401128
44Q

Repàs de la DA
2façana
de 04-2012
€
l'edifici C/ Sol,
29-31 canton.
C/
Sant
Domènec, 115

50,65

631120
120000
49

Comunitat
Propietaris
edifici C/ La
Haia, 20-22
(CIF:H17277
146

Repicat
i Vistiplau = 50,65 €
reparació
del 20-03-12
sota dels balcons de tota la
façana principal
d’edi- fici C/
La Haia, 20-22

631120

Manuel

Repicat,

631120
110002
27

PRESSU
P.DECL
ARAT

-----332,51 €

Vistiplau = 50,65 €
3

AUTOL
IQ.
ICIO

6,08

------

171,60

------

22,23

------

€

€

120000
58

Gutiérrez
Soler
(NIF:405332
83S)

arrebossat
i 29-03-12
pintura
de
façana
d’habitatge C/
Còrdova, 75

€

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 LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERIDA A L'ÀMBIT DEL
SECTOR DE MILLORA URBANA SMU-17 HOTEL S'AGARÓ MAR
El regidor Joan Vicente exposa el contingut d’aquesta moció:
«Vist el projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del
Sector de Millora Urbana – SMU-17 HOTEL S’AGARÓ MAR, redactat pels serveis tècnics
municipals.
Vist el que disposen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases i règim local i 8, 85 i
104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, com a regidor delegat de planejament, proposo al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal referida a l’àmbit del sector de millora urbana SMU-17 HOTEL S’AGARÓ MAR,
redactada pels serveis tècnics municipals. En aquesta documentació s’integra el conveni
urbanístic signat entre l’Ajuntament, Augusta Marketing Directe, SL, el Srs. Alberto Estrada
Planella, Ana Maria Estrada Planella i Jaume Clavell Ymbern, referent a la reordenació del
SMU-17.
SEGON.- Convocar i sotmetre a informació pública els documentes aprovats i dur a terme
el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions de POUM. El termini que
la documentació aprovada estaran exposats al públic a efectes de poder formular al.legacions i
suggeriments serà d’un mes.
TERCER.- Sol.licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes
preceptius als organismes competents per raó de les seves competències sectorials.
QUART.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i llicències a l’àmbit comprès
en els límits del SMU 17 – Hotel S’Agarò Mar (tant l’inicial com al modificat), amb l’abast
previst a l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Test
refós de la Llei d’urbanisme. El termini de suspensió finalitzarà una vegada aprovada
definitivament la modificació puntual del POUM amb una durada màxima de dos anys. »
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Joan Vicente: Comentarà conjuntament els punts 4 i 5 de l’ordre del dia. Els propietaris de
l’hotel i dels de la zona verda han arribat a un acord per comprar-la els primers i després
cedir-la a l’Ajuntament. Així és desencalla la possibilitat d’ampliar l’Hotel S’Agaró Mar en
18 habitacions més. Expressa la seva satisfacció per aquest acord, i manifesta que en cinc
plens s’han aprovat set expedients de planejament urbanístic.
Jesús Fernández: Felicita els serveis tècnics de la casa per superar els paranys del POUM de
2006.
L’Alcalde lloa la tasca del Sr. Albesa i del Sr.Vicente.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

