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ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOL S 
 
Núm. :  00012 /2012  
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA 
Del:  25 d´octubre de 2012 
Horari:  de les 21h  fins a les 22:40h 
Lloc:   Sala de Plens de l’ajuntament 
 
Assitents: 
 
JOAN ALFONS ALBÓ I ALBERTÍ 

MARIA PILAR GIRÓ ROMAN 

MAGDALENA LUPIAÑEZ SOLER 

PAU CASALS I CAUS 

FRANCISCO CÁRDENAS TOSCANO 

JOAQUIM CLARÀ ESTAÑOL 

DOLORS LIGERO RUIZ 

PERE ALBÓ MARLÈS 

JOAN VICENTE RUFÍ 

JULIA VENDRELL AMATE 

VERÓNICA LAHOYA RODRÍGUEZ 

JOAN JOSE GARCIA CAÑADAS 

CARLES MOTAS LOPEZ 

JOSEFINA COSP IGLESIAS 

LAURA AIGUAVIVA CARRERAS 

REMEI MARTIN CAÑADAS 

JOSEP SABALLS I BALMANYA 

DAVID OLIVERAS SALA 

JORDI VILA I VILA 

JESÚS FERNANDEZ BORT 

 
També hi assiteixen: 

CARLES ROS I ARPA, Secretari 

MªANGEL BARRIO RUÍZ, Interventora 
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Ordre del dia: 
 
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE 

SETEMBRE DE 2012 

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

QÜESTIONS D'INTERÈS 

3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE 

CONSTRUCCIÓ 

4.- SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOAN ALBE SA AMB 

UNA ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE PROPI 

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL  DE 

POUM DE L'ARTICLE 88 DE LES NORMES URBANISTIQUES 

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA PE R A 

L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPOST DE BENS 

IMMOBLES 

7.- RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ DEL 

PERSONAL AFECTAT PEL CANVI ORGANITZATIU DE L’OIAC 

8.- PROPOSICIONS URGENTS 

 

Desenvolupament de la sessió : 
 
 
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA  27 DE 
SETEMBRE DE 2012. 
 
L’acta s’aprova amb les següents esmenes en els punts 7 i 8: el punt 8 van votar 4 
regidors de PSC i no 3. En el punt 7 el Sr. Francisco Cárdenas, al final del punt, va 
manifestar les seves disculpes. 
 
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS 
 
Carles Motas: Hi ha un decret relatiu a una petició del dret a percebre un complement de 
dos treballadors que han tornat d’una excedència. Hi  ha un informe favorable de 
Secretaria i un desfavorable d’Intervenció. Li agradaria tenir accés a aquests dos 
informes. Demana poder-la tenir demà. Pregunta també què pensa fer l’Ajuntament en 
aquest tema, i demana que quan es resolgui se’ls informi. També m’agradaria saber 
quina és la resolució. Demano que es notifiqui també a Tots per Sant Feliu quan es 
resolgui, juntament amb els interessats habituals.  
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3. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONST RUCCIÓ  
 
Aprovar les bonificacions de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i 
deduccions de la quota corresponent aprovades pel Ple de 25 d'octubre de 2012 
 
Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de 
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, següents: 
 
EXP. INTERESSA

T – NIF/CIF  
TIPUS D’OBRA / 
EMPLAÇAMENT 

AUTOLI
Q. 
TAXA 

AUTO
LIQ. 
ICIO 

PRESSUPOS
T DECLARAT 

  
63112012
000023 
 

 
Comunitat 
Propietaris 
edifici  
'Mestral' - 
Bloc III 
CIF: 
H17298191 
 

Reparació  terrasses,  
canviant  paviment i  
impermeabilització, 
així com sanejament 
i pintura de  façana  
comunitària de 
l'edifici “Mestral”  – 
Bloc III situat C/ 
Octavi Via- der i 
Margarit, 10-20 – 
C/Arquitecte Rafel 
Masó, 13-23 

