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

00001 /2013
SESSIÓ ORDINÀRIA
31 de gener de 2013
des de les 21 fins a les 23 hores
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. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (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. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 18 I
27 DE DESEMBRE DE 2012
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- APROVACIÓ

CPISR-1 C Joan Alfons Albó i
Albertí

DE

BONIFICACIONS
1

DE

L'IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA
QUOTA CORRESPONENT.
4.- APROVACIÓ DEL PLA D'INSPECCIÓ 2013 EN RELACIÓ A L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
5.- MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DE LA REGULACIÓ DE LES TAXES
PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
6.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA GESTIÓ
DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT COBERT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
8.- CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS PER PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
9.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES ESCOLES DE MÚSICA I
DANSA DE TITULARITAT D'UNA CORPORACIÓ LOCAL. CURS 2011-2012
10.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-05 VISTA ALEGRE NORD
11.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-28 MASCANADA LLEVANT
12.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-11b MASCANADA PONENT
13.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-12 ENTORNS DE GAZIEL
14.- APROVACIÓ PROVISIONAL

PER

SEGONA

VEGADA

DE LA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 88 DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES
15.- CANVI DE LA FITXA DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE "LA
TAVERNA DEL MAR"
16.- INCLUSIÓ EN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE "CAN RIUS"
17.- PROPOSICIONS URGENTS
18.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 18 I
27 DE DESEMBRE DE 2012
S’aproven les actes núm. 16 i 17, dels dies 18 i 27 de desembre de 2012.
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Carles Motas: A l’acte de Ple del 27 de desembre, a la part final, en els precs i
preguntes, vaig demanar que se’m passés el conveni que se signava amb el Sr. Antoni
Homs per 5.500 € per comprar llibres. Consta a l’acta que vaig demanar també saber el
preu de venda d’aquest llibre, quants llibres són aquests que es compren per 5.500 €, i a
hores d’ara no tinc aquesta informació. Era per saber si l’estan elaborant, o encara no la
tenen, o si ha estat un descuit i me la poden fer passar. Els ho agrairia. Res més, gràcies.
Alcalde: Això deu constar en l’acte que es va demanar a la Sra. Secretària que es fes
arribar en el regidor, per tant torno a repetir, si us plau, que se li faci arribar.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
«Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia dictats durant el mes de desembre del 2012
mitjançant la plataforma electrònica Carpeta del Regidor.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de 28 de desembre de 2012 de delegació de les
atribucions en matèria de recursos humans a la regidora Sra. Pilar Giró i de la potestat
de resoldre mitjançant actes administratius les qüestions relatives al règim de llicències,
vacances, permisos, jornada de treball i horaris del personal.»
Carles Motas: Tinc preguntes sobre decrets. Precisament un d’ells és aquest que acaba
d’anomenar el secretari, perquè no es van donar les explicacions a la Comissió
Informativa. Jo crec que l’equip de Govern hauria de donar les explicacions del perquè
d’aquest canvi de delegació de l’Alcalde a la Regidora, perquè una mínima explicació sí
que ens mereixem els grups amb representació municipal.
Alcalde: Això a l’apartat de precs i preguntes, que és on toca.
Carles Motas: Perdoni, Sr. Alcalde, que insisteixi, però les explicacions de l’equip de
Govern crec que són necessàries en aquest precís punt, que és parlar dels decrets
d’alcaldia, per un punt que es dóna compte, però unes explicacions que no s’han donat.
Ja li dic que nosaltres voldríem les explicacions en el punt que toca i no haver d’esperarnos al final, en els precs i preguntes, que segons l’ordre del dia d’avui no sé si hi
arribarem, perquè hi ha molts de punts.
Alcalde: Sr. Secretari, a l’apartat donar compte, això que estem comentant es correspon
a precs i preguntes?
Carles Ros: Si es demana algun aclariment d’algun decret del qual es dóna compte, ara
és el moment. Si l’Alcalde vol explicar o vol fer algun aclariment, és el moment de ferho.
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Alcalde: Quin aclariment necessita Sr. Motas?
Carles Motas: Doncs potser les explicacions de per què vostè no sé si s’autocessa de les
responsabilitats que té com a Regidor de Recursos Humans o dimiteix, com fa
habitualment, o quin és el motiu pel qual delega aquestes competències a la regidora.
Perquè de fet hi ha decisions que s’han pres a l’àrea de Recursos Humans, que no sé si
són les últimes seves o les primeres de la Regidora, com el cas que ha sortit a la premsa
del trasllat del director de l’Escola Bressol, i altres decisions que creiem importants
respecte als treballadors municipals que creiem que calen les explicacions i saber qui és
el responsable d’aquestes decisions, si l’alcalde o la nova regidora.
Alcalde: Sr. Motas, com li deia, això va més enllà del decret que vostè demana. El
tarannà que vostè demostra en la pregunta, quan parla de dimissió, etc., posa de
manifest, és evident que no és un donar compte, sinó que sempre busca vostè intentar
veure si hi ha alguna cosa... doncs aquí no hi ha res. Senzillament és redistribució de
tasques d’acord amb la disponibilitat de temps dels regidors, i aquesta és l’explicació.
Passem, doncs, al punt 3.
Carles Motas: Perdoni, hi ha més decrets, Sr. Alcalde, no només aquest... Veig que han
fet un decret en el qual destinen 4.750 € a fer les paneres de Nadal i sobre aquest decret,
voldria saber si els càrrecs de confiança d’aquest Ajuntament, que vostès han contractat,
han tingut panera, i també saber si el Sr. Clarà ha estat al corrent que totes aquestes
paneres han anat als treballadors municipals i no se n’ha desviat cap.
Alcalde: Aquestes paneres s’han adquirit d’acord amb el conveni que hi ha a