5.- APROVACIÓ DEL CONVEN I ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS, AUGUSTA MARKETING DIRECTO, SL, ELS SRS. ALBERTO
ESTRADA PLANELLA, ANA Mª ESTRADA PLANELLA, REFERENT A LA
REORDENACIÓ DEL SMU-17 DEL POUM.
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Vist el conveni entre l’Ajuntament, Augusta Marketing Directo, SL, el Sr. Alberto Estrada
Planella, la Sra. Ana Mª Estrada Planella i el Sr. Jaume Clavell Ymbern, referit a la
reordenació del SMU-17 del POUM.
Vist el que disposen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases i règim local i 8 i 104
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, com a regidor delegat de planejament, proposo al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, Augusta Marketing Directo, SL, el Sr. Alberto Estrada Planella, la Sra. Ana Mª
Estrada Planella i el Sr. Jaume Clavell Ymbern, referit a la reordenació del SMU-17 del
POUM. En el conveni urbanístic aprovat s’integrarà a la documentació de la modificació
puntual del POUM del SMU-17, a la que es refereix..
SEGON.- Sotmetre a informació pública el conveni aprovat pel termini d’un mes.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ICV SOBRE EL DESTÍ
DELS BÉNS DEL LLEGAT ANLLÒ
El Secretari llegeix la següent moció:
«Jesús Fernández, portaveu del Grup Municipal d’ICV-EA, proposa al Ple del mes d’abril la
següent :
MOCIÓ
Han transcorregut 10 anys del decés dels germans Joan i Francesc Anlló, que van morir per
causes naturals sense deixar testament ni hereus legals dins la família. Un cop resolt el procés
judicial la Generalitat és l’encarregada de gestionar aquesta herència intestada. A banda d’una
subhasta que fou licitada fa pocs mesos, la concreció d’aquests béns fins avui no s’ha
transformat en diners. No és la nostra intenció, entrar en el debat de com s’ha pogut dilatar en
el temps, una qüestió que al nostre entendre s’hauria d’haver forçat abans. El procediment
s’ha anat deturant a la direcció general del Patrimoni de la Generalitat
Segons indica el govern de la ciutat, sembla que aquest llarg camí comença el darrer tram.
Manifesta el senyor Alcalde, que si no hi ha res de nou, el mes de maig una part important
dels immobles dels Anllò seran subhastats. Una bona notícia malgrat que la crisi immobiliària
d’aquests darrers anys, haurà minvat el valor d’aquests edificis.
Des d’ICV-EUiA, volem expressar el destí que al nostre entendre, s’hauria de donar als diners
producte d’aquestes subhastes. La proposta que portem al Ple, es fonamenta en la intenció que
el valor d’aquesta herència, signifiqui un impuls de contingut turístic, social i cultural, que
beneficiï el conjunt de la població. Per això la vertebrem en aquests quatre punts:
OFERTA HOTELERA.
La manca de places hoteleres és un fet que no s’adiu amb la importància que el sector turístic
representa per la nostra ciutat. El sector de l’hotel Panorama i l’àmbit de la façana de la
Rambla del Portalet, que comprèn des de l’hotel Rex fins la cantonada amb el bar Xic, creiem
que haurien de ser els espais destinats a promocionar i ampliar la capacitat hotelera. Amb el
recent canvi urbanístic del POUM, han aparegut altres espais que també podem tenir viabilitat
turística, com pot ser el sector del carrer Maragall, o el carrer Penitència.
VESSANT ASSISTENCIAL.
A Sant Feliu disposem d’un centre que des de fa molts anys empara un valuós servei a la
comunitat, l’Asil Surís. Entenem que no hauria de quedar al marge d’aquests diners que la
nostra ciutat disposarà. Que l’Ajuntament decideixi destinar part dels ingressos per millorar
aquest equipament tan important per la cohesió social, és una disposició que s’hauria de
prioritzar.
ASPECTES CULTURALS.
La cultura expressada des de la vessant històrica de la nostra vila hauria de ser una de les fites
principals per conformar Sant Feliu, com una de les ciutats davanteres en aquest camp. El
projecte del museu Thyssen, la rehabilitació de la Porta ferrada, la recuperació integral del
Monestir, el suport a l’àrea de Cultura han de ser valorats i considerats a l’hora d’assignar els
diners de l’herència.
HABITATGE SOCIAL.
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Proposem també l’opció de destinar un o més dels immobles per cobrir les necessitats de les
persones joves i a la gent gran pel que fa l’accés a un habitatge digne. Entenem que en la
situació econòmica actual la promoció d’habitatge públic és difícil de concretar en el temps.
Però també pensem, que disposar d’un edifici dotacional que cobreixi en part aquestes
necessitats és un aspecte prou important que cal tenir en compte.
Per tot l’exposat el grup municipal d’ICV-EA,
PROPOSA AL PLE:
Instar al Govern Municipal a seguir amb les accions pertinents per tal de donar als diners
producte d’aquestes subhastes l’ús que anteriorment s’ha explicat, en la intenció que el valor
d’aquesta herència signifiqui un impuls de contingut turístic, social i cultural, que beneficiï el
conjunt de la població.»

Jesús Fernández: A mitjans de 2010 van aparèixer en aquest tema certs personatges que van
poder introduir confusió entre les entitats. Creu que algun d’aquests edificis hauria de ser un
centre dotacional per algun ús social, en aquest sentit la proposta és volgudament ambigua.
Creu que no només cal instar al govern municipal sinó també a la Junta Distribuidora
d’Herències de la Generalitat.
Jordi Vilà: Donarà suport a la moció perquè la valora positivament. Espera que malgrat la
dificultat del moment econòmic, hi hagi interessats en adquir els immobles.
Carles Motas: La moció demana que es compleixi la llei. No totes les associacions de la ciutat
són culturals i socials, això ve regulat per la normativa.
Pere Albó: La valora positivament. Salvats alguns disensos anteriors, és positiu deixar
sentades aquestes bases, i que hi hagi una declaració solemne del Ple. Aquest darrer any s’ha
iniciat la subhasta d’algunes finques, i en el darrer Ple es va aprovar inicialment una
modificació del POUM per aquesta finalitat. En relació a aquest tema, no s’ha fet res mal fet.
Tant de bo la Generalitat hagués estat més eficient, però també han estat temps de “boom
immobiliari”. Ara torna a ser temps de valorar la funció social de l’empresa. Ha de servir de
revulsiu per potenciar l’oferta hotelera del centre de la ciutat.
Jesús Fernández: La llei es pot interpretar de diverses maneres. Cal evitar la dispersió, sense
negar la legitimitat a les entitats que volguin sol.licitar-ho. Es un cas excepcional a Catalunya.
Cal no només fer la feina sinó també explicar-la.
Alcalde: Defensarà amb rigor els interessos del municipi a la Junta Distribuidora d’Herències.
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

7.- MOCIÓ PER A RECLAMAR QUE L'ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L'IRPF DESTINATS
A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
Es ratifica per unanimitat la inclusió del punt a l’ordre del dia.
El Secretari llegeix la següent moció:

«Magda Lupiañez i Verónica Lahoya, Regidores de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, presenten al Ple Municipal la següent MOCIÓ PER RECLAMAR
QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7%
DELS FONS PROVINENTS DE L’IRPF DESTINATS A PROGRAMES DE
COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de
gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu article 114.2:
“correspon a la Generalitat, en matèries de competència exclusiva, l’especificació dels
objectius als quals es destinen les subvencions estatals i comunitàries europees
territorialitzables, i també la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi
la tramitació i la concessió.
Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011,
del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la concessió de
subvencions sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i
discapacitat, i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de
desembre de 2011, amb relació a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la
realització de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del Tribunal
Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que l’Estat pot
destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les comunitats
autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions essencials
d’atorgament, fins on ho permet una competència genèrica, bàsica o de coordinació, però
sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o el
destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de les condicions
d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en contra de
la transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya de l’IRPF destinat
a finalitats socials.
Per tot això, sol·licitem l’aprovació dels següents
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ACORDS:
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la
reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació tributària a fins
socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat a
acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 2011 i la
Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de desembre de 2011.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat
a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la declaració de
la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les subvencions
derivades del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de
Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a complir les
sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a aquest tema i
detallades anteriorment.
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, així
com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector a través de
la seva presidenta.»

Jesús Fernández: S’ha d’exigir al govern central que sigui més sensible a les necessitats
socials i que compleixi la llei.
Jordi Vilà: Fins ara la llei ha interpretat que els fons s’han destinat majoritàriament a entitats
amb seu social a Madrid. La Generalitat ha reclamat poder gestionar aquests fons.
Verònica Lahoya: Amb motiu de la Trailwalker ha tingut relació amb moltes entitats que fan
una tasca lloable. És important que poguem decidir des d’aquí on es destinen aquests diners.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

8.- MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL DIA D'EUROPA 2012
Es ratifica per unanimitat la inclusió del punt a l’ordre del dia.
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El Secretari llegeix la següent moció:
«Magda Lupiañez i Verónica Lahoya, Regidores de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, presenten al Ple Municipal la següent MOCIÓ sobre la
DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2012.
Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc
institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants reptes
que teníem plantejats per als propers anys. No obstant, l'actual crisi econòmica i financera ha
fet que, per la via de la necessitat, i dels fets consumats ens haguem trobat amb un Tractat de
Lisboa insuficient que ens ha obligat a avançar en una millor coordinació i governança dels
diferents governs dels Estats membres i les institucions europees.
Altrament, aquest 2012 commemorem els primers 10 anys de l'entrada de l'EURO al nostre
país i a la Unió Europea (2002-2012), una moneda comuna compartida primer per dotze
Estats i actualment ja per disset.
Tanmateix s'ha produït l'acord d'adhesió de la República de Croàcia previst per l'any 2013, la
primera adhesió després de la darrera de Romania i Bulgària, passant a ser ja l’Europa dels 28
Estats membres.
També aquest 2012 celebrem l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat
intergeneracional. Per una banda, fem un reconeixement a un envelliment actiu que és i serà
molt important en la societat actual i especialment en els propers anys. Un envelliment actiu
que a la vegada és necessari per la comunitat i alhora es converteix en un envelliment també
productiu. I paral·lelament fem un plantejament de solidaritat entre les diverses generacions
que coexisteixen en la nostra societat europea, amb la finalitat de trobar un equilibri i una
cohesió social essencial per mantenir el benestar i nivell de vida aconseguit durant els darrers
anys d'esforços.
Per últim, ens trobem davant de reptes importants com el canvi climàtic, l’esgotament del
model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model social, la pèrdua de pes
polític i econòmic davant dels Estats emergents en l’escenari internacional o el paper que li
pertoca a Europa com a actor global.
S’ha afegit a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà, que ens afecten
plenament i que exigeixen a Europa respostes geoestratègiques d’estabilitat i, al mateix temps,
solucions coherents amb la nostra concepció dels drets humans i els valors de la democràcia.
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un tren en el qual
ja comencem a fer tard. Reptes que requereixen cada cop més unitat i voluntat política per
dur a terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries, dels Estats Membres de la UE,
i de les seves regions i municipis, així com també dels agents socials i del conjunt de la
societat civil europea.
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma voluntat de buscar
solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest context que la Unió Europea ha
aprovat l'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador.
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Atesos aquests antecedents es proposa els següents
ACORDS:
PRIMER. Reconèixer que la pertinença a la Unió Europea ens han ajudat a transformar la
nostra societat de forma positiva, ens han permès modernitzar els nostres pobles i ciutats, i ens
han posicionat en l'escenari internacional.
SEGON. Aquest 2012, any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional,
volem dedicar una especial atenció a un envelliment actiu que alhora sigui productiu i a una
solidaritat entre les diferents generacions europees que ens han d’ aportar aquest equilibri
social de benestar per a tothom.
TERCER. L'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 ens ha de servir per que la Unió
Europea trobi solucions basades en el consens social i polític per avançar en un model de
desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador socialment.
QUART. Hem d’ impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la
innovació que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com incrementar la
cooperació público-privada i la responsabilitat social de les empreses.
CINQUÈ. Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats membres i
projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum sostenible, pel
que fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi climàtic, tenint cura i respecte pels
recursos naturals.
SISÈ. Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis de la societat
democràtica europea i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de comprometre des de tots
els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social que
actualment afecten a quasi un 20% de la població de la Unió Europea.
SETÈ. Formar amb les capacitacions adequades els nous llocs de treball, garantint un nou
model social europeu més just i igualitari, que ens permeti lluitar contra l’increment de l’atur
a la Unió Europea i aconseguir crear més i millors llocs de treball amb l'objectiu d'aconseguir
una millor cohesió social en el territori.
VUITÈ. Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que encara té el Tractat de Lisboa,
per poder avançar vers una Europa més democràtica, propera, transparent, i amb unes
institucions més eficaces i eficients, a fi de reforçar el lideratge de la Unió Europea, tant en
l'àmbit interior com amb la resta del món.
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NOVÈ. Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea per donar
respostes més eficaces als conflictes internacionals, alhora que cal desenvolupar el servei
diplomàtic europeu de forma ràpida, efectiva i amb credibilitat.
DESÈ. Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi valors, drets i
deures vinculats a un projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia del nostre futur. És
imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva consolidació.
ONZÈ. Traslladar aquest acord al Consell Català del Moviment Europeu.»

