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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Núm. :  00011 /2012  
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA 
Del:  27 de setembre de 2012 
Horari:  de les 21h  fins a les 00.30h 
Lloc:   Sala de Plens de l’ajuntament 
 
Assistents: 
JOAN ALFONS ALBO I ALBERTI 

MARIA PILAR GIRO ROMAN 

MAGDALENA LUPIAÑEZ SOLER 

PAU CASALS I CAUS 

FRANCISCO CARDENAS TOSCANO 

JOAQUIN CLARA I ESTAÑOL 

DOLORS LIGERO RUIZ 

PERE ALBO I MARLES 

JOAN VICENTE RUFI 

JULIA VENDRELL AMATE 

VERONICA LAHOYA RODRIGUEZ 

JUAN JOSE GARCIA CAÑADAS 

CARLES MOTAS LOPEZ 

JOSEFINA COSP IGLESIAS 

LAURA AIGUAVIVA CARRERAS 

REMEI MARTIN CAÑADAS 

JOSEP SABALLS I BALMANYA 

DAVID OLIVERAS SALA 

JORDI VILA VILA 

JESUS FERNANDEZ BORT 

 

Hi assiteixen també: 

MARTA VILA I GUTARRA, Secretària acctal. 

MªANGEL BARRIO RIUZ, Interventora 



 
Ordre del dia: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 

D'AGOST DE 2012 

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES 

QÜESTIONS D'INTERÈS 

3.-  APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE 
CONSTRUCCIÓ  
4.- ESTABLIMENT DE COMPLEMENTS RETRIBUTIUS EN CAS 

D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT  

5.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. ALFRED MO NT I 

ROJAS AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA  

6.- CONVENI DE TRANSPORT URBÀ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 

POLÍTICA TERRITORIAL, SARFA I L'AJUNTAMENT DE SANT 

FELIU DE GUÍXOLS 

7.- SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGA T 

AL PLE SR. FRANCISCO CÁRDENAS I TOSCANO 

8.-  ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXO LS A 

L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

9.- APROVAR ELS NOUS PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA APLICABLES A LES MODIFICACIONS PUNTUALS D E 

PLANEJAMENT GENERAL I A LES TRAMITACIONS DE 

PLANEJAMENT DERIVAT 

10.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN 

RELACIÓ AL PLA DE MILLORA URBANA SMU-05 VISTA ALEGR E 

11.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 25A DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2011 

12.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER DEMANAR LA 

DIMISSIÓ DEL PRIMER TINENT D'ALCALDE SR. PERE ALBÓ I 

MARLÉS  

14.- PROPOSICIONS URGENTS 

14.1.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACI Ó DE 

FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOTA LA 

RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 

GUÍXOLS 
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14.2.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS DEL CONTRACTE 

DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I INI CI DE 

LA CONTRACTACIÓ (2166C) 

14.3.- SOL·LICITUD D’AJORNAMENTS DELS PAGAMENTS DEL S 

RETORNS DEL PTE2008 I 2009 

 

Desenvolupament de la sessió : 
 
El Sr. Alcalde proposa als presents invertir l’ordre dels punts que formen part de l’ordre 
del dia del Ple, permetent a continuació de l’aprovació de l’acta i donar compte del 
decrets, el debat i votació del punt d’urgència que presenta intervenció i el de l’adhesió 
a l’associació de municipis per la independència. 
 
Els assistents mostren la seva conformitat amb la proposta de l’alcalde. 
 
 
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA  30 
D'AGOST DE 2012 
 
Josep Saballs: En la moció número 10, a les votacions consta 7 vots a favor de CIU, 
quan la Sra. Dolors Ligero es trobava absent de la Sala en aquell moment, per tant el 
resultat és amb 10 vots en contra (6 vots de CIU), i no amb 11 vots en contra. 
 
Joan Alfons Albó: Que des de Secretaria es comprovi i amb aquesta esmena que 
s’aprovi l’acta del 30 d’agost de 2012. 
 
 
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
Els regidors es donen per assabentats dels Decrets d’Alcaldia dictats durant el mes 
d’agost de 2012. 
  
 
3. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONST RUCCIÓ  
 
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. INTERESSAT 

– NIF/CIF  
TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

AUTO
LIQ. 
TAXA 

AUTOL
IQ. 
ICIO 

PRESSU
P. 
DECLAR
AT 

 
  
6311201
2/72 
 

 
Comunitat 
Propietaris 
edifici  
'Mariner' - 
Bloc II 
CIF: H 
17298092 
 

 
Canvi de gelosies de la 
façana comunità-  ria de 
l'edifici 'Mariner' - Bloc II 
situat al  C/ Octavi Viader i 
Margarit, 40-44 
 

 
 
50,65 € 

 
 
507,00  
€ 
 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/94 

 
Adrián Rueda 
Castaño 
NIF:40537614 
E 

 
Neteja, reparació i pintura 
de la façana de l'edifici 
Camí de les Penyes, 196-
210  
  

 
50,65  € 

 
521,58  
€ 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/102 

 
Joan Serra 
Carbonell 
NIF: 
40509535A 
 

 
Pintura façana d’edif. C/ 
Ramon Llull, 24  
 

 
50,65  € 

 
17,94  € 

 
- - - - - - 

 
 
6311201
2/110 

 
 
Julián Lucena 
Fuentes  
NIF: 
40505047T 
 

 
Repàs de l'arrebossat en les 
parts més dete riorades i 
pintura de façana 
d’habitatge C/ Santa 
Margarida, 16  
 

 
 
50,65  € 

 
 
42,78  € 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/115 

 
Joaquín Vargas 
Asins 
NIF: 40504795 
R 
 
 

 
Pintura façana d'edifici C/ 
Rafel Patxot i Ferrer, 22 

 
50,65  € 

 
13,10  € 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/129 
 

 
Pere Muñoz 
Llongarriu  
NIF: 
40235220D 
 

 
Construcció d’envà  pluvial 
en edifici C/ Indústria, 26-32 
canton. C/ Luchana, 1-5  

 
50,65  € 

 
128,08  
€ 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/132 
 

 
Cristina 
Lloveras Soler 
NIF: 40525590 

 
Reparació desperfectes 
existents en façana d'edifici 
C/ Oviedo, 1 – C/ Rufo, 69 

 
50,65  € 

 
110,32  
€ 

 
- - - - - - 
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6311201
2/7 
 

 
Joaquim Valls 
Ararà 
NIF: 40508878 
J 
 

 
Reparació i pintura de la 
façana interior de l’edifici 
C/ Torre, 6 

 
50,65  € 

 
135,33  
€ 

 
- - - - - - 

 
6311201
2/24 
 

 
Lluís Callicó 
Vidal 
NIF: 
40513384B 
 

 
Reparació d’esquerdes 
existents en paret mitgera 
d’edifici C/ Ortiz de la 
Vega, 46  

 
50,65  € 

 
91,21  € 

 
- - - - - - 

 
 
6311201
2/93 
 

 
 
Rosa Negrell 
Casabó 
NIF: 
40496177P 
 

 
Reforma del bany,  
reparació de l’escala  i 
arranjament i pintura de la 
façana d’edifici C/ Nou del 
Garrofer,100 canton. C/ 
Alba,6 

 
 
- - - - - - 

 
 
224,25  
€ 

 
 
1.500,00  
€  (*) 
 

 
(*)     Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a 

l’ICIO  ingressada en concepte d’arranjament i pintura de la façana –a tal efecte, 

s’adjunta còpia del pressupost declarat de les obres a executar referenciades–.  

 
Es proposa al Ple municipal: 
 
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. 
 
 
La proposta es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. - ESTABLIMENT DE COMPLEMENTS RETRIBUTIUS EN CAS 
D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT  
  



Atès que l’article 35 de l’Acord de condicions de treball comunes del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que regula la incapacitat 
temporal estableix que : 
 
” En el cas de Incapacitat Temporal per malaltia comuna, l’Ajuntament abonarà el 100 
% de les retribucions mensuals, mentre duri aquesta situació, excloent les 
gratificacions extraordinàries i els complements de productivitat.  
 
En el cas de Incapacitat Temporal per accident de treball o malaltia professional, 
l’Ajuntament abonarà el 100 % de les retribucions mensuals, mentre duri aquesta 
situació, excloent les gratificacions extraordinàries. 
 
A més del que es pugui patir en el desenvolupament del treball habitual en jornada 
laboral, també es considerarà accident laboral a tots els efectes el que pateixi el 
treballador/a, amb ocasió o com a conseqüència d’ocupar-se de càrrecs electius o de 
direcció de caràcter sindical a l’Ajuntament, així com els ocorreguts en el 
desplaçament que realitzi per les funcions pròpies del càrrec referit a l’Ajuntament. 
 
També es considerarà accident laboral a tots els efectes quan el treballador/a, pateixi 
un accident de trànsit amb ocasió o com a conseqüència del desplaçament que realitzi 
d’anada o tornada de  la seva jornada laboral fins el seu domicili” 
 
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la 
prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les 
Administracions Públiques, i estableix el següent : 
 
“1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lo 
dispuesto en este artículo. 
2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá 
complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el 
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las 
situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites: 
1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 
durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta 
alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta 
el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación 
económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, 
sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones 
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una 
prestación equivalente al 100% de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. 
2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, 
la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el 
primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que 
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vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. 
3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del 
mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como 
complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al 
tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas 
que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad 
temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y 
cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la 
prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el 
nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la 
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. 
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 
retribución a percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar 
como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a 
dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en cada 
régimen especial de acuerdo con su normativa. 
(…) 
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 
retribución a percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar 
como máximo de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. 
A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en 
el apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio 
(RCL 2000, 1440, 1538) . 
5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los 
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda 
establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las 
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se 
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e 
intervención quirúrgica. 
En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad 
social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad 
inferior en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que 
corresponda a los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, 
incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos. 
6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas a 
días naturales. 
7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que 
contradigan lo dispuesto en este artículo.” 
 