l’Ajuntament amb els seus treballadors igual que es va fer l’any 2011, el 2010, el
2008,... En qualsevol cas, evidentment els càrrecs de confiança no entren dins del
conveni i, per tant, no els perceben, i tampoc els perceben ni els regidors ni l’alcalde,
just els treballadors. I algunes que no es van passar a recollir em sembla que s’han
enviat a Càritas. També es va proposar als treballadors i en els seus representants si es
volia renunciar a aquestes paneres i van manifestar que no, que era un dret adquirit, i
vam respectar aquella decisió.
Carles Motas: Hi ha algun altre decret que també voldria explicacions. Veig que hi ha
un decret en el qual es paguen 2.178 € per fer una pàgina web, i al mateix temps,
aquesta ja s’esperava perquè va sortir fa dos plens, crec, que es contractava una persona
sense concurs públic per fer una pàgina web, a raó d’uns 14.000 €, que es fa amb
pagament fraccionat a aquesta persona, de 2.420 € al Sr. Albert Moré. Però el que no sé
és si aquesta nova contractació, aquesta nova despesa de 2.178 € és per fer una pàgina
que tingui relació amb la contractació d’aquesta persona o no, i si aquest pagament de
2.178 € per fer una pàgina web és un pagament fraccionat o és la totalitat del que s’ha
contractat per fer la pàgina web.
Alcalde: No, el Sr. Moré no cobra de la pàgina web.
Carles Motas: I els 2.178 € és un pagament fraccionat o és la totalitat de la pàgina web
visitguixols.cat o .com?
Alcalde: Això em sembla que és de comerç. Sr. Juanjo, està al cas d’això?
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Juan José Cañadas: Sí, és una plana web de comerç que s’està preparant pel tema de les
associacions immobiliàries, és una qüestió molt específica, no té res a veure amb les
webs ni turística, ni municipal...
Carles Motas: I és un pagament parcial o és el total del cost?
Juan José Cañadas: És el total del cost.
Carles Motas: També he vist que el Sr. Alcalde ha comprat un quadre, i voldria saber si
aquest quadre està exposat en algun lloc que el puguem veure o és per decorar el seu
despatx, o és en un lloc públic que tots hi puguem tenir accés.
Alcalde: No ho sé, a no sé que sigui un quadre elèctric... jo no n’he comprat cap.
Carles Motas: Doncs, Sr. Alcalde, això encara és una mica més greu, perquè si vostè
signa decrets que no sap el que signa, potser estem en un cas no d’incompetència, que jo
ja la donava per suposada, però potser sí que en un cas d’inoperància. Vostè s’ha gastat
800 € en comprar un quadre i jo el que demano és poder veure’l, perquè si es gasten els
diners públics en quadres, suposo que serà perquè ho puguem veure tots els ciutadans.
Quant als quadres elèctrics, ja en parlarem algun altre dia, però sí que agrairia saber la
destinació dels recursos públics en aquestes coses, que se’ns donés l’explicació, a més
en un decret que vostè ha signat, que no m’estranya que no sàpiga què signa, però
almenys l’explicació sí que la voldria saber.
Alcalde: Sr. Motas, el seu to, que és totalment impertinent, li permeto perquè com més
parla més es perd, no hi ha cap problema. El quadre mirarem què és aquest quadre de
800 € perquè li asseguro que no recordo tots els decrets que signem. En qualsevol cas,
segur que hi ha l’explicació ben feta al darrera. Per 800 € no deu ser cap obra d’art i
potser fa referència als materials per fer un quadre, potser va per aquí. Però en qualsevol
cas, l’Ajuntament, en els moments en què estem, no comprem obres d’art.
Carles Motas: Doncs li ben asseguro que l’ha comprada. Segueixo amb un altre decret...
Alcalde: No, hi ha una qüestió, miri, o vostè manté unes certes formes i evita
impertinències o senzillament les respostes, com que també poden ser molt curtes, ho
seran. Per tant li prego un mínim de respecte quan fa les preguntes.
Carles Motas: El respecte el té ja d’entrada, com sempre he fet. El que demano són
explicacions, no li demano cap altra cosa, i crec que són les explicacions necessàries
d’algú que ve en aquesta sala amb els papers ben mirats. Almenys no podrà dir mai
ningú que nosaltres no ens mirem els decrets que s’aproven en aquesta sala, cosa que
vostè crec que en dubta, encara, perquè no sap el que signa... I li acabaré amb un decret,
només, que no sé si vostè creu que és una impertinència, però jo crec que és una
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col·laboració a l’Ajuntament: veig que s’ha gastat 290 € en comprar carbó per les
activitats de carnaval i St. Antoni i voldria saber si aquest carbó que vostè ha comprat
també va destinat a altres activitats... i voldria saber si el carbó que li van portar els reis
també va inclòs en aquesta partida de diners o no. Res més, gràcies.
Alcalde: Sr. Motas, vostè vol rebaixar el nivell d’aquest Ajuntament. Quan fa aquestes
expressions on entenc que intenta ser graciós, el que posa de manifest és com en un lloc
on s’han de parlar les coses amb rigor, vostè, ja no és que mantingui un to irònic, sinó és
que vol anar a la tonteria. El carbó s’ha comprat el que s’ha comprat. 200 € suposo que
deu ser per fer la sardinada, i no sé el que ens han portat a nosaltres els reis. El que sí és
evident és que a vostè no li han portat moltes coses, entre elles un xic de bon
enteniment, un xic de seny, i a més també un xic d’educació cap a aquest Ple que
representa a la ciutat. Crec que estan totalment fora de to aquestes afirmacions que vostè
fa.
Carles Motas: Moltes gràcies. Tinc una altra pregunta sobre un decret. Veig que s’ha fet
un viatge a Fitur amb l’AVE. Voldria saber quantes persones hi han anat, quin ha estat
el temps de l’estada, i m’agradaria saber també la relació de les despeses d’aquest
viatge, almenys les que paga l’Ajuntament, tenir la relació d’aquestes despeses.
Alcalde: Sr. Juanjo, si us plau...
Juan José Cañadas: El viatge va ser ahir, dues persones, responsable de turisme i un
servidor, el Regidor de Turisme, i les despeses 200 km d’aquí a Barcelona, l’AVE, que
no sé el que val, sincerament, i un transport de Madrid, i l’autopista.
Alcalde: Aquest Ajuntament va decidir que, malgrat que hi hagi àpats fora de St. Feliu
de Guíxols, no es pagaven dietes per aquest concepte.
Carles Motas: Ja està. Quant a decrets, ja està.
3. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA
QUOTA CORRESPONENT.
«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