        
            
          
  - - - - - -  

 
 
268,87  
€ 
545,80  
€ 

      
        
   20.888,95  €  
(*) 

 
63112012
000032 

 
Josep Samsó 
Pruneda 
NIF:40500762
Q 

 
Reparació 
d’esquerdes i pintura 
de la faça- na de 
l'edifici C/ Algavira, 
106  
  

        
           
50,65  € 

 
 
27,52  € 

 
       - - - - - -  

 
63112012
000041 

 
Comunitat 
Propietaris 
edifici C/ Sant 
Joan, 43-45 
CIF: 
H17724824 
 

 
Neteja amb aigua a 
pressió i pintura de 
la façana d’edifici C/ 
Sant Joan, 43-45  
 

        
           
50,65  € 

 
 
89,70  € 

       
- - - - - - 

 
63112012

 
Comunitat 

 
Pintura façana de 

                   
50,65  € 

 
72,15  € 

 
      - - - - - - 
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000043 Propietaris 
edifici C/ 
Cadis, 16  
CIF: 
H7759440 
 
 

l’edifici C/ Cadis, 16  
 

 
63112012
000055 

 
Anna Basart 
Navarro 
NIF: 
41525688Q 
 

 
Pintura façana de 
local comercial C/ 
Garrofer, 1 
cantonada Carretera 
de Girona, 2 

  
  50,65  € 

 
13,68  € 

 
- - - - - - 

 
 
63112012
000073 
 

 
 
Martí Coll 
Canal, S.L.  
CIF: 
B17243072 
 

 
Adequació de la 
parada interior núm. 
12  del Mercat 
Cobert Mpal. per a 
l’exercici de  
l’activitat  destinada  
a  carnisseria  i  
xarcuteria   

 
  
  50,65  € 

 
 
No 
liquidat 

 
 
23.796,41 €  
(**) 

 
63112012
000139 
 

 
Joan Serra 
Carbonell  
NIF: 
40509535A 
 

 
Pintura de la façana 
de l'edifici C/ Ortiz 
de  
la Vega, 30 
cantonada C/ Santa 
Teresa, 71  

 
 50,65  € 

 
31,98  € 

 
- - - - - - 

 
63112012
000158 
 

 
Gerard Arnau 
Estañol  
(NIF: 
41525063 N) 
 

 
Pintura façana de 
l’edifici C/ Girona, 
129 

 
 50,65  € 

 
17,55€ 
   9,95 € 

 
- - - - - - 

 
 
(*)   Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a l’ICIO 
ingressada en concepte de sanejament i pintura de la façana –a tal efecte, efecte, 
s’adjunta còpia del pressupost declarat per la totalitat de les obres previstes que s’han 
d’executar–.  
 
(**)  No s’ha ingressat autoliquidació en concepte d’ICIO. Per tant, caldrà efectuar la 
liquidació que pertoqui (a tal efecte, s’adjunta còpia del pressupost declarat per la 
totalitat de les obres previstes que s’han d’executar en aquest cas/parada interior núm. 
12 del Mercat Cobert Municipal), aplicant-hi la corresponent bonificació 
acordada/aprovada pel Ple de l’Ajuntament.    
 
El Ple municipal acorda per unanimitat:  
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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. 
 
 
4. - SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOAN ALB ESA AMB UNA 
ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE PROPI 
 
El Secretari fa constar que hi ha un error a la proposta que s’ha esmenat: l’activitat 
privada per a la que s’autoritza la compatibilitat s’exerceix tres dies a la setmana i no 
tres tardes. 
 
Fets 
 
Atès que el Sr. Joan Albesa i Poncet, personal eventual d’aquest Ajuntament, va 
presentar una instància (R.E. E2012007681) en la que sol·licitava la compatibilitat per 
les tasques que realitza com a arquitecte, i les que realitza com a empresari autònom a 
Olot, tres dies a la setmana. 
 
