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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

00010 /2012
SESSIÓ ORDINÀRIA
30 d´agost de 2012
de les 21 h a les 00:35 h.
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU), president.*
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM)

* L’alcalde s’incorpora a la sessió a la deliberació del punt 4. Fins aleshores presideix la
sessió el Sr. Pere Albó.
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Han excusat la seva absència:
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
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Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE JULIOL DE
2012
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPORACIÓ DEL SENYOR
DAVID OLIVERAS SALA
4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL
5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2011
6.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS A L'ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA
7.- PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES PER A LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA
CORXERA DE SANT FELIU A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2012
8.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE
9.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA REFERIDA A L'EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA DE RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME DICTADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR PER
INTERRUPCIÓ DELS ACCESOS PÚBLICS AL MAR I DE LA SERVITUD DE
TRANSIT A LA CONCESIÓ DE L'EDIFICI CLUB DE MAR
10.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE
16 DE JULIOL DE 2012 SOBRE L'ANUL.LACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT DE
LA RETRIBUCIÓ DEL VICEALCALDE
11.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L'ACTAMENT DE LA SENTÈNCIA 16
DE JULIOL DE 2012 I ANUL.LAR ELS PAGAMENTS FETS AL VICEALCALDE
12.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU QUE INSTA AL PRIMER TINENT
D'ALCALDE A RETORNAR A L'AJUNTAMENT 15.360 EUROS
13.- MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL
PRIMER TINENT D'ALCALDE
14.-

SOL·LICITUD

D'ESQUERRA

REPUBLICANA

DE

CATALUNYA

DE

COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE POLICIA LOCAL I SEGURETAT
CIUTADANA
15.- PROPOSICIONS URGENTS

Desenvolupament de la sessió :
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1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE JULIOL
DE 2012
S’aprova l’acta núm. 9/2012 de data 26 de juliol de 2012.

2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es donen compte dels Decrets d’Alcaldia dictats durant el mes de juliol de 2012, mitjançant la
plataforma electrònica Carpeta del Regidor.
Carles Motas: Posa de manifest que els regidors continuen sense poder consultar els decrets al
sistema informàtic. Per això demana que es tregui aquest punt de l’ordre del dia, i que es doni
compte de tots els decrets signats telemàticament un cop s’hagin pogut consultar.
S’accepta la petició del Sr. Motas, i el punt es retira de l’ordre del dia.

3. - PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPORACIÓ DEL
SENYOR DAVID OLIVERAS SALA
El Secretari manifesta que s’ha rebut la credencial de la Junta Electoral Central, que certifica que el
senyor David Oliveras Sala ha estat designat regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per
estar inclòs en la llista de candidats presentada per Tots per Sant Feliu en les eleccions locals del 22
de maig de 2011, en substitució per renúncia del senyor Josep Morató i Molins.
El President cedeix la paraula al senyor David Oliveras Sala, el qual davant seu formula la següent
declaració:
«Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de
regidor amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia”.
El Sr. Pere Albó dóna la benvinguda al nou regidor, que rep una ovació dels assistents.
Jesús Fernández: Li dóna la benvinguda i desitja que els regidors aconsegueixin que el Ple honori la
ciutadania.
Joaquim Clarà: Agraeix la tasca del regidor sortint, el Sr. Josep Morató. Li dóna la benvinguda al
Sr. Oliveras, i desitja que en el Ple regni la pau.
Pere Albó: Fa notar l’aplaudiment espontani del públic, i la solemnitat d’aquest moment. Espera
que el Sr. Oliveras faci molt bona feina i li dona la benvinguda.
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Carles Motas: Li dóna la benvinguda. Aquesta incorporació és fruit del treball de planter de TSF.
David Oliveras: Dóna les gràcies als regidors per les seves paraules.

4. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia de data 9 d’agost de 2012 del nomenament dels
senyors Joan Albesa Poncet, Francesc Xavier Roca Bas i Cristina Vicens Payet com a
personal eventual (decrets 2012AJ07001638, 2012AJ07001640 i 2012AJ07001639).