TOMA20
12000033

Míriam Latorre Rehabilitació integral
Silva
d’edifici C/ Estret, 19- 50,65 €

6

/ AUTOLI
Q. TAXA

AUTOLI
Q. ICIO

PRESSUP
.
DECLAR
AT

5.441,32

(*)

PLE /CGIMENEZ

[firma]

186eda98-3da8-4fd2-bec1-911b053f5414



AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

(NIF:
40998802Z)

21 cantonada C/ Joan 68,75 €
Goula, 16

Com.Propietari
s edifici C/
Castell
d’Aro,19
(CIF:H172737
07)

Reparacions diverses
en terrassa comunità
ria, així com execució - - - - - d’acabats i arranjament
de fissures de les
façanes de l'edifici C/
Castell d’Aro, 9-19

63112012
000137

Jordi Gamito
Baus
(NIF:
40534871Q)

Rehabilitació,
sanejament i pintura de 50,65 €
la façana comunitària
d’edifici
Rambla
Antoni Vidal, 25

63112012
000143

José
Miguel Reparació, neteja amb
Artacho Martín aigua a
pressió
i 50,65 €
(NIF:
pintura de la façana
40528037 J)
d’edifici C/ València,
29-31 cantonada C/
Almería, 91

63112012
000152

Margarita
Cervera Bosch
(NIF:
40467391H)

Reparació d’esquerdes
i
desperfectes, 50,65 €
sanejament i pintura de
la façana d’edifici C/
Estret, 16

63112012
000161

Comunitat
Propietaris
pàrking
'Can Vidal'
(CIF:H174226
27)

Rehabilitació
de
façana interior d’edifici 50,65 €
C/ Nou del Garrofer,
21-35

Diego Segura
Martínez
(NIF:75202541
Q)

Neteja amb aigua a
pressió i pintura de la 50,65 €
façana
comunitària
d'edifici C/ Castell
d’Aro, 9-19

63112012
000133

63112012
000176
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€
462,44 €

137,95 €

3.537,37 €
(**)

67,47 €

------

109,20 €

47,78 €

------

------

313,66 €

-----

54,60 €

------

63112012
000182

Gerard F. San
Martín Prats
(NIF:38105744
B)

Pintura de la façana
del local
comercial 50,65 €
situat C/ Major, 31,
baixos

63112012
000187

Comunitat
Propietaris
edificis
'Les Brises I i
II'
(CIF:E
17119041)

Execució
la
fase
d’obres de conservació
i
50,65 €
manteniment de les
façanes dels 2 edificis
denominats 'Les Brises
I i II' del conjunt
residencial situat Ctra.
St.Feliu de Guíxols a
Sant Pol per la costa,
436-484

Comunitat
Propietaris
edifici Rambla
Antoni Vidal,
41
(CIF:H
17527219)

Neteja i protecció tant
de murs com de pedra
existents i renovació de 50,65 €
pintura de les baranes
dels balcons i de la
façana
comunitària
d'edifici
Rambla
Antoni Vidal, 41

63112012
000196

Josefa
Oller
Banús
(NIF:
40426029 X)

Substitució
de
l’enrajolat d’un bany i - - - - - pintura de la façana de
l’edifici C/ Rufo, 59

63112012
000197

Diego Navarro
Ibáñez
(NIF:40535472
L)

Reparació
de
2
obertures
malmeses 50,65 €
fetes amb blocs de
vidre de pavès situades
en
la façana de
l’edifici C/ Granada,
54-56

63112012
000193

3,90 €

------

3.431,49
€

------

63,69 €

------

60,33 €

1.547,00
€ (**)

56,65 €

------

(*)
Edifici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès
Històric i Artístic = Fitxa E 030a/b – Edifici en cantonada.
(**) Només cal bonificar la part proporcional de les autoliquidacions corresponents a
l’ICIO ingressades en concepte d’execució d’acabats i arranjament de fissures de les
façanes de l'edifici situat al carrer de Castell d’Aro, núm. 9-19 (Expedient núm.
63112012000133) i també en concepte de pintura de la façana de l’edifici situat al carrer
de Rufo, núm. 59 (Expedient núm. 63112012000196) –a tal efecte, s’adjunten còpies

8

PLE /CGIMENEZ

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

186eda98-3da8-4fd2-bec1-911b053f5414



dels respectius pressupostos declarats per la totalitat de les obres previstes que en cada
cas s’han d’executar–.
ES PROPOSA:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.»
Resultat: S’aprova per unanimitat.
4. - APROVACIÓ DEL PLA D'INSPECCIÓ 2013 EN RELACIÓ A L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
«Es posa a consideració de la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis
Econòmics i Serveis Públics, per el seu estudi, la següent proposta d’aprovació del Pla
de Inspecció 2013 en relació a l’Impost sobre activitats econòmiques:
Antecedents
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 30 d’abril de 1998, va
aprovar la signatura del conveni d'encàrrec de Gestió en la Inspecció de l'IAE
entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Diputació de Girona, en virtut
de la qual l'Ajuntament encarrega a la Diputació de Girona actuacions de
caràcter material, tècnic i de serveis de competència de la inspecció de l'IAE que
l'Ajuntament té atribuïda per delegació de l'Estat.
2. El dia 4 de maig de 1998, es va signar el conveni regulador de l'esmentat
encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Diputació de
Girona, qui exerceix les funcions delegades mitjançant l'organisme Autònom
XLOC-Xarxa Local de Tributs.
Fonaments de dret
Primer.- L’article 116 de la Llei 58/2003, de 17 desembre General Tributària i 170.2
RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, estableix l’obligació
d’elaborar un Pla d’inspecció anual, i l’atribueix caràcter reservat, reserva que és
necessària a l’objecte de garantir l’eficàcia de l’actuació administrativa, tret en el que
afecti les directrius generals les quals podran publicar-se amb la finalitat de fer públics
els criteris bàsics que informen el Pla per tal d’aconseguir l’equilibri entre les relacions
Administració-administrat i la garantia d’imparcialitat de l’administració.
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Segon.- L’article 170.1 del Reglament General de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs, senyala que la planificació comprendrà les
estratègies i objectius generals de les actuacions inspectores i es concretarà en el
conjunt de plans i programes definits sobre sectors econòmics, àrees d’activitat,
operacions i supòsits de fet, relacions jurídic-tributàries o altres, conforme als que els
òrgans d’inspecció hauran de desenvolupar la seva activitat.
Tercer.- L’apartat cinquè de l’esmentat article 170 estableix que el Pla o Plans parcials
d’Inspecció recolliran els programes d’actuació, àmbits prioritaris i directrius que
serveixin per a seleccionar els obligats tributaris sobre els que hagin d’iniciar-se
actuacions inspectores. D’altra banda, l’apartat setè indica alhora que, els Plans, els
mitjans informàtics de tractament de la informació i els demés sistemes de selecció dels
obligats tributaris que vagin a ser objecte d’actuacions inspectores tindran caràcter
reservat, no seran objecte de publicitat o de comunicació ni es posaran de manifest als
obligats tributaris ni a òrgans aliens a l’aplicació dels tributs.
Quart.- El conveni d'encàrrec de Gestió en la Inspecció de l'IAE entre l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols i la Diputació de Girona, en virtut de la qual l'Ajuntament
encarrega a la Diputació de Girona actuacions de caràcter material, tècnic i de serveis
de competència de la inspecció de l'IAE que l'Ajuntament té atribuïda per delegació de
l’Estat.
PROPOSTA :
1. Encomanar a XALOC-Xarxa Local de Tributs, la inspecció de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques relatives a promotors pels m2 venuts, tant de terrenys
com de construcció i a les activitats industrials de la divisió 4 de la secció 1a de
les tarifes de l'impost, dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012.
2. Notificar el contingut del corresponent acord a l'Àrea d'Inspecció Tributària de
l'organisme autònom XALOC i lliurar-los la documentació corresponent per a
l'inici de les actuacions inspectores.».
Resultat: S’aprova per unanimitat
5. - MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DE LA REGULACIÓ DE LES TAXES
PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
«Vist l’informe de serveis econòmics que diu el següent:
Al moment d’introduir les modificacions acordades per les ordenances fiscals per
l’exercici 2013 s’ha detectat que les notes comunes a tos els espais no responen al
procediment establert en la actualitat per les autoritzacions per la utilització de les
instal·lacions municipals.
D’una banda, el requisit de lliurament de la liquidació de la Societat General d’Autors i
Editors no és un requisit indispensable per la tramitació de totes les autoritzacions de les
instal·lacions municipals.
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Per tant, cal modificar el seu redactat i es proposa el següent:
Els impositius legalment establerts (drets d’autor i altres) seran responsabilitat única i
exclusiva dels organitzadors dels actes/activitats. L’ajuntament, es reserva el dret de
requerir copia del rebut comprovant del corresponent pagament.
D’altra banda, els criteris d’ajudes aprovats no són d’aplicació a totes les instal·lacions,
atès que en la majoria ni tant sols s’estableix aquesta possibilitat de reducció.
A la proposta es volien establir els criteris per determinar el percentatge de reducció de
les taxes aplicable en cada cas respecte de les taxes per utilització de les sales del centre
cívic i, per error, es va fer el redactat com a nota comú a totes les instal·lacions
municipals.
Així, quan s’apliqui la reducció màxima del 80% en les taxes per la utilització de les
sales del centre cívic, s’aplicaran els següents criteris:
- En cas d’entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal
d’associacions s’aplicarà una reducció de la taxa del 80%
- En cas d’entitats sense ànim de lucre no inscrites al registre municipal
d’associacions s’aplicarà una reducció de la taxa del 60%
- En cas d’altres usuaris que no cobren per l’activitat s’aplicarà una reducció de la
taxa del 40%
A l’establir els criteris en funció de si es tracten d’entitats sense ànim de lucre inscrites
o no al registre municipal d’associacions, s’ha de modificar la nota a) i treure l’esment
genèric a entitats sense ànim de lucre, atès que contradiu els criteris aprovats, i
modificar la nota d) que regula les reduccions aplicables a les taxes per utilització de les
sales dels centres cívics.
Per tant, per tal d’aclarir les modificacions que impliquen l’aprovació dels criteris
d’aplicació d’ajudes
PROPOSA:
Modificar les notes comuns a tots els espais i donar una nova redacció a les notes a) i d)
referent a la utilització de les sales dels centres cívics de l’annex 9 que regula les taxes
per a la utilització d’instal·lacions municipals amb el redactat següent:
Es transcriu com quedarà tot l’annex 9 destacant les modificacions proposades.