Atès que a la reunió de la Mesa paritària del dia 27 de juliol de 2012, en relació a les 
baixes d’IT, per unanimitat, es va acordar aplicar els límits màxims per complementar la 
prestació de la seguretat social en cas d’incapacitat temporal, sense referir-se a casos 
excepcionals. 
 
Atès el que el disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de regim local i 52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen que la competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 
114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible 
per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents. 
 
Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer 
front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat 
temporal, en els termes i amb les limitacions establerts. 
 
Es proposa al Ple municipal: 

PRIMER  .- Establir que, en cas que la situació d’incapacitat temporal sigui per 
contingències comunes, els complements retributius a aplicar seran els següents: 

1.1.- Durant els tres primers dies es reconeix un complement retributiu, fins assolir el 
50% de les retribucions que es venien percebent el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat, quan es presenti justificant mèdic acreditatiu de la impossibilitat de 
treballar. 

1.2.- Des del dia quart fins el vintè, ambdós inclosos, es reconeix un complement 
retributiu que, sumat la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, per tal 
que la suma d’ambdues quantitats assoleixi el 75% de les retribucions que vinguessin 
corresponent en el mes anterior al de causar-ne la incapacitat. 

1.3.- A partir del vint-i-unè dia i fins el norantè, ambdós inclosos, es reconeix un 
complement retributiu que sumat la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat 
Social, per tal que la suma d’ambdues quantitats assoleixi el 100% de les retribucions 
que vinguessin corresponent en el mes anterior al de causar-ne la incapacitat. 

En la resta dels supòsits resultarà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

SEGON.- Establir que, quan la situació d’incapacitat temporal sigui per contingències 
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada, des 
del primer dia, fins assolir el 100% de les retribucions que vinguessin corresponent en el 
mes anterior al de causar-ne la incapacitat, a càrrec de la Mútua. 

TERCER.- Trametre l’acord als representants dels treballadors. 

 

La proposta es sotmet a votació, amb el següent resultat: 

19 vots a favor  (7CIU, 6TSF, 5PSC, 1ERC) 

1 abstenció   (1ICV-EUA). 
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5.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. ALFRED MO NT I ROJAS 
AMB UNA ACTIVITAT PRIVADA  
 
Fets 
Atès que el Sr. Alfred Mont i de Rojas, personal laboral fix d’aquest Ajuntament, va 
presentar una instància (R.E. 2012007908/12) en la que sol·licitava la compatibilitat per 
les tasques que realitza com a tècnic informàtic i les tasques que realitzaria amb una 
activitat privada de serveis informàtics (xarxes informàtiques, programes , formació, 
etc), l’activitat de la qual és l’àmbit informàtic, amb una jornada setmanal de 15 hores 
setmanals. 
 
Activitat principal:  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: Tècnic mig informàtic. 
Règim jurídic:laboral fix. 
Jornada laboral:37,5 hores setmanals. 
 
Activitat privada:  Serveis informàtics per compte pròpia. 
Activitat empresarial: Informàtica. 
Règim jurídic: per compte pròpia. 
Horari: Fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una 
jornada setmanal de 15 hores (compatible amb l’horari 1ª activitat pública). 
 
Vist que el 18 de setembre de 2012, va entrar a l’àrea de RRHH informe favorable al 
respecte del cap de l’àrea d’Atenció ciutadana i administració electrònica en el que 
consta que les tasques a desenvolupar pel Sr. Mont per compte pròpia són totalment 
compatibles amb les tasques que realitza com a tècnic informàtic a l’àrea d’Atenció 
ciutadana i administració electrònica. 
 
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 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. 
 



Es proposa al Ple municipal: 
 
Acceptar la sol·licitud del Sr. Alfred Mont i de Rojas, sobre compatibilitat per a 
l’exercici d’un lloc de treball com a personal laboral fix de l’Administració Pública 
Local amb l’exercici laboral per dur a terme treballs informàtics per compte pròpia i 
amb una jornada setmanal de 15 hores. 
 
La proposta es sotmet a votació si s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- CONVENI DE TRANSPORT URBÀ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, SARFA I L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
GUÍXOLS  
 
“ Atès que de conformitat amb l’ article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel quan s’aprova el  Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té competències pròpies sobre el transport públic 
de viatgers. 
 
Atès que l’ Estatut d’autonomia de Catalunya fixa que la Generalitat de Catalunya té la 
competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que 
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
Atès que l’empresa Sarfa, SL és titular de la concessió per a l’ explotació del servei 
regular de transport de viatgers per carretera Barcelona - Cadaqués  amb filloles (V-
6444) de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en data 23 de maig  de l’any 2008 es va formalitzar conveni entre el 
Departament  Territorial i Obres Públics (ara Territori i Sostenibilitat)  els Ajuntaments 
de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’ Aro i Sant Feliu de Guíxols per a una millora 
en el sector que garantís el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes 
poblacions , tant pels desplaçaments dins del municipi i entre els municipis propers. 
 
Atès que per aquest any 2012 s’ ha sol·licitat una millora  a la nostra ciutat, ampliar una 
de les línees per incloure el servei de transport escolar als IES, i així reduir el dèficit 
anual d’aquest servei. 
 
Atès que tant per una part, el Dep. de Territori i per l’ altre part, l’ empresa Sarfa, han 
realitzar les rectificacions necessàries per que aquesta modificació es realitzi 
favorablement. 
 
Atès que el cost del servei que correspon a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el 
del 30,77 % sobre el cost del servei total, que representen 82.427,54  €. 
 
Atès que paral·lelament aquest servei regular s’aprofitarà per realitzar el servei de 
transport escolar , suposant una aportació, per part del nostre ajuntament de 17.468,95 € 
per aquest any 2012. 
 



PLE /VLUQUE  

 

 
[firma] 

AJUNTAMENT 
DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 
Atès que el cost final del servei de transport urbà - interurbà i escolar per aquest any 
2012 suposarà una aportació màxima per part de l’ajuntament  de  Sant Feliu de Guíxols 
de 99.896,49 €. 
 
Es proposa al Ple municipal: 
1. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ Ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols i l’ empresa Sarfa. 
2. Aprovar l’ autorització i disposició de despesa màxima  de 99.896,49.-€, import 

corresponent a un 30,77% del total del cost del servei de transport de viatgers per 
carretera a Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, 
corresponent al període de l’1 de gener al 31 de desembre del 2012, i al servei de 
transport escolar corresponent al període de l’ 1 de març al 31 de desembre de 2012, 
realitzat per l’empresa Sarfa, Sl, amb CIF-B62198973 i domiciliada a Begur, 
Polígon Industrial Riera d’Esclanyà, carrer Mas Resplandis, números 6-8, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria 044410022799, i número d’ operació prèvia 
920120002765. 

3. Aprovar els pagaments mensuals d’acomptes d’ aquesta despesa màxima, que 
l’empresa Sarfa, SL, NIf-B62198973 presentarà cada mes amb un informe sobre 
l’ús del servei. 

 
No obstant això, el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri , resoldrà.” 
 
Jesús Fernandez: El primer conveni va ser l’any 2008. Sembla que ha funcionat, i s’hi 
ha pogut afegir el transport escolar. Vol felicitar a l’equip de govern, però també vol 
recordar que al conveni original CIU hi va votar en contra. Hi ha una esperança que la 
gent utilitzi el transport públic, que es pensi que els ciutadans només paguen una part 
del preu del bitllet.  
 
Verònica Lahoya: Vol afegir-se a la demanda del Sr. Fernandez. S’ha de fer arribar a la 
gent el servei és regular. La utilització del transport públic abarateix el preu per 
l’Ajuntament. La modificació del conveni és un avanç, un pas més endavant en la feina 
començada l’any 2008. 
 
Jesús Fernandez: Cal seguir la campanya perquè els ciutadans facin servir “ La 
Montdela”.  
 
Verònica Lahoya: Saludar a en Dani de la Montdela, ja que fa molt bon servei.   
 
La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat 
 



 
7.- SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGA T AL PLE 
SR. FRANCISCO CÁRDENAS I TOSCANO 
 
En Jordi Vilà i Vilà, regidor del grup municipal de l’Esquerra Republicana de Catalunya 
amb aquest escrit i d’acord al que estableix l’article 76 del Reglament Orgànic 
Municipal, sol·licita que el Ple de L’Ajuntament acordi la compareixença en aquest 
mateix òrgan, del regidor que té delegades les atribucions en matèria de governació 
(policia local, seguretat ciutadana i protecció civil), senyor Francisco Cárdenas 
Toscano, i per donar raó i compte de la instal·lació i ús de càmeres de seguretat i 
vigilància en el centre cívic de Tueda. Concretament sobre la visualització de les 
imatges filmades de les activitats que s’han portat a terme per part dels usuaris de 
l’equipament municipal, i específicament de les activitats portades a terme el dia 9 de 
Juny de 2012, quan la celebració d’una festa d’aniversari va ser vigilada remotament per 
part del regidor delegat (través suposadament del seu telèfon mòbil), el que va merèixer 
trucades telefòniques d’avís i fiscalització per part del propi regidor als mateixos 
assistents a la celebració de la festa.  
 