Juan José García: És una moció consensuada per la Federació de Municipis de Catalunya.
Jordi Vilà: Aquesta moció no s’ha dictaminat, i per això no hi ha pogut fer aportacions. El
catalanisme polític té vocació europeista, tot i que a vegades no ens ho hem cregut prou.
Pere Albó: Des de l’àrea de Cultura es prepararà una celebració per el Dia d’Europa el proper
dia 9 de maig.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

9.- MOCIÓ PER A LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER A LA
INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2012
Es ratifica per unanimitat la inclusió del punt a l’ordre del dia.
El Secretari llegeix la següent moció:
«Magda Lupiañez i Verónica Lahoya, Regidores de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, presenten al Ple Municipal la següent MOCIÓ PER LA
RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I
REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L’ESTAT PER A 2012
Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris d’arribada de
població estrangera d’Europa, que la població d’origen immigrant ha passat del 3% al 16% en
poc més d’una dècada, que aquesta és present al 98% dels 947 municipis de Catalunya, i que
115 dels quals compten amb més d’un 20% de presència de població estrangera al seu terme
municipal.
Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte per als ens
locals catalans, en especial degut a l’absència de recursos i capacitat d’actuació per part dels
municipis a l’hora de donar resposta al ràpid creixement de la població nouvinguda, la
transformació de ciutats i pobles i l’increment de les necessitats de serveis a les persones.
Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població nouvinguda
en matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la diversitat; que l’empadronament
ha representat per molts immigrants la primera forma de documentació i accés a determinats
serveis socials, i que els informes d’inserció social i d’habitatge adequat han jugat també un
paper fonamental en els processos de regularització via arrelament i reagrupament familiar.
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Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les capacitats i els
mitjans necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any 2005 amb la creació del Fons per
a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, a instància de la Generalitat de
Catalunya
Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants s’han
implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn del Departament d’Educació i
la creació de la convocatòria de subvencions de la Secretaria per la Immigració de la
Generalitat de Catalunya als ens locals.
Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han dissenyat i posat
en pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques d’acollida i cohesió, i que han
generat els primers espais de participació política amb la creació de consells locals de
participació de les persones immigrants, així com els primers plans d’interculturalitat i
diversitat.
Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als pressupostos generals
per a 2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en un cent per cent la partida del Fons
per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, adscrit al Ministeri
d'Ocupació i Seguretat Social, passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€ per a 2012, liquidant
de facto la partida creada perquè les comunitats autònomes recolzessin els programes
encaminats a aquestes polítiques d'integració.

Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració,
Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012
de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les
actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat la
dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants
als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos
destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en
aquest àmbit.
TERCER. Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el tràmit
parlamentari de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 facin esmenes per a la
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dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants
de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les
actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit
QUART. Trametre aquest acord a la Secretaria General d’Immigració i Emigració, a la
Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als Grups parlamentaris
al Congrés dels Diputats.»

Jordi Vilà: Des del govern hi ha l’obligació de dotar aquesta partida pressupostària, de forma
que les retallades no incideixin en els més febles.
Verònica Lahoya: Correspon a l’Ajuntament les polítiques d’acollida. Si a Sant Feliu no hi ha
hagut problemes d’integració és també per les polítiques realitzades. S’haurà de veure com es
podran atendre aquestes polítiques sense aquest suport econòmic.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

10.- ESMENAR DIVERSOS ERRORS
MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

MATERIALS

DE

L'ORDENANÇA

El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 26 de gener de 2012, va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal de Circulació. Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva en no
presentar-se cap reclamació ni suggeriment dins el termini d’exposició pública. Ha estat
publicada íntegrament al BOP núm. 67 de data 4 d’abril de 2012.
Amb posterioritat s’han detectat diversos errors materials en l’import del descompte de tres
sancions, una vegada aplicada la bonificació del 50% i també un error en les sancions
aplicables a les infraccions dels articles 66 i 67 de l’Ordenança.
Totes aquestes esmenes que es proposen queden marcades en els folis adjunts.
D’acord amb l’exposat es proposa aprovar aquestes esmenes a l’annex sancionador de
l’Ordenança municipal de Circulació:
Estacionar on destorbi la circulació d’altres vehicles
Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles (tallant el pas de vehicles a la via o causant retencions de trànsit
greus)