Activitat principal:  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: Arquitecte assessor Urbanisme 
Règim jurídic: Eventual 
Jornada laboral: 15 hores 
 
2ª Activitat privada:  
Activitat de l’empresa: arquitectura 
Règim: per compte propi. 
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, (compatible 
amb l’horari 1ª activitat pública). 
 
Vist que el 8 d’octubre de 2012, el cap d’Urbanisme ha presentat informe en el que diu 
que les tasques que desenvolupa el Sr. Albesa com a autònom són totalment compatibles 
amb les tasques que realitza dins de l’Àrea d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès pel cap de Recursos Humans el dia 9 d’octubre de 2012. 
 
Fonaments de dret 

L’article 2-1 j) estableix l’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, a la resta 
del personal a qui s’apliqui el règim estatutari dels funcionaris públics, com és el cas del 
personal eventual(article 12 de l’EBEP).  

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 
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autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  

Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i 
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon 
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 

El Ple municipal acorda per unanimitat: 
 
Acceptar la sol·licitud del senyor Joan Albesa i Poncet, sobre compatibilitat per a 
l’exercici d’un lloc de treball com a personal eventual de l’Administració Pública Local 
amb l’exercici d’arquitecte com a autònom durant tres dies a la setmana i en virtut la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre i del Decret 214/90, de 30 de juliol, es considera que 
s’acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat. 
 
“El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui 
impedir o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència.” 
 
 
5. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUA L DE 
POUM DE L'ARTICLE 88 DE LES NORMES URBANISTIQUES  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va redactar una modificació puntual de POUM per 
modificar l’articulat de les Normes Urbanístiques per tal d’ajustar les condicions de 
l’alçada màxima reguladora de les edificacions aïllades i, de manera específica, per tal de 
donar resposta als requeriments de major alçada per a l’ús hoteler. 
 
La documentació aprovada inicialment per acord de Ple de 26 de juliol de 2012 ha estat 
sotmesa al tràmit d’informació al públic, sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
 
S’han sol·licitat els informes sectorials preceptius i s’ha portat a terme el programa de 
participació ciutadana. 
 
A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació. 
 
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, 
com a Regidor delegat d’urbanisme,  
 
El Ple municipal acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment  els documents que formen part de la 
modificació puntual de POUM de l’article 88 de les NNUU de conformitat amb la 
documentació redactada pels Serveis Tècnics municipals, essent promotor l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols. 
 
SEGON.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències de les 
finques que es troben en zona d’edificació aïllada dins el municipi, per les llicències i 
tramitacions que es vegin afectades pels articles objecte de modificació amb l’abast 
previst a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010.  

De conformitat amb el que preveu l’article 102.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es podran tramitar els procediment o 
atorgar les llicències fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa 
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat. 

 
Joan Vicente: Aquesta modificació té per objectiu facilitar la implantació d’usos 
hotelers. Aprofita per comentar que la Comissió Territorial d’Urbanisme ha aprovat 
definitivament la modificació puntual dels hotels Anlló.  
 
 
6. - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA P ER A 
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPOST DE BENS 
IMMOBLES  
 
Jesus Fernandez, portaveu del grup municipal d’ICV-EA presenta per tal de ser 
debatuda al Ple del mes d’octubre, la següent  
 
Moció per a l’atorgament de subvencions sobre l’IBI  
 
A finals de l’any passat, el Govern de Partit Popular, va imposar per decret una sèrie de 
mesures urgents en matèria pressupostària i financera de correcció del dèficit públic. 
Entre d’altres efectes a la ciutadania,  aquest increment suposarà una percentual del 
rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) pels anys 2012 i el 2013 en els municipis,  
que comportarà un increment de la pressió tributària a la ciutadania molt per sobre del 
10%. 
 
Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l'autonomia local dels 
municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les 
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mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L'increment de 
l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de 
l'infrafinançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local. 
  
El caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular 
l'impost, ja que en un moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes famílies  que ja 
estan passant dificultats econòmiques. Aquesta mesura d’obligat compliment, suposarà 
un augment de la previsió d’ingressos aprovada en els pressupostos d’aquest 2012. 
 
Aquesta mesura d’increment de l’impost, d’obligat compliment, suposa un augment 
tributari que a la nostra ciutat es pot situar en el 12%. Aquest decret dificulta als nostres 
ajuntaments la capacitat de modular aquest impost i carrega sobre moltes famílies una 
despesa afegida en aquests moments de crisi i de dificultats econòmiques. 
 
La Llei Reguladora de els Hisendes Locals, regula, entre molts altres aspectes, el fet 
imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els subjectes 
passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI. 
 
Pensem que l’IBI, ha de contemplar un sistema de tarifació social, que s’ajusti a la 
renda individual o familiar, que estableixi el principi de progressivitat i, per tant, 
d’equitat. 
 
Atès que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, habilita els municipis per aprovar i 
regular les bases per a l’atorgament de subvencions respecte de l’IBI  
 
Per tot això el Grup municipal d’ICV-EA proposa al ple; 
 

• Subvencionar a les unitats familiars que tinguin tots els seus membres a l’atur 
però cobrant alguna prestació, una reducció del 50% de l’import total de l’IBI 
amb valors cadastrals inferiors als 150.000 € sempre i quan  es tracti de  
l’habitatge habitual. 

 
• Subvencionar a les unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur 

però sense cap prestació el 90% de l’import de l’IBI amb valors cadastrals 
inferiors als 150.000 € sempre i quan  es tracti de  l’habitatge habitual. 

 
• Subvencionar a les unitats familiars que han estat desnonades i que s’ha 

subhastat el seu habitatge: el 100% de l’IIVTNU (plusvàlua) i fins el 100% de 
l’IBI mentre dura tot el procés d’aixecament de la hipoteca. 

 
• Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya. 

 
Jesús Fernandez: És un mesura que no va contra ningú. Pretén recolzar a les famílies 
afectades per l’atur. Pot ser que no s’ajusti plenament  a la legalitat, però la 
intencionalitat és clara. S’hauria de trobar alguna fórmula per reduir l’import de l’IBI de 
les famílies afectades per l’atur. 
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Jordi Vilà: Agraeix al grup municipal de ICV aquesta iniciativa ja que aporta contingut 
polític a la sessió del Ple. La proposta pot tenir mancances tècniques, però tracta d’un 
tema candent a la societat. El grup d’ERC fa temps que creu que s’hauria de facilitar 
l’aplicació de les bonificacions, si pogués ser de forma automàtica. 
 
Carles Motas: Anuncia el vot favorable. 
 
Verónica Lahoya: Els ciutadans poden accedir a les bonificacions si compleixen els 
requisits, però la bonificació no pot ser automàtica perquè ha de valorar si concorren els 
diversos requisits. Actualment mitjançant un pla de pagament dels deutes pendents es 
pot accedir també a les bonificacions. L’equip de govern votarà a favor perquè s’està 
estudiant introduir mesures d’aquest tipus o similars. 
 
Jesús Fernández: Agraeix el vot favorable de l’equip de govern.  
 
Jordi Vilà: Felicita al company d’ICV per l’èxit que ha obtingut. Felicita també al 
govern, perquè la qualitat democràtica d’un govern es manifesta acceptant les propostes 
de les minories. Sovint els ciutadans es desanimen davant les dificultats burocràtiques 
que es troben a l’hora de tramitar les bonificacions. 
 
 Verónica Lahoya: També s’està estudiant la possibilitat de fer els pagament per mesos. 
 