Jesús Fernández: El seu grup no té cap problema amb els càrrecs de confiança, però sí
qüestiona l’oportunitat del moment. El mes passat es van rescindir contractes a l’Escola
Bressol. Aquesta despesa podria ser prescindible.
Carles Motas: Qüestiona que es gasti aquest import per contractar persones “a dit”. Es una
figura legal, però no sap si és correcte. Aquestes persones ja fa temps que estan treballant a la
casa. El mes de novembre es va fer una contractació per triar alguna d’aquestes persones.
Llegeix una acta de Ple de 5 de desembre de 2003, en que el Sr. Joan Alfons Albó criticava
que al mandat anterior s’haguessin gastat 25 milions de pessetes en tres anys en un arquitecte
que era regidor d’un altre Ajuntament. Ara també són criticables aquests nomenaments que
costaran 50 milions de pessetes en tres anys. Es legal, però no és correcte.
Pere Albó: Es absolutament normal que un govern pugui designar aquest tipus de personal, i
ho és que hi hagi un sintonia entre el govern i el personal nomenat per tirar endavant un
programa polític. Barrejar això amb la crisi i l’atur és fer demagògia. Voldria saber que
opinava TSF l’any 1999. Quan s’acabi el mandat es podrà valorar la seva tasca. Lloa la tasca
anterior feta per aquestes tres persones en el període en que han estat treballant a
l’Ajuntament. La seva retribució s’ajusta a la categoria dels llocs de treball, o fins i tot potser
és inferior. Li demana al Sr. Motas que eviti les desqualificacions ofensives com ara la
d’“enxufats”.
Jesús Fernández: Insisteix en que és legal però no és oportú. La selecció és subjectiva, amb
independència de la paraula que es faci servir. Aquestes tres persones hauran de plegar quan
finalitzi el mandat, i aleshores es fiscalitzarà la seva tasca. Però els números són els que ha dit
el Sr. Motas.
Carles Motas: Abans de l’any 1999 el seu grup no estava a l’Ajuntament. El Sr. Pere Albó vol
dir que els altres dos arquitectes de la casa no sintonitzen ideològicament amb el regidor?
L’arquitecte també està contractat per l’Ajuntament de La Bisbal. És legal però creu que no és
legal. El contracte dels altres dos nomenats va costar 18.890 € per fer un informe i obrir una
compte de twiter i una pàgina de facebook. Ha demanat consultar aquest informe. La feina
que ha fet l’arquitecte la podria haver fet el personal de la casa. Si el govern té diners per
contractar aquestes tres persones, ha de tenir diners per tot. Pregunta què passarà amb els
policies locals que acaben contracte el setembre. Aquests diners es podrien haver destinat a
millores a les escoles, o estalviar interessos. La ciutat té altres prioritats per gastar 85.000 €.
Pere Albó: Desmenteix rotundament el que ha dit el Sr. Motas. Lloa la tasca de dues
d’aquestes persones en la gestió del Festival de la Porta Ferrada. Són persones de confiança
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del govern. Una persona posada a dit és la que no té capacitat per fer una feina. Els tres
càrrecs de confiança sí estan capacitats, i els resultats estan a la vista. A l’anterior mandat TSF
va voler contractar un arquitecte de la seva confiança per fer un estudi del passeig, i ara el
govern actual ha reduït molt el cost final d’aquell contracte. L’arquitecte d’Urbanisme està
dinamitzant l’àrea d’Urbanisme, cosa que no passava en el govern del Sr. Motas. I això és el
que cal fer en època de crisi, i si cal redimensionar serveis.
Alcalde: Per dinamitzar la ciutat cal destinar-hi recursos. Hi ha dues àrees molt sensibles. Una
l’àrea d’Urbanisme. Si no es desenvolupa el planejament, encara que sorgeixin inversors no
servirà de res. Cal actuar amb decisió. Només cal comparar el que s’ha fet en els darrers vuit
mesos, i el que s’havia fet abans. La promoció de la ciutat és un altra àrea sensible: el
Thyssen, el Festival…. Per això cal gent amb una capacitat determinada. No es pot destinar
una educadora de l’escola bressol a fer promoció de la ciutat. Hi ha molta gent de la ciutat que
ha vist treballar bé aquestes persones. Actualment els serveis s’han d’adaptar als costos.
L’informe que TSF va encarregar a l’anterior mandat era de selecció dubtosa, i l’arquitecte
encarregat ara ha acceptat una rebaixa substancial del preu del contracte. Cal ser auster amb
el que es pot estalviar, i invertir en allò que pot dinamitzar la ciutat. Els sous estan equiparats
als de l’Ajuntament: 2.000 € nets al mes és un sou correcte per a un llicenciat.
Carles Motas: Quan era alcalde no va contractar cap arquitecte a dit. El concurs que van
guanyar dues d’aquestes persones està sota sospita. Aquestes persones no van ser contractades
per gestionar el Festival de la Porta Ferrada. El mes de juny l’Alcalde va contestar que no hi
havia persones a l’Ajuntament treballant sense contracte. Afirma que l’Alcalde està pagant
favors.
Alcalde: Quan a l’anterior mandat TSF va voler contractar l’arquitecte hi va haver qui ho va
qüestionar a dins l’Ajuntament, i ara el govern actual ha rebaixat el cost d’aquell contracte.
Aquests tres càrrecs de confiança passen la prova cada dia. Aquí no es paga cap favor i la
vàlua de les persones la demostren amb la seva feina. En el procés de selecció es va informar
favorablement l’adjudicació.