Francisco Cárdenas: Com a regidor de la policia i de la brigada poca cosa mes he de dir. 
Ens basem en la legislatura vigent. L’associació del Casal Tueda es la propietària, de la 
que jo soc president. L’associació és la que ha de demandar la compareixença en aquest 
Ple. Lectura de l’informe de l’àrea d’infraestructures, subministraments i manteniment 
d’edificis municipals, de data 17 d’agost de 2012. 
 
“Arran els fets succeïts al Centre Cívic de Tueda referents a l’accés a les 
imatges que visualitzaven les càmeres de seguretat, faig constar que: 
 

- El mesos de febrer i març del 2012, es van produir diversos robatoris de 
petita importància, però repetitius, a les instal·lacions del Centre Cívic 
Tueda.  

 
- Finalment, va ser sostreta la bossa d’una sòcia del casal d’avis cosa que 

va neguitejar l’Associació Tueda-APITE. 
 
- Degut a aquest fet, es va sol·licitar la instal·lació de càmeres de 

seguretat per dissuadir el possible lladre de tornar-hi. 
 

- Al Centre Cívic ja hi havia 3 càmeres col·locades el 2001, també amb 
finalitats preventives i dissuasòries, que no estaven en funcionament, 
feia anys que eren avariades i no disposaven de cap contracte de 
manteniment.  

 
- Aquestes 3 càmeres estan situades a l’entrada del Centre Cívic pel 

Carrer Gravina, a la part esquerre de la porta d’entrada a la sala del bar, 
i a l’entrada de la sala de jocs per on s’accedeix a la Biblioteca. 

 
- L’Àrea de Infraestructures, Subministraments i Manteniment d’Edificis 

Municipals en aquells moments, estava preparant, entre altres plecs 
tècnics, un nou plec integrat de Seguretat i Foc, que inclou la detecció 
de la intrusió (Alarmes de robatori) i la detecció i extinció de foc (Alarmes 
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de fum i sistemes d’extinció). En el primer apartat, es contemplava la 
opció de la col·locació de càmeres de seguretat en les instal·lacions on 
es considerés oportú sota l’assessorament i tutela de l’empresa 
adjudicatària. En aquells moments s’estava redactant i no estava ni licitat 
ni adjudicat. 

 
- En virtut del Conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i 

el Casal Tueda-APITE (Associació de Pensionistes i de la Tercera Edat) 
signat el 20 de desembre de 1996 i l’Annex de 23 de desembre de 1999, 
l’Associació es va oferir a fer reparar les càmeres avariades fins que 
l’Ajuntament hagués adjudicat el concurs i poguessin passar aquestes a 
ser gestionades pel propi Ajuntament. 

 
 

- El Casal Tueda-APITE va encarregar la reparació de les càmeres 
renovant també els cartells informatius de l’entrada de l’edifici i de les 
sales on aquestes es trobaven (Ja que l’empresa que les va montar el 
2001 ha tancat).  

 
- El Casal Tueda-APITE va ser informat per l’empresa instal·ladora, que 

calia obrir un fitxer de seguretat a la Agència Espanyola de Protecció de 
dades i que aquest podia ser degudament revisat posteriorment. 

 
- El citat fitxer va ser registrat en nom de l’Associació Tueda-APITE 

mentre no es licités el contracte i es tramités tota la documentació per 
part de l’Ajuntament per així poder-se posar en marxa les càmeres. 

 
- El citat fitxer només permet l’accés a les imatges fora de la zona 

d’enregistrament, al representant de l’Associació, és a dir, al president. 
 

- El monitor de visualització, que el 2001 estava situat en el taulell del 
conserge, es va situar davant la zona del bar perquè el responsable del 
mateix, que té atribuïdes parcialment funcions de conserge, pogués 
veure’l. 

 
- Les imatges són enregistrades per un període de 20 dies 

aproximadament en un disc dur del que només en pot extreure les 
imatges l’empresa instal·ladora, amb el bolcat en un USB protegit amb 
codi de seguretat, prèvia petició del propietari del fitxer de seguretat.  

 
- Si no es procedeix al bolcat, les imatges noves són sobreescrites sobre 

les velles. 
 



- El 13 de juliol de 2012, es va rebre visita de dos membres de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a la verificació del sistema de 
videovigilància instal·lat. Se’ls va lliurar la documentació i informació 
pertinent al respecte. 

 
- L’Ajuntament, en adjudicar el contracte, ha estat informat i assessorat de 

les novetats legals al respecte posteriors al 2001, i del procediment a 
seguir per a instal·lacions de seguretat de titularitat municipal. 

 
Conclusions 
 

- Actualment, s’està redactant la ordenança municipal per a la creació del 
fitxer de videovigilància. 

 
- Una vegada aquest estigui en vigor, es podrà posar en nom de 

l’Ajuntament el fitxer de seguretat de les càmeres, que actualment estan 
a nom de l’Associació Casal Tueda-APITE. 

 
- Aquest fet, permetrà donar ple compliment a la normativa de protecció 

de dades respecte la resta d’edificis i equipaments municipals amb 
videovigilància. 

 
- El procés de licitació conjunta de tota la seguretat associada als edificis i 

equipaments ens ha permès detectar mancances i oportunitats de 
millora en la gestió i documentació en els que estem treballant, sempre 
amb l’adequació legal i l’estalvi econòmic com a premisses. “ 

 
 Lectura de l’acta d’inspecció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
“Es fa constar que a les 10.30 hores del dia 13/07/2012 es persona l’inspector, Oriol 
València Bozal, assistit per l’auditor de sistemes d’informació Bruno lópez Fouz, 
ambdós de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al Centre Cívic Tueda de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ubicat al carrer Gravina 39-41 de Sant Feliu de 
Guíxols, a efecte de verificat el sistema de videovigilància instal·lat. 
 
Realitzades les comprovacions pertinents, es conclou: 
 
-Al Centre Cívic Tueda de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols hi ha instal·lat un 
sistema de videovigilància, composat per tres càmeres interiors, ubicades al vestíbul (1 
càmera)i a dues sales (1 càmera per cada sala). 
-Totes les càmeres permeten identificar a persones físiques. 
-El Casal Tueda Apite informa sobre l’existència de càmeres mitjançant la col·locació 
de 4 cartells informatius a les següents ubicacions: 
 1. Dos cartells a l’entrada del Centre Cívic Tueda 
2. Un cartell sota cada una de les càmeres instal·lades a dues sales. 
 
-Les imatges són visionades a la sala gran on hi ha el bar i la zona de lleure.  
-Es fa un reportatge fotogràfic de les càmeres que integren el sistema de 
videovigilància; del seu camp d’enfocament a través del monitor on es visionen les 
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imatges a la sala on es troba ubicat el bar, el disc dur on s’emmagatzemen les imatges; 
i dels cartells informatius de l’existència de les càmeres.  
-Es comprova, a través de l’ordinador del president del Casal Tueda Apite ubicat al 
centre cívic, que es pot accedir a les imatges que visionen les càmeres instal·lades. A 
aquest ordinador s’hi accedeix a través d’un codi d’usuari i una contrasenya. Que 
aquest ordinador no està connectat a la xarxa municipal.  
 
D’altra banda, els representants de l’entitat inspeccionada manifesten el següent: 
 
-Que el Centre Cívic Tueda, és un edifici municipal, on també hi ha el Casal Tueda 
Apite. 
-Que en aquest edifici també hi accedeixen persones alienes al casal d’avis.  
-Que arran d’un robatori al març-abril d’aquest any de les aixetes dels serveis, 
l’ajuntament va decidir que s’havia d’instal·lar un sistema de videovigilància. 
-Que el casal d’avis va procedir a la instal·lació de les càmeres, mentre l’ajuntament 
estava licitant el contracte de la gestió integral de tota la seguretat municipal (alarmes 
d’intrusió i de detecció d’incendis). Dins aquest contracte es contemplava la 
possibilitat d’instal·lar càmeres de videovigilància  en determinades instal·lacions, 
entre les quals el Centre Cívic Tueda. 
-Que el sistema de videovigilància esta en funcionament des de principis d’abril de 
2012. 
-Que la finalitat d’aquest sistema de videovigilància és dissuasòria per tal d’evitar 
robatoris. 
-Que les imatges es conserven en un disc durant 20-25 dies. Un cop superat aquest 
termini es sobreescriuen.  
-Que a les imatges emmagatzemades només pot accedir l’empresa que va instal·lar, 
prèvia petició del Casal Tueda Apite. 
-Que el president del casal d’avis podia accedir a les imatges captades en el centre 
cívic en temps real, a través del seu ordinador de casa i del despatx ubicat al centre 
cívic, així com a través del seu mòbil.  
-Que segons el document de seguretat del Casal Tueda Apite només podia accedir 
aquestes càmeres el president de l’associació.  
-Que actualment el president de l’associació encara pot accedir a les imatges. 
-Que el Casal Tueda Apite va inscriure el fitxer “videovigilància” en data 06/07/2012 
al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, ja que va ésser el casal qui va encarregar la seva instal·lació i la seva 
legalització, que comprendria la inscripció del fitxer corresponent a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
-Que el responsable del fitxer s’hauria de ser l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
atès que les càmeres visionen un edifici municipal. 
-Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, un cop a adjudicat el contracte esmenat, 
està duent a terme els tràmits pertinents per tal de modificar el fitxer inscrit per 
l’associació esmentada, de tal manera que resti sota la seva responsabilitat, 



-Que encara no s’ha aprovat la disposició general de creació del fitxer relatiu al 
sistema de videovigilància del Centre Cívic Tueda.” 
 