Joan Alfons Albó: Es faran les modificacions de forma que s’ajustin a la legalitat. Els 
pagaments es podran fraccionar en dotze mesos. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
7.- RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ DEL 
PERSONAL AFECTAT PEL CANVI ORGANITZATIU DE L’OIAC 
 
. 1.- FETS 
 
Es presenten els següents recursos de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, del 
dia 14 de febrer de 2012 i l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de març de 2012 : 
 
1.- Concepció Pont Antúnez (RE. 2012002869)  
Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
- Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
2.- Anna Folch Permanyer (RE. 2012002987) 
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Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
- Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
-Comenta que el canvi d’Àrea a Infraestructures implica assumir un increment de responsabilitat, 
esforç i dificultat per l’assignació de noves tasques. 
 
3.- Caterina Elisabet Giménez Gelpí ( RE. 2012002980) 
Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
- Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
4.-Rafaela Castillo Ramírez (RE. 2012002910)  
 
Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
- Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
-Comenta que el canvi d’Àrea a la Unitat de Brigada implica assumir un increment de 
responsabilitat, esforç i dificultat per l’assignació de noves tasques. 
 
5.- Dolors Delgado Serrano (RE. 2012002854): 
 
Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
-Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
6.- Violeta Peralta Cancela (RE. 2012002855)  
 
Consideracions jurídiques: 
-Només se li disminueixin 6 punts per no treballar a les tardes. 
-Disconformitat amb la resta de reducció de punts de factor. 
-Nul·litat de les actuacions de conformitat amb l’article 62-1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
7.- Cintia Mesas Rebelles (RE. 2012006254) 
 
Consideracions jurídiques: 
- L’òrgan competent per la modificació del complement específic és el Ple de l’Ajuntament. 
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- L’assignació d’un complement personal per la diferència entre el CE que percebia quan estava 
inscrita a un lloc de treball de l’OIAC i el lloc d’auxiliar administrativa de RRHH, sense tenir en 
compte els punts corresponents a treballar tardes i festius, i amb efectes del dia 15 de setembre 
de 2010. 
 
2.- FONAMENTS DE DRET 
 
- Art. 22-2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
-Art. 52-2 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. 
- Art. 52-1 h) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al 
servei de les entitats locals. 
- Art. 170 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al 
servei de les entitats locals. 
- Art. 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
- Art. 105-2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3.-CONCLUSIONS 
 
- El Ple és l’òrgan competent per la modificació de la RLLT i la determinació i/o modificació del 
complement específic, per aquest motiu,  s’hauria de deixar sense efecte els acords de la Junta de 
Govern Local de data 14 de febrer  i 6 de març de 2012 pel que fa als efectes retributius, i 
ratificar els complements específics d’aquests llocs de treball previstos al pressupost de l’any 
2012.  
 
- En relació als punts que determinen el complement específic per treballar en torn partit, 
s’haurien d’eliminar perquè no es realitza aquesta jornada tarda, sense que procedeixi negociació 
en aquest sentit, amb una reducció de 6 punts, d’acord amb la puntuació que s’atorga per jornada  
 
- Respecte als punts que les recurrents proposen mantenir per la complexitat de la feina efectuada 
i formació contínua, tant en el cas de les treballadores que encara estan adscrites a l’OIAC, com 
les que han estat adscrites en altres llocs de treball, cal assenyalar que l’acord de la Junta de 
Govern de 14 de febrer de 2012, va venir motivat perquè, després de 3 anys de funcionament de 
l’OIAC, no existien elements que justifiquessin que els administratius i auxiliars administratius 
de l’OIAC tinguessin una retribució superior al del personal d’aquestes mateixes categories que 
es troben adscrits a d’altres àrees de l’Ajuntament.  Si bé l’acord de la Junta de Govern és troba 
motivat, no es va fer un estudi i negociació sobre la procedència de suprimir els punts per 
complexitat i formació contínua de les recurrents que han continuat adscrites a l’OIAC. Per 
aquest motiu, es podria acceptar mantenir de forma provisional, i mentre no es faci una nova 
valoració del lloc de treball,  els 33 punts en comptes de 27, i els 40 en comptes dels 34 per les 
Sres. Concepció Pont Antúnez i Violeta Peralta Cancela respectivament, en la mesura que 
continuen adscrites a l’OIAC. En aquest sentit, caldrà satisfer l’import de la nòmina que van 
deixar de percebre amb efectes retroactius. 