No circular un ciclomotor per el voral de la via pública podent fer-ho
PROCEDIMENT SANCIONADOR
No identificar el conductor responsable d’una infracció, el titular responsable del vehicle degudament requerit a fer-ho
No remetre, el propietari o representat legal d’una empresa de lloguers de vehicles sense conductor, el duplicat o còpia del
contracte d’arrendament en el que acrediti el concepte de conductor

66

MG

67

MG

15.3. a

L

80

40

15.3. b

G

200

100

48.4

L

80

40

L’import de la multa serà el doble de la
prevista per a l’infracció originària que
la va motivar si es infracció greu, i el
triple si l’infracció és greu o molt greu.

Totes les infraccions tenen un 50% de descompte si es fa efectiu el pagament en el
termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació de la denúncia,
llevat de les previstes a l’art. 79.2 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, pel qual es
modifica el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
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seguretat vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (article 80.a),
de la Llei 18/2009).»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

11.- PROPOSICIONS URGENTS
11.1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2012, DIVERSES ACTUACIONS
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Atesa la necessitat de consignació pressupostària en diversos àmbits per tal de poder iniciar
diferents actuacions.
Es proposa al Ple la presa del següent ACORD:
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit 2/2012 donant
d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaran a través del Romanent de
tresoreria per despeses generals:
12 07.33500.22799 Despeses Festival Porta Ferrada.................. 252.653 euros
12 03.33604.62200 Obres Museu Thyssen.................................. 200.000 euros
Total:
452.653 euros
2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es ratifica per unanimitat la urgència.
Dolors Ligero: Ja que l’aprovació del pressupost s’està allargant més del que voldriem,
aquesta modificació permet avançar les contractacions del Festival de la porta Ferrada, i
també per a l’exposició Thyssen d’aquest estiu. Està previst que el dia 30 s’aprovi una llei que
obliga a destinar els romanents a amortitzacions del deute.
És perillós que l’Ajuntament no disposi de diners per atendre emergències.
Alcalde: Es tracta que sigui l’Ajuntament qui decideixi com a que es destina el romanent, tot i
que una part d’aquest es destinarà a amortització.
Jesús Fernández: Critica aquesta nova interferència de l’Estat en l’autonomia municipal.
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Jordi Vilà: És bo que l’Ajuntament disposi d’un romanent. Està d’acord amb el destí que es
proposa per a aquests dues partides.
Carles Motas: Demana a la regidora que s’aprovin els pressupostos municipals el més aviat
possible, i que s’entreguin als grups municipals amb temps suficient per estudiar-los.
Dolors Ligero: S’està ultimant la preparació del pressupost. Han tingut coneixement d’aquesta
llei fa pocs dies.

Tot seguit es sotmet a votació de la poposta essent aprovada amb el següent resultat:
18 Vots a favor
1 Abstenció

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

11.2.- CREDIT EXTRAORDINARI 1/2012, CONVENI PISCINA
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Atès el conveni que es va signar amb l’empresa S.E.A.E. de la piscina municipal i atesa la
necessitat de consignació pressupostària per donar compliment al mateix.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari 1/2012 donant
d’alta els imports que seguidament es detallen que es finançaràn a través del Romanent de
Tresoreria per despeses generals:
12 16.34206.62300

Conveni de la piscina........................................ 50.000 euros
Total:
50.000 euros

2n. Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació l’urgència de la proposta, i s’aprova.
Tot seguit es sotmet a votació de la poposta essent aprovada amb el següent resultat:
18 Vots a favor
1 Abstenció

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

11.3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE LES
PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS ENTRE ELS ANYS 2012 I
2016 INCLOSOS
El Secretari llegeix la proposta 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 2012-2016 inclosos, el qual fou aprovat en el Ple
Municipal de data 23 de febrer de 2012.
Vista la memòria redactada pels serveis tècnics municipals per a les modificacions que es
proposen en aquest pla d’usos, i que consisteixen en:
-el desplaçament de les dues guinguetes de venda de tiquets dels creuers de la platja de Sant
Feliu de Guíxols a la zona adjacent dels jardins Juli Garreta.
-la inclusió d’una nova activitat de Centre de Submarinisme, a la platja de Sant Pol.
-el desplaçament del quiosc de venda de gelats del passeig de Sant Pol, al parc de les Dunes
de Sant Pol
-la desvinculació dels serveis de temporada amb l’ús de les casetes del parc de les Dunes de
Sant Pol.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació del Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona MarítimoTerrestre del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols pel període dels anys 2012-2016,
ambdos inclosos.
Segon.- TRAMETRE la modificació 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.>>
Es sotmet a votació l’urgència de la proposta, i s’aprova.
Tot seguit es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
12 Vots a favor
7 Abstenció

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

11.4.- MOCIÓ PER A GARANTIR EL MANTENIMENT DE LES LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS
El Secretari llegeix la moció que textualment diu el següent:
«Júlia Vendrell Amate, Regidora de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, presenta al Ple Municipal la següent MOCIÓ PER A GARANTIR EL
MANTENIMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
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L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha
portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i
social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva,
l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre
adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat.
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives
de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les
seves famílies.
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una
iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat
pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda
real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la
societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació
laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país.
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament
per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la
Llei. Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els
ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del
curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de
funcionament de les llars.
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint
respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les
condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint
que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de
titularitat de la Generalitat”.
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció
dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució
significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona
part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i
financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants
perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les
polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al
foment de la convivència.
Per això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
ACORDA
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i
correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles
bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives
de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.
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2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada
per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als
cursos següents.
3. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que permetin la
sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.
4. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat
dels serveis de la primera infància.
5. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
als Grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.
6. Trametre aquest acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i als
parlamentaris al Congrés dels Diputats.»