Jordi Vilà: S’ha començat parlant de llibertat i això té a veure amb l’ordre públic. La 
primera llei que ha existir és d’ordre públic. El Sr. Cárdenas compareix avui aquí en 
qualitat de regidor d’ordre públic, no de president d’alguna associació. No m’agrada 
haver de parlar d’aquest tema, i si volgués fer-ne detalls hi ha aquí matèria per fer-ne. 
Segur que els seus companys de CIU li faran costat, però segur que no estan 
especialment orgullosos d’aquesta gestió. El fet es que es va espiar a persones canviant-
se la disfressa. Quan ell va demanar explicacions va fer un conat de cop d’estat. I 
desprès amb enganys es va dir als usuaris del Casal Tueda que el regidor de ERC les 
volia impedir fer el vall del cap de setmana. El dia 9 de juny de 2012 vostè va espiar una 
festa privada on es canviaven la disfressa. Això és censurable. 
 
Jesús Fernandez: Si quan es descobreix el tema el Sr. Cárdenas ho explica i demana 
disculpes, no s’hauria arribat a aquest punt. Acceptant les explicacions sobre la 
necessitat de vigilància, el cert, és que vigilar a aquestes persones és reprovable. 
Aquestes persones s’han sentit ofeses. L’actitud del Govern d’actuar de forma 
corporativa és normal, però l’actitud del Sr. Cárdenas és reprovable.  
 
Josep Saballs: Porten tres plens parlant d’aquest tema. El Sr. Vilà va deixar caure el 
tema a finals de juny de 2012 i el govern de forma corporativista ho va negar. Vigilar a 
algú que es canvia la disfressa, segur que legal no és. Tots per Sant Feliu demana 
documentació al mes de juliol de 2012, i al ple d’aquest mateix mes no es diu res sobre 
aquest tema. A finals d’agost, l’alcalde diu en un mitjà públic que esta a disposició dels 
regidors de la oposició la documentació sobre aquest tema. Això és mentida. Tots per 
Sant Feliu volen donar suport a les 8 persones afectades. Volen preguntar sobre la 
inscripció del fitxer. Volem saber perquè no es van inscriure abans aquestes càmeres.  
 
Joan Alfons Albó: Aquestes càmeres estaven mes legalitzades que les del monestir, que 
han estat en funcionament durant 6 anys. Hi havia 6 càmeres al monestir sense cap 
legalització. L’error va ser deixar l’espai per una festa privada. El casal es va indignar i 
es van queixar, ja que l’associació té l’ús exclusiu. La informació que hi ha 
videovigilància al Casal de Tueda és suficient. El neguit del Sr. Cárdenas és per que 
s’havia cedit un espai d’ús exclusiu d’una associació. Ara ja està regulat. Avui entrarà 
per urgència l’ordenança que regula la videovigilància. Aquesta és l’explicació. 
 
Jesús Fernandez: Segur que hi ha moltes altres càmeres. L’informe suposo que es va 
passar quan es va poder. Algunes persones de Sant Feliu del Guíxols van se vigilades i 
mereixen una disculpa. El president el casal té accés a través del seu telèfon mòbil a les 
càmeres i no és correcte. S’hauria de limitar o impedir això.  
 
Jordi Vilà: Això de que els anteriors governs ho van fer pitjor, no és cap argument. 
Només faltaria que cada vegada es fes pitjor. Una disculpa a temps serà suficient. No es 
pot vigilar a la gent amb el telèfon mòbil. La meva conclusió es que si no es demanen 
disculpes, i amb tota la solemnitat que dona aquest Ple, jo demano la dimissió del 
regidor Cárdenas.  
 
Josep Saballs: Sembla que encara hem d’estar contents de que gràcies al tema de les 
càmeres s’hagi legalitzat la videovigilància. El Sr. Cárdenas no es pot comportar com 
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un “sheriff”, no pot anar explicant coses de la policia, les disputes entre companys. Cal 
ser discret, sobretot en temes tan delicats. L’ús que s’ha fet d’aquestes càmeres es 
censurable al 100%. Li donem l’opció que es disculpi amb aquestes persones. 
 
Joan Alfons Albó: Torno a respondre perquè penso que és injust el tracte que li donen al 
regidor Cárdenas. Les trucades que va fer, van ser per aturar un ús indegut que es feia 
de la sala. Visionar les imatges ho fa el president del casal o el conserge, no es fa des de 
l’ajuntament. Com a Alcalde de Sant Feliu de Guíxols demano disculpes pel que va 
passar aquell dia o per si algú es va poder sentir incòmode.  
 
Francisco Cardenas: Manifesta les seves disculpes pel que va passar aquell dia o per si 
algú es va poder sentir incòmode.  
 
8.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOL S A 
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten,  
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència constituïda a 
Vic en data 14 de desembre de 2011 
 
Segon.- Aprovar els estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
Quart.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al >C/ ciutat, 1, 08005 de Vic, i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Intervenció del coordinador de Guíxols per la Independència, el Sr. Josep Ramon 
Llobet. 
 

 “Senyor alcalde, Senyors i Senyores Regidores., 

Com a coordinador de Guíxols per la Independència de l’Assemblea Nacional 
Catalana, primer i abans de tot, felicitem avui i especialment encoratgem el nostre 
consistori a continuar essent valent, i a treballar pel que ha decidit la seva majoria, i us 



volem fer saber  que amb aquesta  honestedat i coratge teniu els vostres conciutadans 
al costat. 

Donar-nos també l’enhorabona com a poble, com a ciutat. 

Ens trobem en un moment històric, excepcional, i que està ja canviant el rumb del 
nostre país. 

Ara és quan es requereix que tots i totes donem el millor de nosaltres, de forma 
descomplexada i ferma, i també vosaltres com a representants nostres. 

A partir d’avui entrem a formar part de l’Associació de Municipis per la Independència 
que ja compta amb més de 550 municipis i 31 institucions que representen el món local 
(consells comarcals, diputacions i altres ens municipalistes). 

Els principals objectius de l’AMI són: 

* Esdevenir un espai de debat on compartir idees, iniciatives, experiències, i sobretot 
eines de gestió per tal d’assolir les plenes competències municipals, i poder així 
construir l’Estat Propi que necessita Catalunya; 

* Fomentar i defensar els drets nacionals; i 

* Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret 
a l’autodeterminació. 

Els ajuntaments, com les institucions més properes i més directes, han de complir el  
deure de fer que aquesta remor social, que es va poder veure i sentir pels carrers de 
Barcelona la passada Diada, entre els quals hi havia molts ganxons i ganxones 
acompanyats de la bandera de la ciutat, pugui continuar manifestant-se amb total 
llibertat. 

Els municipis, agrupats a l’Associació de Municipis per la Independència, conscients 
de que són Estat, poden i han de donar validesa institucional al dret a 
l’autodeterminació dels pobles, així com la consulta respecte a la independència de la 
nostra nació. 

Cal tenir clar i present que no és necessari que tots pensem el mateix, només ens hem 
d’entendre. Per part nostra, no us faltarà suport. La tasca de l’Ajuntament com a 
municipi que forma part d’aquesta entitat és la de vetllar pel procés, i nosaltres serem a 
baix “remant”, com sempre. 

Per acabar i després d’aquest gran pas endavant de la nostra ciutat, volem continuar la 
crida demanant dues coses: 

* La implicació de tots els ciutadans, tant se val si fa 50 anys o 5 minuts que viuen al 
nostre país. Tan sols és suficient la convicció en la defensa dels nostres drets. 

És un procés obert i únic, i per tant demanem la implicació de tothom. Tant se val la 
llengua materna o els sentiments nacionals que es tinguin. No volem un estat per a fer 
el mateix que l’estat actual fa amb nosaltres. No s’ha d’excloure a ningú. 

* L’altra cosa que demanem és il·lusió: 
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No hi ha tasca més bonica que la construcció del nostre futur Estat: on viurem, on 
veurem créixer els nostres fills i els nostres néts, amb total llibertat. La llibertat 
nacional que tant anhelem”. 

Jesús Fernandez: El Sr. Josep Ramon ja ha dit tot el que havia de dir. El municipi ho ha  
d’aconseguir, tant en el tema identitari, com amb el social. Quan s’arriba a la conclusió 
de voler ser independent s’està parlant de sentiments, i parlar de sentiments és difícil, 
per tant ell només pot parlar en nom propi.. L’Estat espanyol no ha estat capaç 
d’entendre el crit dels catalans. D’aquí dos mesos hi ha eleccions, els partits hauran de 
posicionar-se amb els temes de la independència de Catalunya i amb temes socials. Vol 
fer èmfasi en que no es poden oblidar els temes socials.  Anuncia el seu vot a favor de 
l’adhesió. 

Jordi Vilà: Jo sóc independentista. La declaració d’aquesta tarda del Parlament de 
Catalunya no és el que sembla. El sentiment independentista no és una situació 
majoritària. Estem en el desenllaç de 150 anys de catalanisme. S’han fet ofertes de tota 
mena i molt imaginatives per mantenir la concòrdia amb Espanya; el darrer Estatut és 
un bon exemple. En pro de la concòrdia es va acceptar formar part d’Espanya i d’una 
monarquia. El cas és que el posicionament inamovible d’Espanya ha fet que el 
catalanisme polític hagi girat cap a l’independentisme i reclama el dret a pronunciar-se a 
les urnes.  El poble de Catalunya es vol pronunciar a les urnes, i en aquest procés el 
municipi hi té molt a veure. Celebro l’adhesió.  

Juan José Garcia Cañadas: No parlem de simples estatuts, sinó de sentiments. Els 
sentiments son subjectius, per tant hem de trobar el punt d’unió per avançar junts. El 
punt d’unió en aquest cas són els propis estatuts. El vot del seu grup serà a favor de 
l’adhesió. 