 12 

 
Les treballadores adscrites a d’altres àrees de l’Ajuntament i que no treballen a l’OIAC, no 
poden mantenir ni arrossegar els punts per la complexitat de la feina efectuada i formació 
contínua que es derivava de la seva adscripció al lloc de treball de l’OIAC, i vulneraria el 
principi d’igualtat mantenir un complement personal transitori, en relació als treballadors de les 
diferents àrees de l’Ajuntament amb la mateixa categoria. No obstant, l’Ajuntament pot analitzar 
si aquests llocs de treball adscrits a d’altres àrees impliquen una complexitat tècnica  
diferenciada i justificada, prèvia valoració dels llocs de treball, i amb efectes econòmics des del 
moment que es faci aquesta valoració. 
 
En relació a la petició de la Sra. Cíntia Mesas Rebelles (RE. 2012006254), cal assenyalar que la 
reclamació és extemporània perquè la interessada no va ser destinatària dels acords de caràcter 
organitzatiu presos per  la Junta de Govern local dels dies de data 14 de febrer  i 6 de març de 
2012, i el seu canvi d’àrea, en el seu cas,  es va fer de forma voluntària. 
 
El  Ple municipal acorda per unanimitat, 
 
1r- Estimar parcialment els recursos presentats en el sentit de : 
 

- Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer i 6 de 
març de 2012 pel  que fa als efectes retributius, i ratificar els complements específics 
d’aquests llocs de treball previstos al pressupost de l’any 2012 llevat del previst en els 
punts següents.  

 
- Atorgar a les Sres. Concepció Pont Antúnez i Violeta Peralta Cancela, que  continuen 

adscrites a l’OIAC, la puntuació de 33 i 40 punts respectivament a efectes del 
complement específic, en funció de la complexitat tècnica i formació complementària, 
amb efectes des del dia 1 de març de 2012 . 

 
- Establir un Complement personal transitori de 6 punts addicionals, per a la resta de les 

recurrents des del dia 1 de març de 2012 i fins a la data d’entrada en vigor del Pressupost 
municipal de 2012, atès que en la RLLT annexa al mateix ja contemplava un complement 
específic ajustat a la nova adscripció d’aquestes treballadores. A partir de l’aprovació del 
Pressupost del 2012 la puntuació del complement específic queda de la següent forma: 

 
Caterina Jiménez- 27 punts  

 
Anna Folch – 27 punts  

 
Rafi Castillo- 34 punts  
 
Dolors Delgado- 32 punts  

 
2n.- Ratificar els canvis organitzatius adoptats en els mateixos termes que ho va fer la Junta de 
Govern Local, en data  14 de febrer i 6 de març de 2012, i modificar  la RLLT en el sentit indicat 
en el punt anterior. 
 
3r.- Denegar l’establiment d’un complement personal transitori a la Sra. Cíntia Mesas Rebelles, 
sens perjudici que s’estudiï la valoració del  nou lloc de treball al qual es troba adscrita. 
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Carles Motas: Demana si hi haurà alguna explicació de tipus polític. El Sr. Motas fa un 
resum dels antecedents. 
 
Secretari: Explica que dels 12 punts addicionals del complement específic n’hi havia 6 
per torn partit i 6 més per la complexitat de la feina. Manifesta que es discutible que la 
Junta de Govern Local no pogués modificar aquest plus de complement específic per 
canvis d’adscripció de lloc de treball. No obstant s’ha adoptat la interpretació més 
favorable a les treballadores afectades, i en el cas de les treballadores que no continuen 
a l’OIAC s’han mantingut els 6 punts per la complexitat de la feina fins a l’entrada en 
vigor del pressupost del 2012. 
 