Grups

Es sotmet a votació l’urgència de la proposta, i s’aprova.
Júlia Vendrell: Sant Feliu té una gran tradició en l’ensenyament de 0 a 3 anys, la primera llar
compleix 25 anys, i ara n’hi ha dues.
Jesús Fernández: No s’ha de confondre la no obligatorietat de l’ensenyament amb el fet que
aquest no sigui gratuït.
Jordi Vilà: fa el prec que si es presenten mocions per urgència, cal que el text de la moció es
passi a la resta dels grups.
Carles Motas: D’aquest punt se n’assabenta ara. Demana que en aquests casos al menys se’ls
truqui. Anuncia el vot favorable del seu grup.
Júlia Vendrell: Se’ls recull el prec. Demana es passin les mocions per informar a l’oposició.
Alcalde: Demana que des de Secretaria s’envii les mocions que es presentin a la resta de
grups.
Tot seguit es sotmet a votació la poposta essent aprovada per unanimitat.

II. Part de Control.
PRECS I PREGUNTES.
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Sr. Jesús Fernández
Felicita al govern i a tothom que ha treballat perquè la Diputació de Girona reconegui el
Festival de la Porta Ferrada com un esdeveniment de caràcter excepcional, i perquè el govern
de l’Estat ens ajudi en aquest 50è aniversari. És una bona noticia per a la ciutat.
Pregunta. Com està el tema de la concessió del bar de la Festa Major i del Reglament de
barraques?. Vaig llegir a la web de Ràdio Sant Feliu que hi havia obert el procés per a què la
gent s’hi apunti, però en tot cas, no vaig llegir res d’aquesta concessió, al meu entendre de
monopoli.
Prec. Respecte a la circulació de vehicles al carrer Hospital. És un carrer fet fa poc menys
d’un any i comença a estar molt malmès. No es va preveure el volum de vehicles que té. Ara
de moment queda com a prec, però potser més endavant hauré de presentar una moció per a
començar a restringir el trànsit al carrer Hospital. Per exemple: es podria començar a restringir
el trànsit els dissabtes i els diumenges.
Pere Albó: Primer de tot, agrair les felicitacions, no sol ser habitual en el Ple. Pel què al tema
de les barraques, es va iniciar un període d’inscripció que ja ha finalitzat. Ja tenim una
proposta de data per a traslladar-los, l’any passat hi va haver més nombre de sol·licitants i
aquest any volíem esperar exactament el número per veure com s’inicien les converses amb
ells.
Pel què fa al tema del carrer Hospital, em consta que hi ha aquesta demanda però també s’ha
de trobar l’equilibri ja que també ens consta que hi ha molts veïns que no volen el tancament
del carrer. No hem pres cap decisió però estem receptius a tot.
També les obres del transformador de la placeta Sant Joan són properes. Un cop fet això,
potser serà el moment de veure exactament com queda tot el conjunt.