Annex 9.- Taxa per a la Utilització d’Instal·lacions Municipals
Notes comuns a tots els espais:

11

Els impositius legalment establerts (drets d’autor i altres) seran responsabilitat única i
exclusiva dels organitzadors dels actes/activitats. L’ajuntament, es reserva el dret de
requerir copia del rebut comprovant del corresponent pagament.
Règim d’autoliquidació: Aquestes taxes s’exigiran, amb caràcter general, en règim
d’autoliquidació de conformitat amb els models de declaració - autoliquidació que
aprovi l’Alcaldia.
1) Utilització Instal·lacions Municipals Monestir:
a).- Sala Polivalent (Refectori)
-g per 1 dia:
162,70€
-h per mig dia (matí o tarda): 99,85€
-i per hora:
25,00€
b).- Sala de Congressos (Abat Panyelles)
-j per 1 dia:
253,10€
-k per mig dia (matí o tarda): 126,55€
-l per hora:
31,64€
c).- Hort de l’Abat:
Conferències:
-m per 1 dia:
162,70€
-n per mig dia (matí o tarda): 99,85€
-o per hora:
25,00€
Esdeveniments:
-p per 1 dia:
306,50€
-q per mig dia (matí o tarda): 53,25€
L’ús de la sala s’autoritzarà només dins de l’horari laboral del personal del museu o en
l’horari d’obertura del museu.
Aquestes taxes no inclouen altres serveis.
Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o
entitats que en depenguin, queden excloses del pagament de aquests taxes.
Les entitats amb les quals se signi un conveni de col·laboració es regiran pel que aquest
dictamini.
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
2) Utilització d’Instal·lacions Esportives Municipals:
Per Entitats Privades amb Ànim de Lucre.
a).- Pavelló La Corxera i b) Pavelló Carles Nadal:
- Pista central sense il·luminació (1 hora):
- Pista central amb il·luminació (1 hora):
- Pista lateral sense il·luminació (1 hora):
- Pista lateral amb il·luminació (1 hora):
- Pista “Bàdminton” sense il·luminació (1 hora):
12

40,57€
54,14€
26,51€
33,14€
6,94€
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- Pista “Bàdminton” amb il·luminació (1 hora):
13,79€
- Sala gimnàstica (1 hora):
9,94€
c).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per espectacle esportiu.
- Per dia:
497,54€
- Per mig dia (mati o tarda):
364,74€
d).- Utilització del Pavelló Municipal d’Esports per a d’espectacles no
esportius.
- Per dia:
1.094,28€
- Per mig dia (mati o tarda):
795,81€
e).- Utilització Camp de Futbol Municipal (de gespa):
- Sense il·luminació elèctrica:
143,67€
- Amb il·luminació elèctrica:
198,94€
f).- Utilització pistes descobertes:
- Sense il·luminació elèctrica:
11,00€
- Amb il·luminació elèctrica:
17,63€
Les entitats, clubs i centres escolars del municipi per a activitats esportives,
entrenaments i partits d’entrenament o de competició estaran exempts de pagament de
les taxes d’ús de la instal·lació.
Les activitats organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament o alguna de les àrees o
entitats d’ell dependents, queden excloses del pagament d’aquestes taxes.
Les entitats amb les quals es signi un conveni de col·laboració es regiran pel que aquest
dictamini.
L’esport escolar, en totes les seves manifestacions, i els clubs federats en partits
d’entrenament o competició estaran exempts de pagament.
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
3) Utilització del Teatre Municipal:
Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter no Professional.
- Per dia:
129,30€
- Per ½ dia:
65,74€
Jornada d’Assaig per a Companyies o Grups de Caràcter Professional.
- Per dia:
379,66€
- Per ½ dia:
190,66€
Us per funció de caràcter comercial.
- Per dia:
1.136,29€
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- Per ½ dia:
849,96€
Us per funció de caràcter no comercial.
- Per dia:
252,02€
- Per ½ dia:
190,66€
Ús per conferències, assemblees, congressos.
- Per hora:
27,63€
Notes:
1).- Quedaran exempts del pagament de taxes aquelles companyies/grups de
teatre/dansa amateur, constituïts com a tal i inscrits en el cens d’entitats locals
d’aquesta ciutat, durant les jornades d’assaig (en el cas d’ús regular).
En el cas dels dies de funció, hauran de pagar la taxa establerta per ús per
funció de caràcter no comercial.
Els ingressos generats seran íntegrament per a l’entitat organitzadora.
2).- Les activitats d’arts escèniques directament organitzades pels centres
d’ensenyament de la ciutat estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes.
3).- Les entitats amb les quals es signi un conveni es regiran pel que aquest
dictamini.
4).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o alguna
de les àrees o entitats que en depenguin quedaran exempts del pagament
d’aquests taxes.
5).- Aquestes taxes no inclouen altres serveis.
6).- Les activitats organitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin
considerades d’interès municipal podran gaudir d’una reducció màxima del
80%, la qual serà acordada per la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea
de Cultura, Lleure i Comunicació, prèvia sol·licitud del interessat.
7).- Per tal de donar autorització a les representacions de les funcions caldrà
lliurar la liquidació de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
4) Utilització d’Instal·lacions Municipals del Centre Cívic Tueda i Centre Cívic
Vilartagues:
Dependència
a).- Sales Taller (Petites):
b).- Sales Polivalents (Grans):