Carles Motas: Li agradaria escoltar al regidor de personal que és l’Alcalde. Pregunta 
també perquè s’ha deixat de pagar les indemnitzacions del treballadors prejubilats que 
s’havien aprovat. 
 
Joan Alfons Albó: Són qüestions tècniques, per això contestava el Secretari. El que va 
fer l’Alcalde en el cas de les indemnitzacions per prejubilacions és comunicar aquest 
canvi als treballadors afectats i als representants dels treballadors. En el cas de les 
treballadores de l’OIAC es creava un cert greuge comparatiu respecte a altres 
treballadores de l’Ajuntament que feien feines similars. Tot el que contemplaven els 
convenis que resulta contrari a les noves normatives no resulta d’aplicació. 
 
 
7. - PROPOSICIONS URGENTS 
 
7.1. - SUPORT MUNICIPAL AL CORRELLENGUA DE L'AJUNTA MENT DE 
SANT FELIU DE GUIXOLS  
 
<<Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
 
Atesa la consolidació que desprès de setze anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport de d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana  (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana.  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
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El Ple municipal acorda per unanimitat: 
 
Primer. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 
de les activitats programades. 
 
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l`ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, i 
al col.lectiu organitzador del pas del Correllengua pel municipi.>>    
   
Jordi Vilà: Agraeix que es torni a aprovar aquesta moció. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Jesús Fernández: La Junta de Govern ha contractat un professional per 12.000 euros per 
tasques de promoció, quan ja s’havia contractat a més personal per fer una feina similar.  
 
Pilar Giró:  Malgrat que pugui semblar que les seves tasques són similars als d’altres 
treballadors de l’Ajuntament, s’ha de dir que per perfil, per experiència i per trajectòria, 
és molt diferent. Es pretén integrar les actuacions de l’Ajuntament amb empreses 
privades. Ja s’ha començat una campanya pel distintiu de turisme familiar, per tant 
complementa les tasques dels altres treballadors. Creiem que és necessària, i que el 
projecte no queda en un espai virtual.  
 
Joan Alfons Albó: El motor turístic ara per ara és el primer de la ciutat. Es pretén 
treballar amb l’Agencia Catalana de Turisme. El turisme i la promoció de la ciutat 
requereixen la direcció d’un professional experimentat. Aviat es podran veure els 
resultats. 
 
Jesús Fernández: Demana que abans de finals d’any es reuneixi de manera formal i 
informativa la comissió de l’Herència Anlló. 
Demana per quins motius s’ha suspès el concurs de pesca submarina. 
 
Joan Alfons Albó: S’intentarà convocar properament la comissió de l’herència Anlló, 
que entenc que hauria de ser al novembre. Respecte la pesca submarina, ens vam 
assabentar dijous passat, i ens va sobtar que hi hagués l’anagrama de la Generalitat i del 
Departament d’Agricultura. Vam adreçar un correu electrònic demanant més 
informació, i la resposta ha estat que qui havia organitzat el concurs no ho havia 
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comunicat a Medi Ambient, cosa que és necessària per aquest tipus d’esdeveniments. 
Hem marcat la zona que ha de quedar exempta, i la Directora General de Pesca ha 
acceptat la delimitació. El concurs de moment no es fa perquè manca un informe 
preceptiu. Quan es faci, si es que es fa, la zona que hem marcat quedarà exempta.  
 