Sr. Jordi Vilà
Prec. En relació a la resposta que acabem de tenir del tema del carrer Hospital jo li’n donaré
un d’argument. El paviment del carrer està molt i molt malmès, sobretot en el punt de
curvatura. Només cal anar-hi. Aquest prec jo ja el faig fer a l’anterior govern.
Pel què fa a un segon argument, el govern és ben legítim per decidir, però tal i com ja he dit
en alguna ocasió, aquest espai té un potencial turístic especial i comercial. Evidentment en
aquestes ocasions sempre hi ha un argumentari a favor i un en contra segons les necessitats i
les prioritats de cadascú.
Prec. Agrairia a la regidora de la darrera moció que ens digui quantes mocions ha presentat el
govern en defensa de les escoles bressol.
Prec. Sé que el govern està fent gestions entorn a la Comissió de Turisme del Baix Empordà
per replantejar-se l’aportació econòmica i la relació que hi hagi d’haver. El meu prec és que
municipi no abandoni la Comissió de Turisme del Baix Empordà per motius històrics, perquè
en som cofundadors, i per motius econòmics, perquè ens interessa, i per motius estratègics de
política turística, perquè el fruit que en podem treure és molt i molt profitós. Poso d’exemple
la xarxa de cicloturisme, de BTT, i de senderisme que té la comarca de la qual nosaltres en
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som copartíceps i ens ha permès fer la prolongació de la última tramada de la via verda fins al
port.
Prec. Agrairia que el govern treballi la possibilitat d’un canvi d’ubicació de les barraques de
la Festa Major. És un plantejament molt atrevit però molt necessari perquè la Festa Major
corre el risc de morir d’èxit.
Prec. En relació a la celebració de l’aplec de la Sardana, i al marge del contenciós sobre la
ubicació de l’aplec, demanaria al govern sencer que participés activament i presencialment en
el 25è Aniversari de l’Aplec de la Sardana. És un esdeveniment més que com a ciutat ens en
poden enorgullir molt.
Prec. Demanar al govern que es replantegi la ubicació de les parades del Mercat del diumenge
en l’àmbit de la rambla Vidal ja que ens sembla que funciona malament. Creiem que el
Mercat a la rambla Vidal és un error. Demanem el govern s’ho replantegi de manera
immediata.
Pregunta. Si el govern té pensat suspendre les relacions amb la Fundación Principe de Girona
després de tots els estralls que hi hagut entorn a la vida privada de la Casa Reial i associat
amb això, hi ha el prec de que si us plau no tinguem relació amb aquesta mena de gent perquè
no representen a ningú, només es representen a sí mateixos, ja ho han demostrat amb escreix.
Pregunta. Ens poden dir aproximadament en quina data es convocarà el Ple d’aprovació dels
pressupostos de l’Ajuntament?
Dolors Ligero: El problema del carrer Hospital l’hem fet mirar pels tècnics municipals a veure
quin era el motiu perquè les llambordes s’enfonsen. I s’ha arribat a la conclusió que no tenen
el gruix adequat per suportar el pes dels camions que hi passen habitualment. La construcció
d’aquest carrer té una garantia i encara està dintre d’aquest període de garantia, però el
problema és que aquesta empresa ha tancat. L’Ajuntament ha trobat la manera més ràpida de
resoldre-ho i hi ha una empresa que assumeix aquesta garantia i diverses obres que estaven
pendents de finalitzar, com per exemple: el tancament de la deixalleria, unes obres que
s’estaven fent a s’Agaró, que estaven a mitges. Aquesta empresa assumirà finalitzar-les i
també la garantia del carrer Hospital. Tot això requereix un temps i una tramitació, que crec
que aquest tràmit ja està finalitzat. Esperem que s’acabi solucionant.
En quan a la configuració i la direcció del carrer Hospital, només dir que en el mes d’octubre
vam iniciar un procés de participació ciutadana amb els veïns i amb els comerciants per a
decidir la configuració final de la plaça després del trasllat del transformador, i també per a
decidir quin ha de ser el sentit de la circulació.
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El tema de la participació ciutadana estava aturat esperant a l’aprovació del pressupost, ara
que el pressupost està pràcticament tancat es reprendrà quan sapiguem que podem comptar
amb els diners necessaris per a poder fer aquesta obra. Ho decidirem entre tots.
En quan als pressupostos espero que en dues o tres setmanes ho tinguem.
Alcalde: En relació al prec formulat a la Sra. Vendrell buscarem les mocions.
Juan José García Cañadas: No és intenció d’aquest govern deixar la comissió de Turisme,
estem negociant, el que es tracta és de fer més rendible aquesta aportació econòmica que fins
ara estàvem fent.
En referència al prec del mercat, estic d’acord amb vostè. A la rambla no hi ha d’haver
parades i espero que en un termini de dos o tres setmanes aquesta situació es pugui solucionar.
El diumenge es va fer una enquesta a nivell d’usuari i el 70% de la gent estava d’acord amb
les parades a la rambla i el 30 % en desacord.
Estem d’acord que les parades a la rambla han de desaparèixer, en un termini de tres
setmanes, depenent com vagin els expedients.
Alcalde: En referència a la participació en l’aplec de sardanes li confirmo que l’equip de
govern hi serà. Només posar de manifest que enguany, l’Ajuntament dedicarà a les sardanes
de l’ordre de 12.000€ de manera directa, per tant, en els moments actuals crec que posa de
manifest el nostre suport absolut a aquesta manifestació cultural. A més a més, volem fer i
provocar que les sardanes es publicitin de manera correcte. I poder potenciar el que tenen i
lluir que som una ciutat de veritat i no només de temporada.
El nostre esforç és trencar la temporalitat que se li volen donar a les sardanes i és que vegades
es volen acotar molt en un mes i mig, i la nostra intenció és que comencin a parlar de sardanes
el mes de juny i que s’acabi al mes de setembre.
Pere Albó: En referència al tema de les barraques li recollim el seu prec. Mirarem de
convocar-ho i ho fem extensiu a tots els grups, mirarem de crear un equip de treball, li agraïm