5.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011
La interventora explica que es tracta de l’aprovació del compte general.
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Especial de Comptes i que textualment diu el següent:
«Atès l’ informe d’intervenció de data 9 d’agost de 2012, es PROPOSA:
PRIMER: Aprovar el Compte General per l’exercici 2011 amb la introducció a l’expedient de
la documentació complementària següent:
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A.- Indicadors financers dels principals serveis sotmesos a taxes i preus públics de l’any 2011,
i en concret:
1.Indicadors de gestió costos unitaris dels òrgans de govern de l’any 2011.
2.Indicadors de gestió costos unitaris dels òrgans de recaptació de l’any 2011.
3.Indicadors de gestió de l’ Escola Bressol Oreneta i dels espais d’atenció a la infància de
l’any 2011
4.Indicadors de gestió de l’ Escola Bressol Mas Balmanya de l’any 2011.
5.Indicadors de gestió del servei d’activitats esportives per a la gent gran any 2011.
6.Indicadors de gestió del servei de Casals d’estiu de l’any 2011.
7.Indicadors de gestió del pla de cinema i teatre a les escoles de l’any 2011
8.Indicadors de gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública de l’any 2011.
9.Indicadors de gestió del serveis de recollida d’escombraries, deixalleria i abocador de l’any
2011.
10.Indicadors de gestió del servei de clavegueram de l’any 2011.
11.Indicadors de gestió del servei d’atenció a domicili de l’any 2011.
12.Indicadors de gestió del servei de llicències urbanístiques de l’any 2011.
13.Indicadors de gestió del servei de cementiri de l’any 2011.
14.Indicadors de gestió del servei Festival Porta Ferrada de l’any 2011.
15.Indicadors de gestió del servei Escola de Música.
16.Indicadors de gestió del servei Emissora municipal.
17.Indicadors de gestió del servei de la Piscina municipal.
B.- Expedient de baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats tramitades en l’any
2011.
C.- Expedient de baixa d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats tramitades en
l’any 2011
SEGON: Adjuntar la documentació complementària a l’expedient del Compte General
TERCER: Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.»

Josep Saballs: Lloa la tasca dels serveis d’intervenció. Però vota en contra perquè el compte
conté pagaments que han estat anul·lats per la sentència del vicealcalde.
La proposta es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat:
12 vots a favor
6 vots en contra

(7CIU, 4PSC, 1ICV)
(6TSF)

6.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
L’Alcalde retira aquest punt del l’ordre del dia.
El Sr. Juanjo García explica que està pendent d’un tràmit administratiu.
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7. - PROPOSTA DE REVISIÓ DE LES TARIFES PER A LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA
CORXERA DE SANT FELIU A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2012
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Atès que l’empresa concessionària de la piscina Llop Gestió ha sol·licitat la revisió de les
tarifes de la piscina municipal en aplicació dels nous tipus impositius del IVA, a excepció de
les tarifes per inscripció respecte a les quals l’empresa concessionària assumeix el increment.
Atès que també sol·licita autorització per poder gestionar, si fos adient, el cobrament dels
cursos trimestrals de forma fraccionada.
Atès que les tarifes porten l’iva corresponent inclòs i es veuen afectades per la pujada del IVA
recentment aprovada i que serà d’aplicació a partir del dia 1 de setembre.
Atès que el tipus reduït per serveis prestats a persones físiques que practiquin esport passa del
8 al 21%.
Atès que el tipus general passa del 18 al 21%.
Atès que els tipus reduïts per el subministrament de menjars i begudes per consumir a l’acte
passa del 8 al 10% excloses les begudes alcohòliques que passen del 18 al 21%.
Es proposa al Ple municipal la revisió de les tarifes per aplicació dels nous tipus i l’aprovació
del nou quadre de tarifes resultants aplicables a partir del dia 1 de setembre que consta a
l’annex.
Atès que el Ple municipal és competent per a l’aprovació de les tarifes principals.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de les altres tarifes es
proposa que el Ple avoqui aquesta competència per tal de revisar-les totes en un sol expedient.
ES PROPOSA AL PLE:
Primer.- Aprovar les noves tarifes principals d’acord amb l’aplicació del nou tipus d’IVA.
Segon.- Avocar la competència de la Junta de Govern Local i autoritzar les altres tarifes
d’acord als nous tipus d’IVA.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona per al general coneixement.
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Quart.- L’entrada en vigor de les noves tarifes principals i les altres tarifes serà l’1 de
setembre de 2012.»