Carles Motas: Felicitar als representats de l’associació Guíxols per la Independència. 
Costa trobar gent que es vulgui implicar en temes altruistes. Només demanen que 
s’apliqui la democràcia, no s’ha de tenir por de convocar a la gent a les urnes. Es 
demana poder parlar. Els catalans tenim prou templança i prou maduresa. Totes les 
amenaces que puguin venir per part del govern central no ens han d’estranyar. Es 
normal la seva sorpresa. El Sr. Jordi Vilà ja ha explicat el procés. Aquest és el primer 
pas, queda molt de camí, però estem en el punt de mira de molta gent. Tenim molts 
reptes a afrontar i un camí brillant per davant. Anuncia el vot a favor del seu grup. 

Joaquim Clarà: Donar gràcies i felicitar a l’associació, donar gràcies també al Sr. 
Jimenez Lossantos, a la Cope i a Intereconomia, que ens han ajudat a arribar on ara 
estem. El vot de convergència és a favor.  

La proposta es sotmet a votació, i s’aprova amb el següent resultat: 

18 vots a favor  (7CIU, 6TSF, 4PSC, 1 ERC, 1ICV-EUA )   

1 abstenció   (1 Verònica Lahoya) 



 
 
9.- APROVAR ELS NOUS PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUT ADANA 
APLICABLES A LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAM ENT 
GENERAL I A LES TRAMITACIONS DE PLANEJAMENT DERIVAT  
 
A febrer de 2004 es va aprovar el programa de participació ciutadana per la revisió del 
POUM de Sant Feliu de Guixols. Aquest programa que durant els anys 2004 a 2006 en 
que va tenir lloc la tramitació de la revisió del POUM va resoldre amb eficàcia les 
necessitats de convocatòria i participació, a dia d’avui ha quedat obsolet. 
 
Resultant que el punt cinquè de l’esmentat programa estableix que el punt quart també 
es d’aplicació a les futures modificacions de POUM, es considera necessari aprovar un 
nou programa de participació ciutadana que, adaptat a les circumstàncies i normativa 
actualment vigent,  sigui d’aplicació a les modificacions puntuals de planejament 
general. I per altre part, aprovar un programa de participació ciutadana que sigui 
d’aplicació a les tramitacions de planejament derivat que fins ara tenien poca difusió. 
 
A dia d’avui, és un fet que per aconseguir la màxima difusió d’una proposta o projecte 
cal utilitzar els portals virtuals d’informació i les xarxes socials. Essent aquesta la 
voluntat de l’Ajuntament, en els nous programes de participació ciutadana es proposa 
que la convocatòria de la informació al públic de les figures de planejament es 
complementi amb la utilització dels portals virtuals d’informació i les xarxes socials. 
 
Es proposa al  Ple municipal: 
 
PRIMER.- Modificar el punt cinquè del programa de participació ciutadana que va regir 
la revisió del POUM de Sant Feliu de Guíxols, eliminant la referència a que el punt 
quart de l’esmentat programa sigui d’aplicació a les futures modificacions de POUM. 
 
SEGON.- Aprovar els programes de participació ciutadana aplicables a les 
modificacions de planejament general i a les tramitacions de planejament derivat, que es 
dirà a continuació: 
 
 
PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA APLICABLE A LES 
MODIFICACIONS PUNTUAL DE PLANEJAMENT GENERAL 
 
I.- Un cop aprovat inicialment el planejament, els documents aprovats s’exposaran al 
públic pel termini de 1 mes. 
 
La convocatòria de la informació al públic es realitzarà com a mínim, mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació 
en l’àmbit provincial, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a través de dos portals 
virtuals d’informació i de la xarxa social de l’Ajuntament. 
 
Als efectes de que es puguin presentar al·legacions, suggeriment o solucions 
alternatives, la documentació exposada al públic podrà ser consultada de forma 
presencial a les oficines municipals de l’Àrea d’Urbanisme i al web oficial de 
l’Ajuntament. 
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Les al·legacions, suggeriments o solucions alternatives s’hauran de presentar mitjançant 
escrit o instància, signada, que contingui el nom i cognoms i DNI de la persona 
interessa i, si s’escau de la persona que representi, determini el lloc preferent per a rebre 
les notificacions, adreçada i presentada davant el registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
II.- Simultàniament s’emetran falques radiofòniques a Radio Sant Feliu, es promouran 
reunions amb els grups polítics municipals, corporacions i associacions representatives 
d’interessos col·lectius de la ciutat que puguin resultar afectats per les determinacions 
del nou planejament a fi de donar a conèixer el contingut del nou planejament. 
 
Es fixaran unes dates per que els interessats puguin celebrar entrevistes o reunions amb 
els tècnics redactors dels treballs de planejament, o alternativament amb el tècnics 
municipals, perquè puguin realitzar les consultes que considerin necessàries sobre el 
nou planejament. 
 
Es farà una exposició de panells, amb els documents integrants dels treballs de 
planejament aprovats, convocant als ciutadans a través de Radio Sant Feliu, setmanari 
local Ancora, els portals virtuals d’informació de que disposi l’Ajuntament i les xarxes 
socials de l’Ajuntament. 
 
III.- En totes les reunions i exposicions previstes per aquest programa es fomentarà el 
debat dels assistents. 
 
 
PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA APLICABLE A LES 
TRAMITACIONS DE PLANEJAMENT DERIVAT 
 
I.- Un cop aprovat inicialment el planejament, els documents aprovats s’exposaran al 
públic pel termini de 1 mes. 
 
La convocatòria de la informació al públic es realitzarà com a mínim, mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació 
en l’àmbit provincial, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a través de dos portals 
virtuals d’informació i de la xarxa social de l’Ajuntament. 
 
Als efectes de que es puguin presentar al·legacions, suggeriment o solucions 
alternatives, la documentació exposada al públic podrà ser consultada de forma 
presencial a les oficines municipals de l’Àrea d’Urbanisme i al web oficial de 
l’Ajuntament. 
 
Les al·legacions, suggeriments o solucions alternatives s’hauran de presentar mitjançant 
escrit o instància, signada, que contingui el nom i cognoms i DNI de la persona 



interessa i, si s’escau de la persona que representi, determini el lloc preferent per a rebre 
les notificacions, adreçada i presentada davant el registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
II.- Simultàniament s’emetran falques radiofòniques a Radio Sant Feliu i es promouran 
reunions amb els grups polítics municipals, per donar a conèixer el contingut del nou 
planejament. 
 
Es fixaran unes dates per que els interessats puguin celebrar entrevistes o reunions amb 
els tècnics redactors dels treballs de planejament, o alternativament amb el tècnics 
municipals, perquè puguin realitzar les consultes que considerin necessàries sobre el 
nou planejament. 
 
Es farà una exposició de panells, amb els documents integrants dels treballs de 
planejament aprovats, convocant als ciutadans a través de Radio Sant Feliu, setmanari 
local Ancora, els portals virtuals d’informació de que disposi l’Ajuntament i les xarxes 
socials de l’Ajuntament. 
 
III.- En totes les reunions i exposicions previstes per aquest programa es fomentarà el 
debat dels assistents. 
 
 
La proposta es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ AL 
PLA DE MILLORA URBANA SMU-05 VISTA ALEGRE  
 
El dia 28 de juny de 2012 es va aprovar definitivament amb una prescripció la 
documentació que integra el Pla de Millora Urbana de l’àmbit SMU-05 Vista Alegre Nord,  
amb una prescripció: - Cal adaptar l’estructura de la propietat incloent a l’entitat EPITELI, 
SA com a titular d’una porció de la finca registral 14.364, inscrita Llibre 293, Tom 2625 
del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols. La superfície i límits d’aquesta 
porció s’haurà de justificar i concretar amb un topogràfic i/o amidament real dins el tràmit 
de la reparcel·lació. 
 
Contra aquesta prescripció es presenta per part de RESBEL, XXI, SL un escrit en data 26 
de juliol de 2012, que no pot ser considerat recurs de reposició per adreçar-se contra 
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, però que es pot tractar com una al·legació 
o aclariment. 
 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per RESBEL, XXI, SL 
mitjançant escrit de data 26 de juliol de 2012, RE 6950 pel que s’interessava deixar sense 
efecte la prescripció imposada en l’acord d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana 
de l’SMU-05 Vista Alegre Nord. 
 
SEGON.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord de Ple de 28 de juny de 2012 
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d’aprovació definitiva del PMU-05 Vista Alegre Nord i requerir a l’entitat RESBEL, XXI, 
SL a fi de que en el termini màxim de 2 mesos aporti un Text Refós del Pla de millora 
urbana de l’àmbit SMU-05 Vista Alegre que incorpori la prescripció imposada i que es 
transcriu a continuació: 
 
- Cal adaptar l’estructura de la propietat incloent a l’entitat EPITELI, SA com a titular 
d’una porció de la finca registral 14.364, inscrita Llibre 293, Tom 2625 del Registre de la 
Propietat de Sant Feliu de Guíxols. La superfície i límits d’aquesta porció s’haurà de 
justificar i concretar amb un topogràfic i/o amidament real dins el tràmit de la 
reparcel·lació. 
 
 
TERCER.- Notificar a RESBEL, SL que se li atorga un termini de 2 mesos per a la 
presentació de la documentació requerida, i advertir-li expressament que si no la presenta 
es procedirà a iniciar el procediment de caducitat de l’expedient. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi procedent. 
 