Import / 1 hora
14,47€
27,29€

Notes:
a).- Les associacions de veïns i els centres escolars del municipi estaran
exempts del pagament de les taxes, quan les activitats que organitzin siguin
gratuïtes.
b).- Les entitats i associacions amb les quals es signi un conveni es regiran pel
que aquest dictamini.
c).- Les activitats organitzades o coorganitzades per aquest Ajuntament o
alguna de les àrees o entitats que en depenguin queden exemptes del
pagament d’aquests taxes.
d).- Les activitats realitzades per qualsevol persona física o jurídica que siguin
d’interès municipal gaudiran d’una reducció a la taxa, prèvia sol·licitud de
l’interessat i comprovació per la unitat gestora responsable dels centres
cívics, del percentatge següent:
14
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- 80% de reducció de la taxa si es tracta d’entitats sense ànim de
lucre inscrites al registre municipal d’associacions
- 60% de reducció de la taxa si es tracta d’entitats sense ànim de
lucre no inscrites al registre municipal d’associacions
- 40 % de reducció de la taxa si es tracta d’altres usuaris que no
cobren per l’activitat.
e).- La utilització dels centres està regulat i es regirà d’acord amb el que
s’estableix al Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics Municipals.
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
5) Utilització de les Sales de l’Ajuntament per a Diferents Usos:
- Celebració Matrimonis Civils:
- Altres usos:

274,09€
132,61€

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
6) Utilització de l’Ermita Sant Elm:
- Celebració Matrimonis a l’Ermita de Sant Elm:
- Altres usos de l’Ermita de Sant Elm (comunions, bateig, etcètera.):

397,88€
132,61€

Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
7) Utilització del bar del Mercat cobert municipal:
- Per 1 dia:
94,35€
- Per 1/2 dia: 47,17€
L’ús del bar del Mercat Cobert s’autoritzarà dins l’horari laboral del personal de
l’Ajuntament encarregat e la seva gestió o en horari d’obertura del mercat.
Excepcionalment, i prèvia autorització, s’autoritzarà el seu ús fora d’aquest horaris
sempre i quan estiguin dintre de la franja horària de 8 del matí a les 21 hores.
Aquesta taxa s’exigirà, amb caràcter general, en règim de autoliquidació de conformitat
amb els models de declaració- autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.»
M.Angel Barrio: Ja vam fer un comentari a la Comissió Informativa. Es referia a unes
notes comunes que hi havia respecte a les utilitzacions de les sales municipals, que no
15

reflectien la realitat de la casuística dels centres cívics tant de Vilartagues com del
Tueda.
Jesús Fernández: El meu grup votarà a favor d’aquesta normalització de les taxes.
Entenem per què ho fa el govern. En tot cas sí que demanaríem al govern més agilitat a
l’hora de poder pagar les taxes, perquè l’últim cop que hem hagut de pagar, en concret
8,24 € hem hagut de fer tres viatges al Centre Cívic i a l’Ajuntament per poder-los
portar. Per tant, cap problema a l’hora de pagar, crec que aquest problema s’hi han
trobat molts ciutadans quan han d’utilitzar un centre cívic d’aquests, recordem que hi ha
una reducció important segons quin tipus de feina es fa, però sí que el paperam que
provoca i els viatges que comporta a la gent que vol utilitzar-ho, doncs buscar una
fórmula per a normalitzar-ho. En tot cas entenem perfectament el sentit de l’aplicació de
les taxes, que és correcte, però us demanaríem que fos molt més senzill, molt més
lleuger a l’hora de fer el pagament. Gràcies.
M.Angel Barrio: De paperam per fer el pagament no n’hi ha cap. Hi ha un imprès
d’autoliquidació que s’emplena i es porta al banc. No hi ha cap mena de complexitat
afegida.
Jesús Fernández: Fins aquí té raó la Sra. Interventora. Després el responsable del Centre
Cívic demana aquest document… buscar alguna fórmula, i deu ser senzill, deu ser un
tema de procediment intern, i això sabem que amb un correu intern es pot normalitzar
un cop el ciutadà ha fet el pagament, aquest serveixi. En tot cas és buscar alguna manera
per simplificar això.
Carles Motas: Nosaltres farem abstenció.
S’aprova amb:
14 vots a favor (7 CIU, 5 PSC, 1 ERC, 1 ICV-EUiA)
6 abstencions (6 TxSF)
6. - ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA GESTIÓ
DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
«La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC)
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici
de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
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entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la
mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen
realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà
mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

Expedients sancionadors
per infraccions a la
normativa de trànsit X
viari, i altres ordenances
municipals

LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 21
de desembre de 2010 i formalitzada en conveni subscrit en data 24 de gener de 2011.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre
(4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de
gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
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Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en
any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així
ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de
Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que
s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació
de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic inclourà, a títol enunciatiu i no limitador, les següents matèries:
- Expedients sancionadors per infraccions de trànsit i de l’Ordenança Municipal
de Circulació
- Expedients sancionadors per infraccions de l’Ordenança Municipal de
convivència ciutadana
- Expedients sancionadors per infraccions d’altres ordenances i reglaments
municipals
La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació
voluntària i l’executiva, de les multes i sancions imposades per infraccions de la
normativa de trànsit i seguretat viària i d’altres ordenances municipals, i implica, a títol
enunciatiu i no limitador, l’exercici de les funcions següents:
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i, en el seu cas, a la consulta del registre
provincial de vehicles
b) Notificar les denuncies formulades.
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c) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan municipal
competent.
d) Expedir provisions de constrenyiment.
e) Recaptar en període voluntari i executiu les multes per infraccions de transit
vial i/o altres sancions.
f) Liquidar interessos de demora.
g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
i) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
j) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determini,
les dades relatives a les sancions greus i molt greus, fermes en via
administrativa, als efectes previstos a l’article 82 del Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el test articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per
resultar fallits els obligats al pagament
l) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
En tot cas, caldrà donar compliment a allò que estableix la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu els documents de
notificació de les denúncies formulades inclouran la informació escaient sobre el
tractament de les dades, la seva inclusió, en el seu cas, en un fitxer informàtic, la seva
cessió a una altra administració pública com a conseqüència de l’encàrrec de gestió
vigent i sobre l’exercici dels drets d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició i de la
identitat i adreça del responsable del tractament.
XALOC, si el desenvolupament de l’activitat objecte de l’encàrrec ho precisa, complirà
els requeriments normatius referits al fitxer de dades personals que decideixi crear i
establir.»
La proposta s’aprova amb:
14 vots a favor (7 CIU, 5 PSC, 1 ERC, 1 ICV-EUiA)
6 abstencions (6 TxSF)
L’Alcalde fa un incís: abans se m’ha preguntat si l’Ajuntament havia adquirit un quadre
per 800 €. Primer dir que durant el mes de gener hi hagut més de 300 decrets, per tant,
un a un no me’n recordo. Sí que ja m’he permès avançar-los que deu ser l’adquisició de
material per elaborar un quadre, això sí que els ho he dit, i els confirmo que és això: és
l’adquisició de material, que és tela, pintures, etc. per fer un quadre que un artista de St.
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Feliu s’ha ofert per fer la feina de franc si li donàvem el que era el material. I aquest
quadre, esperem que on el poguem posar, si té la qualitat que esperem que tingui, serà
aquí a l’edifici de l’Ajuntament, és l’adquisició del material.
7. - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT COBERT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
«Vist el projecte del Reglament de règim interior del mercat cobert de Sant Feliu de
Guíxols;
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 ems locals ( Decrt 179/95 de 13 de juny ).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de règim interior del mercat cobert 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 al·legació ni reclamació durant el
tràmit d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.»
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS PER PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
«Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramès el
conveni per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei
d’ensenyament per un import de 232.700,00 €, a raó de 1.300 € per alumne equivalent,
amb el límit de la capacitat autoritzada per a cada centre.
PROPOSO al Ple,
1. Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament destinada a minorar les
quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament per un import de
232.700 € (110.500 € per a la Llar d’infants Oreneta i 122.200 € per a l’Escola
Bressol Mas Balmanya).
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2. Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.»
Fina Cosp: Manifestar que el nostre vot serà a favor, però volem manifestar des de Tots
per Sant Feliu el nostre rebuig i enuig per les polítiques que aplica la Generalitat envers
els col·lectius dels malalts, la gent gran i els infants. La Generalitat mostra molt poca
sensibilitat i molta prepotència en aplicar les tan famoses paraules retallades i crisi, i
pensem que hi ha moltes altres partides d’on poder estalviar però mai amb aquests tres
col·lectius mencionats.
Resultat: S’aprova per unanimitat.
9. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES ESCOLES DE MÚSICA I
DANSA DE TITULARITAT D'UNA CORPORACIÓ LOCAL. CURS 2011-2012
«Atès la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament (Direcció General de
Centres Públics), pel finançament del funcionament de l’Escola de Música de Sant Feliu
de Guíxols, durant el curs escolar 2011-2012.
Atès que, segons el conveni enviat per la Generalitat, en escrit de data 7 de gener de
2013 (R.E. E2013/228), la quantitat atorgada en subvenció pel curs 2011- 2012 és de
59.340€, aplicant un mòdul de subvenció de 230€ per alumne i curs escolaritzat en
l’Escola de Música, d’edat compresa entre 4 i 18 anys i a càrrec del crèdit
EN0119/D460000800/0000, del pressupost de la Generalitat del 2012, prorrogat per
l’any 2013.
Atès el que disposa el capítol IX del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en què es regulen
les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en què es
regulen els convenis de col·laboració entre administracions públiques.
En virtut del que s’ha exposat i en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, per al finançament del funcionament de l’Escola Municipal de Música, pel curs
escolar 2011-2012.
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Segon.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament, en concepte
de finançament del funcionament de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, pel
curs 2011-2012 i amb un import de 59.340,00€ i amb un mòdul de subvenció de 230€
per alumne i curs escolaritzat en l’escola de música, d’edat compresa entre 4 i 18 anys.
Tercer.- Autoritzar a l’alcalde- president la signatura de l’esmentat conveni.
Quart.- Trametre la documentació justificativa de la subvenció a la Direcció General de
Centres Públics abans del 30 d’abril de 2013.»
Júlia Vendrell: Recordar que els convenis que estem aprovant són pel curs 2011-2012, és el
curs que ja ha passat. Que per aquest curs no tenim notícies encara dels diners que es
percebran. Fer significatiu l’esforç que està fent aquest consistori per poder anar dotant tant
l’escola bressol com l’escola de música del pressupost, havent de posar els diners que no
aporta la Generalitat. I que no ens retallin més perquè sinó potser al final no hi podrem
arribar.