La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

8. - ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i que textualment diu el següent:
«Vista l’ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, particularment del
moquit tigre ( Aedes Albopictus)
Atès, el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel que s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i article 63 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals ( Decret 179/95 de 13 de juny ).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal per a la prevenció
mosquits, particularment del mosquit tigre ( Aedes Albopictus) .

i control dels

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 al·legació ni reclamació durant el tràmit d’informació pública,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.»

La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

9. - MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EA REFERIDA A L'EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA DE RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I URBANISME DICTADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INTERRUPCIÓ DELS ACCESOS PÚBLICS AL MAR I DE LA SERVITUD DE
TRANSIT A LA CONCESIÓ DE L'EDIFICI CLUB DE MAR
La moció d’ICV va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Habitatge i Medi Ambient.
Abans de començar el Ple el Sr. Fernández ha entregat un nou redactat de la moció que inclou
vàries esmenes, i que es transcriu a continuació:
Jesús Fernandez, portaveu del Grup Municipal d’ICV-EA d’aquest Ajuntament, i d’acord amb
el que recull el ROM, presenta, per tal de ser debatuda en el proper Ple d’agost, la següent
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MOCIÓ
Des de fa masses anys a Sant Feliu es viu una situació del tot anòmala, es tracta de la
privatització d’un tros del nostre litoral, i la prohibició del lliure accés al camí de ronda que el
circumda.
El nostre grup ha dut a terme diverses accions reivindicatives i de denúncia d’aquesta situació
que ha comptat amb un ampli reconeixement popular i el suport de la resta de forces
polítiques d’aquest Ajuntament. Després de diversos expedients, Costes va imposar una multa
de més de 4.500 € a l’empresa concessionària, i l’obligació d’alliberar el pas.
La totalitat del Parlament de Catalunya també ha aprovat per unanimitat una proposta de
resolució demanant a la Conselleria de Territori, l’execució de l’expedient sancionador i
l’obertura del pas abans del 30 de juny d’enguany.
Malgrat tot, la passivitat de l’Admistració, ha provocat que a dia d’avui aquest espai encara
sigui d’us restrictiu, i el pas romangui tancat. ICV ha reclamat acabar amb aquesta situació de
privilegi, incompatible amb els principis d’un estat democràtic i de dret.
Fa pocs dies, el nostre Alcalde s’ha adreçat a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat,
sol·licitant l’execució subsidiària del requeriment d’enderroc del mur i l’obertura del pas, de
la que a hores d’ara, encara no en tenim resposta.

Per tot l’exposat, el nostre grup municipal,
DEMANA:
•

Recolzar a l’alcalde i a l’equip de Govern per executar el requeriment al més aviat
possible, un cop la Generalitat hagi resolt la sol·licitud esmentada.

•

Fer arribar, aquest acord de Ple al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Secretari
General del mateix Departament i a la Mesa del Parlament de Catalunya.

Jesús Fernández: Demana a la Generalitat que s’espavili perquè es tracta d’un tema de
dignitat de ciutat. Es un tema d’estricta legalitat.
Alcalde: Agraeix el suport. L’Ajuntament, a més de demanar l’execució subsidiària, ha fet
una denúncia a Ports de la Generalitat per l’ús del pantalà de davant d’aquest edifici on hi
amarren embarcacions.
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Es sotmet a votació la moció amb les esmenes introduïdes per el Sr. Fernández, i s’aprova per
unanimitat.

10. - MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L’EXECUCIÓ DE LA
SENTÈNCIA DE 16 DE JULIOL DE 2012 SOBRE L’ANUL·LACIÓ DE LES ORDRES
DE PAGAMENT DE LA RETRIBUCIÓ DEL VICEALCALDE
El Sr. Secretari llegeix la moció, que ha estat dictaminada desfavorablement per la Comissió
Informativa de Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«El Grup Municipal a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, TOTS PER SANT FELIU,
presenta la següent moció per ser debatuda al proper ple ordinari, a celebrar durant el present
mes d’agost de 2012.
En data 16 de juliol últim, la senyora Magistrada-Jutgessa titular del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona dictà Sentència en relació als actes d’autorització, disposició i
ordre de pagament de l’Alcalde-President d’aquesta Corporació Municipal pels quals es
disposà l’abonament al senyor Pere Albó i Marlés, Regidor i Tinent d’Alcalde, de cinc
retribucions brutes de 3.072,00 € mensuals, que ho foren en dates 29 de juliol, 26 d’agost, 24
d’octubre i 18 de novembre de l’any 2011.
Segons que consta en aquesta Sentència, numerada 208/12:
“después de les elecciones locales de 2011, los grupos políticos municipales de
Convergència i Unió (CiU) y del Partit dels Socialistes de Catalunya-Acord
Municipal (PSC-PM), acordaron para constituir el nuevo Ayuntamiento, que Joan
Alfons Albó i Albertí, cabeza de lista del grupo CiU, seria elegido Alcalde, y que se
modificaría el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, para que Pere Albó i Marlés,
cabeza de lista del grupo PSC-PM, pudiera ser nombrado Vicealcalde, con unas
retribuciones mensuales parecidas a las del alcalde, acordándose concretamente en el
Pleno de 31 de junio de 2011, que el alcalde tendría unas retribuciones fijas de 3.222
euros brutos mensuales, y que el Vicealcalde tendría unas retribuciones fijas de 3.072
euros brutos mensuales, ambos en 14 pagas anuales, además de indemnizaciones por
asistencia a las sesiones de órganos y comisiones”.
Una vegada recollit els fets, els punts de vista de les Parts, els fonaments jurídics que avalen
la seva argumentació i celebrada Vista, la Sentència, que és ferma, anul·la les ordres de
pagament de les més amunt esmentades retribucions de Pere Albó i Marlés, com així es va
sol·licitar a la Demanda, per no ser conformes a Dret, acordant-se igualment la notificació de
la mateixa a la Recurrent i a la Demandada/Condemnada, que és aquest Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols.
Atès que l’article 117.3 de la Constitució Espanyola diu que:
“El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establecen.”.
Atès que l’article 118 CE disposa, com a deure constitucional, que:
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“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del
proceso y en la ejecución de lo resuelto.”
Atès que l’article 17.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, determina
que:
“Las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y
todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso,
cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado
firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.”
Atès que a l’Exposició de Motius de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa es diu que:
“el punto de partida reside en la imperiosa obligación de cumplir las resoluciones
judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que la Constitución prescribe, y
en la potestad de los órganos judiciales de hacer ejecutar lo juzgado, que la propia
Constitución les atribuye.”
Atès l’article 103.2 de l’esmentada norma legal mana que:
“Las partes están obligadas a cumplir la sentencia en la forma y terminos que en
éstas se consignen”.
Atès que l’article 103.3 de la mateixa llei prescriu que:
“Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la
colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo
para la debida y completa ejecución de lo resuelto”
Atès que l’article 410.1 del Codi Penal determina que:
“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el
debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad
superior, dictadas en el ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las
formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doces meses de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos
años.”.
Al Ple es proposa l’adopció del següent Acord:
“Que per l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament, en la seva qualitat de poder executiu
d’aquesta Corporació Municipal, es porti a terme l’execució de la Sentència 208/12, dictada
en data 16 de juliol últim, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, en la forma i
termes consignats a la mateixa, que comporten la devolució a la Hisenda Municipal de les
quantitats percebudes pel senyor Pere Albó i Marlés que a la mateixa hi figuren, fins a un total
de 15.360,00 €, és a dir, uns 2,5 milions de les antigues pessetes, com a conseqüència de
l’anul·lació de les corresponents ordres de pagament”. »
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Josep Saballs: Reconeix que aquesta moció és un totxo. Es tracta de saber si el Sr. Pere Albó
torna o no els 15.360 €. Recorda el que diu l’art. 410.1 del Codi Penal. Per això demanava als
regidors que pensin molt bé què han de votar aquesta moció per no incorre en aquesta
infracció. Creu que la sentència és clara en que s’han de retornar els diners. No cal allargar en
el temps aquesta qüestió. Es una moció de calat tècnic amb argument jurídic. Arribaran fins el
final. Li va sorprendre que en comissió informativa votessin en contra i que li diguessin que
estan estudiant el cas.
Jesús Fernández: No s’apunta als linxaments personals. S’abstindrà en aquest punt i en els tres
següents.
Verònica Lahoya: Aquest equip de govern no està en contra d’acatar les resolucions judicials.
Però no votaran a favor d’aquesta moció perquè no comparteix el contingut ni la seva
intenció. Una cosa és acatar la sentencia i l’altre el linxament i la interpretació interessada
d’un grup municipal, perquè es distorsiona l’argumentació jurídica. La sentència anul·la unes
ordres de pagament.
Josep Saballs: No troba res ofensiu en aquesta moció. Fa un repàs al contingut de la moció, i
insisteix que no és una moció política.
Pere Albó: La part política està en la seva intervenció i en tots els antecedents, i en les seves
amenaces de querella. Aquest govern no votarà sota amenaça cap moció. La ciutat està molt
cansada d’aquesta totxo. Aquestes són les raons per les quals votem en contra d’aquesta
moció. No és que no es vulgui acatar. Però s’està estudiant si aquesta sentència és recurrible.
TSF té molta pressa en aquest tema. El govern no es vol precipitar a prendre cap acord.
Josep Saballs: El Sr. Pere Albó podia haver retornat voluntàriament els diners. Exerciran les
accions si el 20 de setembre no s’ha complert la sentència.
Pere Albó: Ara ja no l’amenaça només a ell sinó a tots els membres de l’equip de govern. La
instancia superior si hi ha recurs, o el jutjat en execució de sentencia, quan sigui el moment
procedent, ja decidirà.
La moció es sotmet a votació i es desestima amb el següent resultat:
6 vots a favor
11 vots en contra
1 abstenció