les seves aportacions.
En referència a la ubicació de l’aplec de les sardanes li haig de dir el que ja vaig comentar en
Comissió Informativa després d’estar parlant amb les associacions. Els hi hem fet arribar la
proposta d’ubicar-ho allà on hi havia abans l’antiga màquina del tren. Sembla que en principi
els hi ha agradat prou, tot i que ho havien d’acabar de consultar-ho a la reunió de la Junta. Els
de la petanca també estan molt contents. Hem fet de la necessitat una virtut i hem trobat una
solució. Afegir que evidentment hi serem en la celebració dels 25 anys.
Pel què fa a la Fundación Principe de Girona jo entenc la seva intervenció, vostè fa el seu
paper, però jo crec que nosaltres hem de fer el nostre de paper, i seria una irresponsabilitat que
el govern de la ciutat no fes el seu paper. Aquesta representació té un pes Institucional que no
podem menystenir, i nosaltres el que volem fer és tenir relacions amb tothom i també amb la
Fundació Príncep de Girona, en la mesura en què puguem generar sinergies que ens siguin
favorables per a la ciutat. Amb la Casa Reial aquest any també mirarem de tenir-hi una relació
cordial amb tot el que afavoreixi la ciutat.
Sr. Carles Motas i López
Prec. Tenia un prec i una pregunta. El prec anava dirigit a les parades del mercat, i el regidor
de mercats ens ha donat la resposta. També creiem que és un error que la rambla estigui
ocupada, per tota la confluència, sobretot ara que s’ha ocupat el segon passeig
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Pregunta. Per adquirir una parada al mercat hi ha una llista d’espera de molt temps. Hi ha gent
que fa anys que està esperant la parada. De sobte, mirant els decrets d’aquest mes i d’altres
veig que s’estan atorgant parades de mercat sense seguir la llista d’espera i no les fa el regidor
de mercats sinó fa el regidor d’ocupació de via publica. He anat mirant els decrets de mesos
anteriors i sempre s’anava repetint el mateix: Accedir amb caràcter excepcional a l’ocupació
de..i és clar, en caràcter excepcional cada mes i a la mateixa persona, no sé si està mal
redactat. La pregunta era saber si s’ha variat el criteri en l’atorgament de les parades en
mercat.
Juan José García: Com a mercat, no s’ha atorgat cap parada, el que com vostè molt bé ha dit
s’han atorgat ocupacions de la via pública. S’ha atorgat a gent única i exclusivament a gent de
Sant Feliu. No s’ha donat cap parada de mercat. S’ha deixat autoritzar com a via pública, per
això ho ha autoritzat el regidor delegat de via pública.
Carles Motas: Per aclarir-ho, senyor Alcalde, em diu que s’ha atorgat a gent de Sant Feliu,
però fins ara només era a una persona, però en aquest mes s’ha multiplicat a quatre més, i
també hi deu haver gent de Sant Feliu que està en llista d’espera. La pregunta és clara.
Aquesta gent està venent un producte en el mercat. El que no entenem és perquè s’està donant
en ocupació de la via pública i no en mercats. Si és complicat i ho hem de fer en comissió ho
fem.
Alcalde: La explicació és molt senzilla, seguint el reglament del mercat hi ha uns criteris els
quals no alterarem però també és intenció d’aquest Ajuntament que en els autònoms ciutadans
de Sant Feliu de Guíxols poder-los-hi donar una prioritat. I el mecanisme que s’utilitza és
l’ocupació de la via pública, la qual cosa és legal. Es té aquesta deferència en qui sigui de casa
nostra, com sempre amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament, afavorir la feina..etc
El topall és l’equilibri que han de tenir els establiments sedentaris amb establiments no
sedentaris. Però en qualsevol cas, l’Ajuntament té la idea clara d’afavorir els nostres ciutadans
que són capaços de poder muntar algun tipus de parada. L’ocupació de la via pública és la
manera de poder anar mes enllà del que és el reglament de mercats estrictament.
Joaquim Clarà: Un petit incís perquè precisament sóc jo el que firmo aquestes autoritzacions.
Només dir que no s’ha realitzat només ara sinó que ja a l’anterior govern s’havia donat que
gent de Sant Feliu per diverses necessitats volien vendre els diumenges, no se’ls hi podia
donar perquè hi havia aquesta llista d’espera esperant plaça a dintre el mercat i es buscava la
via de la ocupació de la via publica per a poder-los donar espai. Era una via per poder donar
sortida a gent de Sant Feliu perquè puguin venir a vendre al mercat.
Carles Motas: El meu prec seria doncs que ho regulessin d’alguna manera que pugués quedar
fixat, perquè si cada mes hi ha un decret que diu: de manera excepcional i cada mes es va
renovant, i si la llista d’espera s’ha d’eliminar fem-ho, poder-ho regular.
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Joaquim Clarà: Una cosa és reglament del mercat, que nosaltres des de la ocupació de la via
pública no hi entrem i si que té raó que es podria regular. Potser seria el moment de mirar el
reglament del mercat per a poder donar prioritat de la gent de casa nostra i que no hi hagi
aquesta llista d’espera. Però són dues coses: una cosa és ocupació de la via pública i l’altre és
mercat.
Alcalde: S’està preparant un nou reglament del mercat, en qualsevol cas, el fet que es faci de
manera puntual té també per finalitat poder-ho controlar-ho bé i que no se’n faci un abús. I sí
que hi ha una part de decisió que és subjectiva en quan a que es trien ciutadans de Sant Feliu,
però es fa sempre amb la idea de no polititzar-ho perquè no ajudaria a aquesta gent.
En qualsevol cas, es mira bé a qui se’ls hi deixa i a qui no, i sempre hi ha un criteri. La
subjectivitat és ser ciutadà d’aquí casa nostra, l’objectivitat la donen els tècnics de l’àrea que
valoren realment que s’escaigui donar la ocupació de la via pública, puntual d’entrada per
assegurar el control
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, redacto aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó i Albertí.
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