La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
11.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIV A DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 25A DEL PRESSUPOST MUNICI PAL DE 
L'EXERCICI 2011  
               
I.- Els sis regidors del grup municipal de Tots per Sant Feliu (TSF) per escrit de 24 de 
juliol de 2012 han formulat reclamacions, i han sol·licitat la nul·litat de l’acord del Ple 
municipal de 26 de juny de 2012, que va acordar: 
 

“Modificar el contingut de la base d’execució del pressupost num. 25 per a l’exercici 
2011, la qual quedarà redactada de la següent manera:  

 
“Base 25a.- Càrrecs amb Dedicació Parcial  
 
Els càrrecs polítics amb dedicació parcial del 90 % seran el d’Alcalde i el de 
Primer Tinent d’Alcalde, llevat acord del Ple municipal que ho modifiqui. 
Les seves retribucions seran, mentre no es modifiquin per acord de Ple, per a 
l’exercici de 2011 de 3.222 € bruts mensuals per l’Alcalde i de 3.072 € bruts 
mensuals pel Primer Tinent d’Alcalde, ambdós en 14 pagues anuals, i també 
tindran dret a les prestacions socials a que tenen dret el personal municipal 
contingudes al pacte i conveni referents a l’assegurança de vida i assistència 
jurídica derivada de l’exercici del seu càrrec. 
 



El nomenament de Vicealcalde, a l’haver de recaure, en qualsevol cas, en el 
regidor que hagi estat designat i exerceixi el càrrec de Primer Tinent 
d’Alcalde,  no afegeix cap percepció econòmica en les retribucions que el 
nomenat estigui percebent en la seva condició de Primer Tinent d’Alcalde, de 
conformitat amb el punt anterior. 
 
Les retribucions previstes en aquesta Base 25 tenen efectes retroactius des 
del dia 1 de juliol de 2011, d’acord amb el previst a l’art. 57.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, per existir ja en tal data el supòsit de fet 
necessari per a la retribució, que és l’efectiva dedicació parcial de l’Alcalde 
i del Primer Tinent d’Alcalde, amb l’alta i inici de cotització a la Seguretat 
Social en aquesta data” 

 
Tal acord va ser publicat al BOP de Girona de 9 de juliol de 2012. 
 
El Jutjat contenciós núm. 2 de Girona va dictar la sentència num. 208/2012, de 16 de 
juliol de 2012. El Fonament de Dret Segon de tal sentència sosté el següent en relació al 
referit acord municipal de 26 de juny de 2012:  
 

“Pero, si bien se debe tomar en consideración la publicación de ese acuerdo, 
el mismo no puede aplicarse para dictar sentencia, ya que ni se ha producido 
ni se ha podido producir por razones de tiempo su aprobación del presupuesto 
en el que debe consignarse la retribución de los cargos electos, como para los 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos, por remisión al artículo 
177 de la misma Ley de Haciendas Locales, aprobado inicialmente el 
presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín 
oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, 
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, añadiendo que el presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas. 
 
En este caso no ha transcurrido el plazo de quince días desde la publicación 
del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, el 9 de julio de 2012, para 
entenderlo aprobado definitivamente caso de que no se presentaran 
reclamaciones, razón por la cual, la modificación de los presupuestos de 2011 
con efectos retroactivos no puede entenderse aprobada definitivamente, ni por 
tanto resulta aplicable, como ya se ha dicho.” 

 
 A la vista d’aquest Fonament de la sentència, en el BOP de Girona de 7 d’agost de 
2012 es va publicar un nou edicte per el qual es sotmet a informació pública el referit 
acord del Ple de modificació de la Base 25ª del Pressupost. 
 
II.- A petició de la Junta de Govern local, el Catedràtic de Dret Administratiu Sr. Martí 
Bassols Coma, ha emès un dictamen jurídic que tracta les diverses qüestions jurídiques 
plantejades en relació a la figura del vicealcalde, a la referida sentència de 16 de juliol 
de 2012, i a les al·legacions contingudes a l’escrit de reclamacions del grup municipal 
de TSF. 
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Del referit dictamen es conclou el següent en relació a les referides al·legacions de TSF: 
 
- en relació a la Primera i Segona, no procedeix la seva estimació atès que: 
 

“Atès que la cobertura pressupostària de les remuneracions, indemnitzacions i 
seguretat social per els càrrecs electes va obtenir plena legalitat amb el 
Suplement de crèdit 5/2011 que va modificar el pressupost de l’exercici de 
2011 (i ha continuat tal previsió de despesa per el pressupost de l’exercici de 
2012), es va fer necessari modificar la referida Base d’execució número 25 
del referit Pressupost”. (punt VI del Dictamen) 
 
“Respecte a la Primera sobre no haver-se seguit els tràmits per a la seva 
elaboració prescrits per la Llei d’Hisendes Locals, s’oblida que la modificació 
de dita Base respon a una simple esmena sense efectes econòmics ja que no 
es modifiquen en absolut l’import de les retribucions de la Base 25.a) 
aprovada  per el Ple municipal de 30 de juny de 2011, ni s’alteren els imports 
liquidats al Sr. Pere Albó. La modificació de la Base 25.a), acordada per el 
Ple de 26 de juny de 2012 el que fa es especificar i aclarir que la retribució 
s’atribueix al Regidor, designat com a Primer Tinent d’Alcalde, òrgan de 
caràcter obligatori, i no al vicealcalde, òrgan voluntari, sense perjudici de que 
la titularitat d’ambdós òrgans recau en la mateixa persona, el Sr. Pere Albó. 
Per això no resulten necessaris els tràmits que es reclamen en l’escrit de 
referència que són els que la Llei exigeix per a una modificació amb efectes 
en la quantia de les partides d’ingressos i despeses del Pressupost municipal. 
Per aquesta mateixa raó resulta irrellevant que el Pressupost de 2011 estigués 
ja liquidat al aprovar-se aquesta modificació de la Base 25.a). Pel que afecta a 
la reclamació Segona relativa a l’omissió del crèdit pressupostari cal recordar 
l’existència del Suplement de Crèdit 5/2011 i les previsions pressupostàries al 
respecte en el Pressupost de 2012.   (punt VIII del Dictamen)   

 
- en relació a la Tercera, l’obertura del tràmit d’informació pública ja es va dur a terme 
mitjançant edicte en el BOP de Girona de 7 d’agost de 2012, tal com s’ha exposat 
anteriorment. Les reclamacions dels regidors de TSF que ara es resolen es consideren 
com al·legacions a aquest tràmit, per tant, s’ha garantit el dret d’audiència que es 
reclama. 
 
- en relació a la Quarta, el dictamen del Dr. Bassols fonamenta extensament en els seus 
punts V i VI la possibilitat que la modificació de la Base 25ª pugui tenir efectes 
retroactius en el marc de una norma pressupostària merament interna, amb propòsits de 
clarificació i no d’innovació, i en la seva conclusió Tercera afirma:  

 
“TERCERA-: L’esmena de reglaments municipals i actuacions 
administratives amb efectes retroactius, especialment quan es tracten de 
reglaments organitzatius i de eficàcia purament interna i els supòsits de fet 



necessaris dels seus actes de aplicació existeixin ja en la data en que es 
retrotreguin, es plenament conforme a Dret – fins i tot estant pendent una 
impugnació dels mateixos davant els Òrgans jurisdiccionals- sempre que 
responguin a un propòsit aclaridor, interpretatiu i de restabliment de la 
seguretat jurídica. La concurrència d’aquests requisits és plena i patent en les 
esmenes que s’han dut a efecte per part de la Corporació municipal en relació 
a les modificacions del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament en 
relació a les modificacions del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament en relació a la figura del Vicealcalde, amb atorgament d’efectes 
des de la data del nomenament del Primer Tinent d’Alcalde com a 
Vicealcalde. Anàlogament, s’adequa a dret la modificació amb efectes 
retroactius proposada per a la Base 25.a del Pressupost de 2011, màxim al 
comptar amb la cobertura del Suplement de Crèdit 5/2011 i el disposat  al 
Pressupost Municipal per a l’exercici de 2012.” 
 

En el punt VI del referit dictamen s’afirma també la concordança entre la modificació 
de la Base 25ª objecte d’aquestes al·legacions i la regulació continguda l’article 71 del 
ROM, i més concretament en l’apartat 3 d’aquest article quan vincula necessàriament la 
figura del Vicealcalde a la del Primer Tinent d’Alcalde al establir:     
 

“3) El Vicealcalde exercirà les funcions que corresponen a l’ordinal primer dels 
Tinents d’Alcalde i les que l’Alcalde li delegui. 

 
D’acord amb l’exposat, tampoc procedeix estimar la Quarta Al·legació.  

 
- En el dictamen del Dr. Bassols es conclou igualment que no tenen cap fonament 
jurídic les acusacions formulades en l’escrit de reclamacions dels regidors de TSF de 
frau de llei, desobediència, malversació de cabdals públics, manca de bona fe de 
l’actuació administrativa duta a terme per l’Ajuntament, els seus regidors i funcionaris. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 89.5 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de 
les Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú, l’acceptació de 
informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s’ incorporin al text de la 
mateixa. 
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
Primer.- Desestimar les reclamacions formulades per els sis regidors del grup municipal 
de Tots per Sant Feliu (TSF) per escrit de 24 de juliol de 2012, d’acord amb l’exposat i 
amb el contingut del dictamen del Catedràtic Sr. Martí Bassols Coma;  i amb el ben 
entès, pel  que fa a l’Al·legació Tercera, que l’acord de 26 de juny de 2012 ja ha estat 
sotmès a informació pública.  
  
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la Base 25a del Pressupost municipal 
de l’exercici 2011, en els termes aprovats per el ple municipal de 26 de juny de 2012, i 
procedir a la seva publicació al BOP de Girona. 
 