(6TSF)
(7CIU i 4PSC)
(1ICV)

11. - MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU PER A L’ACATAMENT DE LA
SENTÈNCIA 16 DE JULIOL DE 2012 I ANUL.LAR ELS PAGAMENTS FETS AL
VICEALCALDE
El Secretari llegeix la moció, que ha estat dictaminada desfavorablement per la Comissió
Informativa de Règim Intern i que textualment diu el següent:
«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,
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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 L’ACATAMENT I EXECUCIÓ DE LA
SENTÈNCIA 208/12 DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
Nº2 DE GIRONA I ANUL·LAR ELS PAGAMENTS FETS AL SR. PERE ALBÓ I
MARLÉS
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 CIUPSC, 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 J.A. 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. J.A. 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”.
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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 ha 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.
No nomes 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 nomes 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 :
- Acatar i executar la sentència 208/12 del Tribunal de Justícia Contenciós
Administratiu nº2 de Girona i anul·lar els pagaments fets al Sr. Pere Albó i Marlés.»
Carles Motas: Aquesta moció ens la podríem haver estalviat. En el Ple passat no es va
permetre votar separadament els punts de la moció tal com demanava el grup que presentava
la moció. Si es retornessin els diners tot s’acabaria. A partir del 20 de setembre demanaran
l’execució forçosa de la sentència.
Pere Albó: Ens la podríem haver estalviat perquè aquests punts ja es van tractar en el ple
passat. En aquestes mocions hi ha una actitud cínica i sofista, perquè sí que els hi agrada
portar aquestes mocions al Ple. Ja veurem si es pot recórrer la resolució. El dret de recurs
forma part de la tutela judicial. A l’anterior Ple era lògic que es votessin conjuntament perquè
era un mateix tema, i ara les mocions són pràcticament còpia una de l’altra. Hi pot haver
discrepàncies en relació a l’execució de la sentència. Acusar a algú de cometre un delicte si no
és cert, també és un delicte, que és la calúmnia. No s’havia de pagar el que és degut encara
que s’hagués fet una tramitació incorrecte del procediment?. Aquesta tramitació s’ha fet com
sempre, iguals que en els anteriors consistoris. Ja que té tant clar que els diners estan
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indegudament percebuts, li torna a preguntar al Sr. Motas si tornarà els diners, o se’ls quedarà
de manera fraudulenta, segons el seu propi criteri.
Carles Motas: Tornaré els diners. Però jo de coses fraudulentes no n’he fet. El Sr. Pere Albó
pot exercir els drets que vulgui, però que vagi preparant la guardiola per tornar els quinze mil
euros. Torna a llegir part de la sentència. L’Alcalde està obligat a complir la llei. La resta que
explica el Sr. Pere Albó són històries de mal pagador i marejar la perdiu. El Sr. Pere Albó no
es pot comparar a altres alcaldes socialistes.
Pere Albó: Sí que l’han acusat de malversar fons públics. El Sr. Motas té el complex de no
haver estat alcalde guanyant unes eleccions, d’aquí ve el problema. Li demana que no parli en
nom dels socialistes. L’honora que s’hagi compromès davant d’aquest Ple a tornar els diners.
Quan ho hagi fet tindrà més credibilitat, i potser aleshores es prendrà més seriosament la seva
demanda.