Jordi Vilà: Quina relació hem de tenir amb la Comissió Turística del Consell Comarcal. 
La iniciativa municipal referida anteriorment no ha d’impedir continuar tenint relació 
amb el Consell Comarcal. Està prevista l’aprovació del pressupost per el proper 
exercici, i de les ordenances fiscals. M’agradaria saber el criteri polític que es pretén 
pels exercicis vinents. Voldria saber si s’estan fent les tasques a l’Oficina del Català i 
m’agradaria saber les taques que s’estan fent i la opinió política al respecte. També 
s’hauria de recuperar la convocatòria de premis literaris, no calen grans imports 
econòmics.  
 
Juan José García: Sí que volem continuar amb el Consell Comarcal en matèria de 
turisme, el que s’està fent és negociar per redimensionar la nostra participació en 
aquesta comissió, perquè hi hagi un equilibri entre el que s’aporta i el que es rep. No 
hem trencat cap relació en el Consell Comarcal en matèria de turisme, però si que hem 
de renegociar les condicions.  
 
Dolors Ligero: Dilluns s’han convocat les dues juntes dels Organismes Autònoms. En 
principi dilluns es convocaria la Comissió Extraordinària de Règim Intern, i 
posteriorment el Ple per aprovar les taxes municipals.  
 
Júlia Vendrell: El conveni amb AFOCO sobre la llengua catalana i assessorament 
lingüístic no s’ha prorrogat i es prestarà directament el servei per estalviar els costos 
addicionals. El nou assessorament lingüístic es dirà OFICAT i la nova oficina estarà al 
Centre Cívic de Vilartagues, es podran fer consultes telemàtiques, i també hi haurà 
atenció presencial unes hores a la setmana.  
 
Joan Alfons Albó: Considera que hi ha masses nivells d’administració per a unes 
mateixes competències. Creu que cal potenciar l’Agència Catalana de Turisme i el 
Patronat de Turisme. Allà és on podem tenir mes retorn. 
 
Pere Albó: Està d’acord amb estudiar la proposta de recuperar premis literaris. Es molt 
important la implicació de la societat civil, a part de la implicació de l’Ajuntament.  
 
Josep Saballs: Està previst pavimentar alguns carrers segons ens ha informat la 
ciutadania, volíem saber si és cert. Volíem saber el calendari i la situació. I preguntar si 
de cares al pressupost vinent es pot destinar una part per aquesta mena d’afers. També 
volem interessar-nos sobre el canvi de competència  de la ocupació de la via pública del 
Sr. Clarà al Sr. Cárdenas, i veiem la plana web de l’ajuntament, veiem que el Regidor 
d’Ocupació via pública torna a ser el Sr. Clarà, i no se’ns ha informat al Ple d’aquest 
canvi, i el regidor de vialitat figura “a determinar”.  
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Carles Motas: Sobre la contractació en matèria de turisme, desprès que vam aprovar la 
contractació de tres càrrecs més, volem saber si en el mes que ve hi haurà algun altre 
càrrec contractat. Demana que es recuperi el reconeixement dels regidors de la 
legislatura passada. 
 
Joan Alfons Albó: Sobre la pavimentació de carrers i les dates, se’ls farà arribar. Sobre 
les dades de la pàgina web, s’actualitzarà. Sobre la contractació, no es un càrrec de 
confiança, i nosaltres entenem que el turisme és el motor principal de la ciutat, i s’ha de 
potenciar, ja que hi ha dades com les de l’Espai Thyssen que són objectives. Tot això 
requereix professionals que ho sàpiguen fer. El reconeixement dels regidors, no tenim 
cap inconvenient en promoure-ho. 
 
Dolors Ligero: Hi ha una quinzena de carrers que s’està valorant la seva pavimentació, 
cadascun amb la seva problemàtica, alguns estem valorant si s’ha de canviar el 
clavegueram. El procés està avançat segons els serveis tècnics. Volem fer una 
contractació única perquè surti mes econòmic.  
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, redacto aquesta acta. 
 
      Vist i plau 
El secretari, L'alcalde 
 
 
 
 
Carles Ros i Arpa 

 
 
 
 
Joan Alfons Albó i Albertí 
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