Carles Motas: Ja suposàvem que es desestimarien les al·legacions. El que no entenem es 
perquè s’ha anat a buscar un informe extern. Sembla que no confiïn en els seus serveis 
jurídics. Des del primer moment han disposat d’informes interns que proposaven 
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solucions: el primer el de la Cap de Recursos Humans, el segon el de la Sra. 
Interventora, i el tercer el del Secretari municipal. La supèrbia de l’equip de govern ha 
provocat aquesta situació. 
 
Joan Alfons Albó: Vostès han posat de manifest en molts Plens que els serveis jurídics 
no estaven encertats. Els mateixos serveis jurídics que l’ajuntament ha proposat. 
 
Carles Motas: Vostès no tenen confiança en els treballadors de l’ajuntament, és un fet. 
Només tenen confiança en els càrrecs de confiança. En el Ple anterior van passar 3 
càrrecs de confiança, és difícil de justificar aquest preu tant exagerat. 
 
Joan Alfons Albó: La del seu grup en els serveis jurídics estan enregistrats en les 
gravacions del Ple i en els seus escrits. Quan algú vol judicialitzar la política s’arriba a 
aquests extrems.  
 
La proposta es sotmet a votació, amb el següent resultat: 
 

12 vots a favor   (7 CIU, 5PSC) 

6 vots en contra           (6TSF) 

2 abstencións   (1ERC, 1ICV-EUA) 

 
 
 
12.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER DEMANAR LA DIMISSI Ó DEL 
PRIMER TINENT D'ALCALDE SR. PERE ALBÓ I MARLÉS  
 
En el passat ple de Juliol es va vulnerar, per part del govern de CiU i PSC, altre cop, els 
drets dels regidors d’aquest ajuntament sobre la lliure votació, exposició i discussió de 
les mocions, proposicions i preguntes. Degut a aquesta vulneració el grup municipal de 
Tots per Sant Feliu presenta la següent moció del tal de ser aprovada i debatuda en el 
proper ple municipal ordinari : 
 
MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL 
PRIMER TINENT D’ALCALDE SR. PERE ALBÓ I MARLÉS PER HAVER 
COBRAT IL·LEGALMENT 15.360€ DE DINERS PÚBLICS.  
 
Després de les eleccions del 22 de maig de 2011 es va formar el pacte entre CiU i PSC. 
Al servei d’aquest acord polític s’endegà la maquinària burocràtica a l’objecte de donar-
li vernís de legalitat. És a dir, es varen posar els interessos dels ciutadans, en aquest cas 
les previsions pressupostàries d’abonament de retribucions i indemnitzacions, a 



disposició d’un pacte CIU-PSC, els protagonistes principals del quals foren, els senyors 
Joan A. Albó i Pere Albó, amb un “teva/meva” que va comportar: 

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

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

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

 
Per a legalitzar el pacte i satisfer les vanitats personals dels senyors JA Albó i Pere 
Albó es modificaren el Reglament Orgànic Municipal a l’objecte de crear la figura de 
Vicealcalde, la qual no està prevista ni a la llei estatal ni a la llei catalana de règim local, 
i també es va modificar la Base 25a. del Pressupost General de l’Ajuntament,  amb 
l’oposició dels Regidors de Tots per Sant Feliu.  
Tot plegat un munt de despropòsits, que TSF va denunciar en sessions de Ple 
Municipal, i que la supèrbia de l’Alcalde i del Vicealcalde, amb el suport de la resta de 
Regidors de CiU i del PSC, no varen tenir presents ni varen voler analitzar ni menys 
rectificar. 
La no rectificació va comportar la convocatòria d’un ple extraordinari el setembre de 
2011 per reprovar l’alcalde i el vicealcalde per haver pagat el Sr. Joan Alfons Albó, 
alcalde de la ciutat, amb diners públics unes retribucions il·legals al vicealcalde Pere 
Albó. 
Tampoc llavors es va voler rectificar. I les petitons que feien els regidors de Tots per 
Sant Feliu varen ser desestimades amb l’argument que fèiem “política de clavegueres”, 
que “enganyàvem als ciutadans i que difamàvem al govern”. 
Aquesta supèrbia de CiU i PSC va comportar que Tots per Sant Feliu presentés una 
demanda davant els tribunals de justícia per denunciar la utilització fraudulenta i il·legal 
de fons públics per pagar els sous del Vicealcalde. 
 
 
El govern de CiU i PSC, acorralat pels tribunals de justícia i amb la intenció de voler 
rectificar a posteriori les il·legalitats comeses, va modificar retroactivament el 
Reglament Municipal i la Base 25ena del Pressupost Municipal. Una mostra més de 
l’actuació vil i indigna de CiU i PSC a voler fer trampes tot canviant les regles del joc a 
partit jugat i...perdut! 
Perdut ja que en data 20 de Juliol de 2012 es va dictar la Sentència 208/12 del Jutjat 
Contenciós-Administratiu 2 de Girona on textualment es recull: 
“ Anulo las órdenes de pago de la retribucion de Pere Albó i Marlés, 
correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2011, tal y como se solicitó en la 
demanda, por no ser conformes a derecho” 
“ Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, en su contra, no cabe 
recurso” 
 
Una sentència ferma que han de comportar, sí o sí, la devolució a les arques 
municipals de 15.360 Euros, per ara, si no es vol caure amb la figura delictiva de la 
malversació de fons públics, tant el senyor J.A. Albó, pagador, com el senyor P. Albó, 
cobrador.   
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No només perquè la decisió judicial és inapel·lable alhora que taxativa, sinó per una 
qüestió d’ètica: Si els pagaments fets per l’Alcalde Joan A. Albó al Regidor  Pere Albó 
han estat declarats nuls per contraris a Llei, l’alcalde ha de reclamar al vicealcalde la 
devolució d’uns ingressos indeguts per il·lícits.  
No fer-ho constituiria un acte de fragant desobediència respecte de la resolució 
judicial, un acte impropi d’un Alcalde que ha promès exercir el càrrec d’acord 
amb la Constitució i les Lleis i un acte de negació del mínim sentit ètic que ha 
d’acompanyar el fer públic, atès que aquí, a la pràctica, en el teva/meva dels 
senyors Albó s’ha produït una cursa pel fang de la il·legalitat que només es pot 
solucionar mitjançant el rescabalament dels diners públics que il·legalment, 
indecentment i espúriament el senyor Joan A. Albó ha abonat al senyor Pere Albó 
contravenint la llei, com ho avala la Sentència 208/12.  
 
Així doncs, Tots per Sant Feliu demana al Ple de l’Ajuntament : 
 
-  Demanar al primer tinent d’alcalde, Sr. Pere Albó i Marlés, la dimissió dels seus 
càrrecs per haver cobrat de manera il·legal 15.360€. 
 
 
Josep Saballs: Ha arribat el dia 20 de setembre de 2012, i vostè no ha tornat els diners. 
Han fet mes paperassa. Han presentat un recurs de súplica. Nosaltres hem sol·licitat 
l’execució de la sentència. L’alcalde va fer una jugada mestra, perquè qualsevol míssil 
que es dispara li va directa a vostè. Entenc la seva situació i que al ple anterior se’n va 
anar “de mare”, i vostè va esclatar degut a la pressió mediàtica. 
 
Jesús Fernandez: El dictamen del Sr. Bassols diu que la Sentència no és ferma, que això 
és recurrible. El Sr. Albó encara no és culpable de res fins que la sentència sigui ferma. 
Vostès han fet de jutge i part. El govern es defensa, porta un informe que pot donar joc 
als tribunals. El meu partit no vol fer cap linxament. Votaré en contra de la moció.  
 
Jordi Vilà: ERC ja s’ha pronunciat sobre aquest afer, però hi tornarà. Pensa que hi va 
haver un error burocràtic. Que el Sr. Pere Albó no ha cobrat res que no hagués de 
cobrar. No demanarà la dimissió. La magistrada s’ha equivocat. Sobre la seva gestió en 
el Festival de la Porta Ferrada, ja en parlarem. Però en relació amb aquesta moció hi 
votarà en contra. 
 
Pere Albó: Sembla que la dimissió a algú se li ha de demanar per fets obscurs. Potser 
s’equivoca de vegades com tothom, però té la consciència tranqui-la. Queda clar ara que 
el pacte no es va fer per diners. Entenc que el pacte els hi dolgui molt. Que la 
sociovergència sigui una cosa nova. Els temps canvien, han canviat. Nosaltres vam fer 
el pacte amb CIU perquè vam considerar que vostès no eren un bon soci per formar un 
bon govern per Sant Feliu de Guíxols. Vostès han de madurar, no estan preparats per 
governar, i així es demostra en els seus actes. Vostès han de crear una cortina de fum. 
S’aprofiten un ambient contrari a la política. Em sap greu que faltin a la veritat. Quan 



vostès tornin a dir que he rebut uns diners indegudament el portaré al jutjat. Aquí hi ha 
una errada administrativa al fer el tràmit d’un pagament. Hi ha un acte administratiu 
incorrecte, aquest acte es pot subsanar, i tenim un informe que diu com fer-ho. I així es 
farà. És rotundament fals que s’hagin rebut diners indegudament, que s’hagin robat 
diners. Entenem que aquesta sentència s’ha de revisar, és democràtic poder recórrer a 
una sentència i cal esperar la segona instància. Lamento aquest episodi, però no em 
sorprèn. Espero que amb el pas del temps entenguin que això que estan fent no és ètic. 
Vostès han traspassat moltes línies, sobretot al persistir a dir que hi ha diners 
indegudament percebuts. Si es repeteix actuaré judicialment. Ratifico tot el que vaig dir 
en el Ple anterior. Vaig esclatar per que mai m’havien tractat de lladre, mai m’havien 
demanat la dimissió. Tot això només acaba de començar. Nosaltres defensarem a 
l’ajuntament. Va se un error burocràtic i és subsanable. A partir d’aquí, procurarem que 
les costes judicials les acabin pagant vostès.  
 