La moció es sotmet a votació i es desestima amb el següent resultat:
6 vots a favor
11 vots en contra
1 abstenció

(6TSF)
(7CIU i 4PSC)
(1ICV)

12. - MOCIÓ DE TOTS PER SANT FELIU QUE INSTA AL PRIMER TINENT
D'ALCALDE A RETORNAR A L'AJUNTAMENT 15.360 EUROS
El Sr. Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada desfavorablement per la
Comissió Informativa de Règim Intern i que textualment diu el següent:
«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 per tal de ser aprovada i debatuda en el proper ple municipal
ordinari :
MOCIÓ QUE INSTA AL PRIMER TINENT D’ALCALDE, SR. PERE ALBÓ I MARLÉS
(PSC) A RETORNAR A L’AJUNTAMENT 15.360 € INDEGUDAMENT
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-
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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 J.A. 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. J.A. 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 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.
No nomes 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
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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 nomes 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 :
El Ple insta al Tinent d’Alcalde senyor Pere Albó Marlès a retornar a l’Ajuntament els 15.360
€ indegudament percebuts.»
Carles Motas: Sí que retornaria els diners percebuts il·legalment, i sí així ho digués una
sentència judicial. I a la primera, sense necessitat que li demanessin. Però en aquest cas hi ha
una sentència judicial que ho diu.
Pere Albó: Li demana al Secretari que torni a llegir la intervenció del Sr. Motas en el punt
anterior. Deu minuts li han durat al Sr. Motas els seus principis. Li demana al Sr. Motas la
dimissió per no actuar segons els seus principis.
Carles Motas: Estem marejant la perdiu. Reitera que la sentència fa només referència als
pagaments fets al Sr. Pere Albó. Ningú fins ara s’havia posat el títol de Vicealcalde.
Pere Albó: El problema radica en que CiU i PSC hagin estat capaços de poder fer un govern
estable. Amb el Sr. Motas no hi ha governs estables. Reitera que el Sr. Motas no compleix
amb els seus principis. Reclama la dignitat de la política professional. O era millor que el
número dos del govern estigués a sou del Sr. Luque?.
Laura Aiguaviva: Lamenta el comentari respecte a persones absents.
Pere Albó: S’ha d’acostumar a que quan algú actua en política, ha de suportar les crítiques
durant tota la vida. Li podria dir a la Sr. Aiguaviva que és una trànsfuga.
Carles Motas: Li diu al Sr. Pere Albó que ha perdut els papers. Ha portat el debat polític a
l’acusació personal de persones que ja no estan en aquesta sala. Considera que el Sr. Pere
Albó s’ha equivocat.
Pere Albó: En aquest Ple el Sr. Motas ha llegit una acta del 2003. El Sr. Motas podria haver
defensat a les persones a qui s’ha fet referència i no ho ha fet. Són dos models, els dels
polítics professionals, o el de l’obscurantisme.
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Laura Aiguaviva: Els arguments del Sr. Pere Albó no tenen res a veure amb el punt del l’ordre
del dia. No es considera cap trànsfuga.

La moció es sotmet a votació i es desestima amb el següent resultat:
6 vots a favor
11 vots en contra
1 abstenció

(6TSF)
(7CIU i 4PSC)
(1ICV)

Alcalde: La sentència diu el que diu, no el que se li vol fer dir. La sentència està sent
estudiada. Si l’anulació fos per no publicar en el BOP, l’Ajuntament podria reclamar les
retribucions i assistències dels darrers quatre anys.
Atès que són les 00:35 hores, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió.

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

El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó i Albertí
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