Josep Saballs: Contestant als companys de l’oposició, dir que només faltaria que un 
dictamen de part, que costa mes de 9.000 euros, no digués el que el govern vol escoltar. 
El seu advocat també escriuria el que ells volen, però aquí el que val és la Sentència 
judicial. No respondré a la intervenció del Sr. Pere Albó, ell mateix ja s’ha retratat. Si 
creu que ha de posar un plet ho pot fer. Nosaltres no volem desgastar el govern, aquest 
govern ja es desgasta sol.  
 
Pere Albó: Li agraeixo la intervenció ràpida. El dictamen extern ha estat demanat pel 
Secretari de l’Ajuntament, ha estat incorporat a un expedient. Novament menyspreen als 
serveis jurídics. La única cosa que vol el Secretari és poder completar l’expedient amb 
els coneixements d’aquest senyor és catedràtic, te un gran prestigi. I no s’ha de 
menysprear el seu prestigi dient que s’ha fet un informe a mida. Aquí no hi ha una 
sentència ferma. S’ha interposat un recurs d’apel·lació, un de súplica, i un de nul·litat.  
 
La proposta es sotmet a votació, amb el següent resultat: 
 
14 vots en contra  (7CIU, 5PSC, 1ERC, 1ICV-EUA) 
 
6 vots a favor   (6TSF)  
 
 
13.- PROPOSICIONS URGENTS  
 
13.1.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACI Ó DE 
FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOTA LA 
RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GU ÍXOLS  
 
Vist que l’article 20 de la LOPD estableix la creació, modificació o supressió de fitxers 
de les administracions públiques només poden fer-se per mitjà de disposició de caràcter 
general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o Diari Oficial corresponent;  
 
Atès que es veu necessari crear els fitxers de dades de caràcter personal referents a 
Videovigilància i a Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en 
compliment de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, per la qual s’estableix que les corporacions locals crearan, modificaran i 
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suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol 
disposició de caràcter general;  
 
Segons el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local;  
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal de fitxers de dades de 
caràcter personal sota la responsabilitat de l’Ajuntament 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. 
 
No obstant això, el Ple de l’Ajuntament amb més ampli criteri, resoldrà.» 
 
La proposta es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat 
 
 
 
13.2- APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I INICI DE LA 
CONTRACTACIÓ (2166C) 
 
Atès l’adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals per ple del 
passat 29 de juliol de 2008 a l’empresa Valoriza  Facilities SA.  
 
Atès la finalització de la contractació del servei de neteja d’edificis municipals el passat 
31 d’agost de 2012.  
 
Atès l’aprovació de la revisió de preus per al contracte de servei de neteja dels edificis 
municipals en sessió de Junta de Govern Local del dia 17 de juliol de 2012. 
 
Atès el compromís de l’empresa Valoriza Facilities SA de continuar amb el servei de 
neteja dels edificis municipals pel mateix preu  fins a l’adjudicació del nou contracte. 
(RE E2012008315)  
 
Atès la necessitat d’adjudicar novament el contracte de neteja d’edificis municipals.  
 



Atès els informes tècnics que consten dins l’expedient . 
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
1.- Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives i el plec de prescripcions 
tècniques del servei de neteja de les instal·lacions i dependències municipals, que hi 
consta com annex..  
 
2.- Exposar a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, el plec de 
clàusules econòmiques administratives, on consta com annex el plec de prescripcions 
tècniques del servei de neteja de les instal·lacions i dependències municipals, mitjançant 
anunci al BOP de Girona , DOGC i  en el tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb 
l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
3.-Convocar de forma simultània el concurs per l’adjudicació del contracte de servei de 
neteja de les instal·lacions i dependències municipals, obrint un termini de 47 dies 
naturals per presentar ofertes d’acord amb el que disposa l’art 159 del RDL 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Aquest termini quedarà en suspens si es presenten al·legacions contra el plec de 
clàusules econòmiques administratives fins a la seva resolució, sempre i quan les 
al·legacions siguin estimades i la seva estimació impliqui una modificació essencial en 
els drets i obligacions dels licitadors.  
 
4.- Continuar amb la contractació del servei de neteja d’edificis municipals a favor de 
l’empresa Valoriza Facilities SA. ( NIF A83709873) fins a l’adjudicació del nou contracte 
i segons la revisió de preus aprovada  per Junta de Govern Local en sessió de 17 de juliol 
de 2012. Les despeses d’aquesta continuïtat contractual s’han previst sobre el període que 
va des de el setembre al novembre 2012, excepte la neteja de l’Escola de Música que si 
s’ha previst pel període setembre al desembre 2012,  a càrrec de les partides següents :  
 

� 17.93300.22700 “Contracte de neteja d’Edificis Municipals” per valor de 
87.168,22.-€ (Iva inclòs) amb text neteja edificis municipals ( excepte teatre) 
període setembre a novembre 2012 núm. op. 920120002975. 

� 17.32000.22700 “ Contracte de neteja d’Edificis Educatius “ per valor de 
103.142,73.-€ (Iva inclòs) amb text neteja edificis educatius període setembre a 
novembre 2012 núm. op. 920120002978. 

�  17.93300.22700 “Contracte de neteja d’Edificis Municipals” per valor de 
3.584,94.-€ (sense Iva) amb text neteja teatre període setembre a novembre 2012 
núm. op. 920120002988. 

� 32505.22700 “ Serveis de neteja ( Escola de Música )” per valor de 2.205,15.-€ ( 
Iva inclòs)   amb text previsió de neteja fins desembre 2012 núm op. 
220120000315 

 
La previsió de despeses de neteja del mes desembre de 2012, es carregarà a les partides 
corresponents, quan s’hagi regularitzat el pressupost municipal, atès l’augment de l ‘Iva.  
 
5.- Delegar a l’Alcalde la resta dels tràmits i resolucions a realitzar en aquest expedient, 
inclosa l’adjudicació del contracte.  
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Magdalena Lupiáñez: Ha costat molt l’elaboració d’aquest plec, i felicito als serveis 
tècnics de l’àrea d’infraestructures per que permet garantir llocs de treball a 39 famílies 
del municipi, reduir costos, i millorar els serveis. 
 
Joan Alfons Albó: El cost del servei és de 713.000 euros l’any, i amb aquest plec es 
redueix un 10% o un 15% 
 
La proposta es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat 
 
 
13.3.- SOL·LICITUD D’AJORNAMENTS DELS PAGAMENTS DEL S RETORNS 

DEL PTE2008 I 2009 

 
Antecedents 
La disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2012 estableix la possibilitat de sol·licitar a l’Estat l’ampliació del 
Termini de reintegrament de les quanties a retornar en concepte de liquidació definitiva de la 
participació de les entitats locals en els ingressos de l’Estat corresponents als exercicis 2008 i 
2009, passant de 60 a 120 mensualitats a partir de gener 2012. 
En data 6 de juliol, s’emet nota relativa per part de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’amplia fins a 25 
de juliol la possibilitat de sol·licitar l’ajornament amb efectes 2012. 
Donat que a data d’avui s’han produït novetats referents a costos en l’execució del pressupost 
de despeses ( modificació IVA suportat), que s’ha publicat l’atribució de fons com a 
pagaments a compte de l’atribució de fons de l’Estat 2012, i vista l’execució dels cobraments 
dels drets liquidats, es considera necessari i factible proposar al Ple l’adopció dels acords 
establerts per la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2012 pels quals s’estima una repercussió positiva en la tresoreria de l’Ajuntament amb 
efectes per a l’exercici 2012. 
La mesura plantejada s’emmarca dins dels mecanismes addicionals de finançament per a les 
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals previstes en la disposició addicional primera 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, i com a tal comporta: 
  

-Presentació de la liquidació 2011 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
 
-Necessitat d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla 
d’ajust que garanteixi el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic. 
 
-Acceptació de les condicions particulars en matèria de seguiment i remissió 
d’informació per tal d’aconseguir els objectius d’estabilitat pressupostària, límits 
endeutament i obligacions de pagament a proveïdors. 



 
-Que es remeti un certificat del Secretari de l’acord del Ple amb l’anterior contingut i 
aprovatori del pla d’ajust. 

 
-Que es remeti un informe de la interventora en el que es recullin les mesures 
establertes en el Pla. 

 
Atesos els antecedents exposats, i l’informe de recomanacions emès per la interventora i el 
tresorer municipals de 27 de setembre de 2012 per tal de donar compliment a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així 
com a la Llei 15/2010 de 5 de juliol contra la morositat. 
 
Es proposa al  Ple municipal: 
  

1.Aprovar el compromís d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un pla d’ajust que garanteixi el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic. 

  
2.Efectuar els ajustaments necessaris per donar compliment a les recomanacions 
establertes en l’informe de la interventora i tresorer municipals. 

 
3.Acceptar la possible imposició per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de les condicions particulars en matèria de seguiment i de remissió 
d’informació, així com, en el seu cas, d’adopció de mesures d’ajust extraordinàries 
que permetin la correcció en cas de possibles incompliments si aquests són 
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

  
4.Remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un certificat del 
Secretari de la Corporació de l’acord del Ple amb el contingut anterior, així com 
l’informe de la interventora i tresorer en el que es recullen les recomanacions per 
donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
La proposta es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària acctal, aixeco aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
La secretària acctal. L'alcalde , 
 
 
 
Marta Vila i Gutarra 

 
 
 
Joan Alfons Albó i Albertí 

 
 