Resultat: S’aprova per unanimitat.
10. - VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-05 VISTA ALEGRE NORD
«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 va presentar per part de RESBEL, XXI, SL un escrit en data
26 de juliol de 2012, que no es va considerar recurs de reposició per adreçar-se contra
l’aprovació d’una disposició de caràcter general, si bé es va tractar com una al·legació o
aclariment, que va ser desestimada per acord de Ple en sessió celebrada el dia 27 de
setembre de 2012.
Ratificat en tot el seu contingut l’acord de Ple de 28 de juny de 2012 d’aprovació definitiva
del PMU-05 Vista Alegre Nord, es va requerir a RESBEL XXI, SL a fi de que aportés un
Text Refós del Pla de millora urbana de l’àmbit de l’SMU-05 Vista Alegre Nord que
incorpori la següent 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.
El dia 2 de novembre de 2012 es va presentar el Text Refós requerit, el qual un cop
verificat pels serveis tècnics es va comprovar que contenia diverses errades que varen ser
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rectificades pel propi redactor del planejament el dia 16 de gener de 2013.
Un cop rectificat el document ha estat informat tècnica i jurídicament, constant els
informes a l’expedient, constant que s’ha incorporat la prescripció sol·licitada al text del
document aportat.
Vist el que disposen els article 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Es proposa al Ple:
1.- Verificar el Text Refós del Pla de Millora Urbana de l’SMU-05 Vista Alegre de
conformitat amb la documentació presentada el dia 2 de novembre de 2012, RE 9859, i
amb les esmenes introduïdes pel redactor del Pla el dia 16 de gener de 2013.
2.- Trametre un exemplar diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i
complement de l’expedient administratiu.»
Joan Vicente: Quan es va aprovar en el seu moment es va fer un requeriment als
promotors que fessin un aclariment en relació a un problema de propietat seu. Se’ls
demanava que aclarissin això, van portar la documentació que toca, i, per tant, es pot
continuar endavant en el procés.
Jesús Fernández: En els punts següents i fins al 15 no direm res, el nostre vot serà
afirmatiu. I crec que sí que cal fer esment de l’esforç que des dels serveis tècnics s’ha
fet. Sabem que és una feina ingent. Com deia en Quijote, aquí algú està deshaciendo
entuertos. Alguns d’aquests són herències d’un pla general que tenia molts errors,
d’altres són simplement desenvolupaments dels SMU. En tot cas sí que cal reconèixer
l’esforç tant dels serveis tècnics propis com dels contractats per poder portar això al Ple.
En tot cas crec que és de reconéixer que hi ha hagut gent que ha fet un esforç malgrat
els dubtes que pogués generar les contractacions que portava.
Resultat: Aprovat per Unanimitat.
11. - VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-28 MASCANADA LLEVANT
«El Ple de 26 de juliol de 2012 va aprovar definitivament amb condicions els Plans de
Millora Urbans dels àmbits de l’SMU-11b) Mascanada Ponent, de l’SMU-12 Entorns
de Gaziel i de l’SMU-28 Mascanada Llevant.
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Els promotors de l’esmentat àmbit ha presentat el document de Text Refós de Pla de
Millora Urbana de l’SMU-28 que incorpora les prescripcions i condicions imposades
per l’esmentat acord de Ple.
El document presentat es el Text refós del Pla de Millora Urbana Mascanada Llevant,
SMU-28, amb RE 10211.
Aquest document han estat informats tècnicament i jurídicament.
Vist el que disposen els article 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Es proposa al Ple:
1.- Verificar el Text Refós del Pla de Millora Urbana de l’SMU-28 de conformitat amb
la documentació presentada amb RE 10211 tot recordant que el projecte d’urbanització
(el qual haurà de ser informat per l’ACA) contemplarà les mesures correctores per
resoldre la possible inundabilitat del sector a determinar pel corresponent estudi de
simulació hidràulica de la riera de Sant Amanç, estudi que condicionarà la definició de
les alineacions i rasant dels vials compartits entre els sectors SMU-11b), SMU-12 i
SMU-28. L’estudi de simulació hidràulica és una prescripció derivada de l’informe de
l’ACA sobre el PMU del sector SMU-12 de data 19-06-2012.
2.- Introduir una esmena d’ofici en el text del document verificat:
a).- A la pàgina 9 de la memòria en la descripció del carrer Dr. Rovira s’introdueix la
següent prescripció: “El sector SMU-28 urbanitzarà la totalitat de la vorera est i de la
calçada de la prolongació del carrer Dr. Rovira, inclòs l’encitat o vorada i la rigola de la
vorera oest. El sector SMU-11b) urbanitzarà la totalitat de la vorera oest de la
prolongació del carrer Dr. Rovira, excepte l’encintat o vorada i la rigola.
3.- En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord
d’aprovació definitiva de l’SMU-28 i normativa, a la constitució de garantia per import
del 12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora
Urbana, d’acord amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei
d’urbanisme. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a la presentació davant
l’ajuntament de la garantia esmentada en el termini i amb les conseqüències que en cas
contrari preveu l’article 106.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
4.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, prèviament a la
publicació d’aquest acord, la documentació tècnica i administrativa completa d’acord
amb el que preveu l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010.»
Joan Vicente: En aquest cas són de caràcter tècnic, però aquí sí que hi ha algun contingut de
decisió que m’agradaria recordar, tot i que ja va passar per aquest Ple. Per la part que no em
toca, vull agrair les paraules del Sr. Jesús Fernández. Hem intentat que en aquest mandat els
temes de planejament que han estat sovint un coll d’ampolla de la casa poguessin agilitzar-se i
crec que els fets estan demostrant que alguna cosa s’està aconseguint. Avui passen uns quants
punts que tenen a veure amb aquests temes i en els plens que vénen, i algun regidor potser s’ho
perdrà malhauradament, doncs en continuarem veient.
El tema polític, o la decisió que vam decidir tirar endavant, és que són tres sectors que es
toquen a Mascanada, són tres sectors molt grans, que tots en conjunt endrecen o pretenen
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endreçar una part important de la ciutat. Per tant, es va fer un esforç perquè els tres sectors
poguessin aprovar-se conjuntament, pensant que això pogués ser garantia que no passés allò
que passa de vegades que cada sector va pel seu compte i llavors tenim problemes tan absurds
com qüestions de voreres que no acaben d’encaixar. De fet aquesta verificació és precisament
per garantir, amb un aspecte d’una vorera, aquesta coordinació entre els sectors.
Això va per aquest punt que s’anomena de Mascanada Llevant, pel següent que és Mascanada
Ponent que és… aquests dos són l’antiga fàbrica de Can Rosselló, que recordem que hi ha un
projecte crec que atractiu de preservació de patrimoni d’unes antigues naus que passaran a ser
patrimoni municipal. Tot plegat, per tant això està prou bé, i també d’un sector anomenat
Entorn Gaziel, que és aquest de Can Ginesta, que ara ens fem una idea de la dimensió de tot
plegat.
L’Alcalde s’ha absentat durant la deliberació. El substitueix en la presidència el Sr. Pere Albó.
Resultat: S’aprova per unanimitat, menys el vot de l’Alcalde, que no es troba present en aquest
punt.

12. - VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-11b MASCANADA PONENT
El Sr. Alcalde es reincorpora a la sessió.
«El Ple de 26 de juliol de 2012 va aprovar definitivament amb condicions els Plans de
Millora Urbans dels àmbits de l’SMU-11b) Mascanada Ponent, de l’SMU-12 Entorns de
Gaziel i de l’SMU-28 Mascanada Llevant.
Els promotors dels diversos àmbits han presentat els respectius documents de Text Refós
de Pla de Millora Urbana que incorporen les prescripcions i condicions imposades per
l’esmentat acord de Ple.
Els documents presentat pels promotors de l’àmbit Mascanada Ponent ha estat el Text
refós del Pla de Millora Urbana Mascanada Ponent, SMU-11B), amb RE 9181.
Aquest document ha estat informat tècnicament i jurídicament.
Vist el que disposen els article 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Es proposa al Ple:
1.- Verificar el Text Refós del Pla de Millora Urbana de l’SMU-11b) de conformitat
amb la documentació presentada amb RE 9181, tot recordant que el projecte
d’urbanització (el qual haurà de ser informat per l’ACA) contemplarà les mesures
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correctores per resoldre la possible inundabilitat del sector a determinar pel
corresponent estudi de simulació hidràulica de la riera de Sant Amanç, estudi que
condicionarà la definició de les alineacions i rasant dels vials compartits entre els
sectors SMU-11b), SMU-12 i SMU-28. L’estudi de simulació hidràulica és una
prescripció derivada de l’informe de l’ACA sobre el PMU del sector SMU-12 de data
19-06-2012.
2.- Introduir dues esmenes d’ofici en el text del document verificat:
a).- A la pàgina 8 de la memòria en la descripció del carrer Dr. Rovira s’introdueix la
següent prescripció: “El sector SMU-28 urbanitzarà la totalitat de la vorera est i de la
calçada de la prolongació del carrer Dr. Rovira, inclòs l’encitat o vorada i la rigola de la
vorera oest. El sector SMU-11b) urbanitzarà la totalitat de la vorera oest de la
prolongació del carrer Dr. Rovira, excepte l’encintat o vorada i la rigola.
b).- Afegir un punt 8 a l’article 20 de la normativa que digui: “ Les determinacions
ambientals de la normativa del Pla s’han de contemplar amb l’exclusió d’espècies de la
flora exòtica amb potencial invasor. A tal efecte cal tenir present la llista de l’Annex i
del Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la Llista i el Catàleg
espanyol d’espècies exòtiques invasores.
3.- En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord
d’aprovació definitiva de l’SMU-11b) i normativa, a la constitució de garantia per import
del 12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora Urbana,
d’acord amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. L’eficàcia
d’aquest acord resta condicionada a la presentació davant l’ajuntament de la garantia
esmentada en el termini i amb les conseqüències que en cas contrari preveu l’article 106.3
del Text refós de la Llei d’urbanisme.
4.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, prèviament a la publicació
d’aquest acord, la documentació tècnica i administrativa completa d’acord amb el que
preveu l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010.»
Resultat: S’aprova per unanimitat.
13. - VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA
SMU-12 ENTORNS DE GAZIEL
«El Ple de 26 de juliol de 2012 va aprovar definitivament amb condicions els Plans de
Millora Urbans dels àmbits de l’SMU-11b) Mascanada Ponent, de l’SMU-12 Entorns de
Gaziel i de l’SMU-28 Mascanada Llevant.
Els promotors de l’esmentat àmbit han presentat el document de Text Refós de Pla de
Millora Urbana SMU-12 Entorns del Col·legi Gaziel que incorpora les prescripcions i
condicions imposades per l’esmentat acord de Ple.
El document presentat és el Text refós del Pla de Millora Urbana Entorns del Col·legi
Gaziel, SMU-12, amb RE 10155.
Aquest document ha estat informat tècnicament i jurídicament.
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Vist el que disposen els article 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Es proposa al Ple:
1.- Verificar el Text Refós del Pla de Millora Urbana de l’SMU-12) de conformitat
amb la documentació presentada amb RE 10155, tot recordant que el projecte
d’urbanització (el qual haurà de ser informat per l’ACA) contemplarà les mesures
correctores per resoldre la possible inundabilitat del sector a determinar pel
corresponent estudi de simulació hidràulica de la riera de Sant Amanç, estudi que
condicionarà la definició de les alineacions i rasant dels vials compartits entre els
sectors SMU-11b), SMU-12 i SMU-28. L’estudi de simulació hidràulica és una
prescripció derivada de l’informe de l’ACA sobre el PMU del sector SMU-12 de data
19-06-2012.
2.- En tot cas queda supeditada la publicació i consegüent executivitat de l’acord
d’aprovació definitiva de l’SMU-12 i normativa, a la constitució de garantia per import del
12% del pressupost de les obres d’urbanització indicades en el Pla de Millora Urbana,
d’acord amb el que preveu l’article 107.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. L’eficàcia
d’aquest acord resta condicionada a la presentació davant l’ajuntament de la garantia
esmentada en el termini i amb les conseqüències que en cas contrari preveu l’article 106.3
del Text refós de la Llei d’urbanisme.
3.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, prèviament a la publicació
d’aquest acord, la documentació tècnica i administrativa completa d’acord amb el que
preveu l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010.»
Resultat: S’aprovar per unanimitat.
14. - APROVACIÓ PROVISIONAL PER SEGONA VEGADA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 88 DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES
«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 modificació que es tramita pretén te un doble objectiu, d’una banda estendre a les
parcel·les amb edificació aïllada l’aplicació del redactat actual de l’article 75.3, ara
limitat a les parcel·les amb edificació entremitgeres, i d’altre banda, ajustar aquestes
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alçades màximes als requeriments que poguessin resultar de les necessitats específiques
de l’ús hoteler.
Durant els dos períodes en que la documentació aprovada inicialment per acord de Ple
de 26 de juliol de 2012 ha estat sotmesa al tràmit d’informació al públic, s’ha presentat
una única al·legació per part de la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Les Brises,
mitjançant RE 628/2013, de 22 de gener de 2013.
Consta a l’expedient que s’han sol·licitat els informes sectorials preceptius i s’ha portat
a terme el programa de participació ciutadana. Igualment 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, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la Comunitat de Propietaris de
l’Edifici Les Brises. La motivació per aquesta resolució son els raonaments continguts a
l’informe tècnic emès per l’arquitecte assessor de planejament urbanístic de
l’Ajuntament i que el Ple accepta com a motivació per la desestimació. A tal efecte es
donarà trasllat als al·legants del contingut íntegra de l’esmentat informe, en compliment
del que disposa l’article 89.5 de la Llei 30/1992 reguladora del regim jurídic de les
AAPP i de procediment administratiu comú.
SEGON.- Aprovar provisionalment per segona vegada 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.
TERCER.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligènciada de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
QUART.- 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: És la modificació que feia referència a la regularització d’alçades dels edificis
hotelers. Si recorden, va passar una modificació permetent un petit increment d’alçada per
planta, uns 20 cms aproximadament, pensant que l’activitat hotelera, tant en planta baixa
especialment, com en plantes pis, podia requerir una alçada de planta més alta que no pas
una activitat residencial. Per una interpretació serveis jurídics d’urbanisme de la
Generalitat… com que això es va fer en exposició pública al mes d’agost, doncs resulta que
aquesta interpretació no donava per ferma l’exposició pública, doncs hem decidit per donar
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plenes garanties de fer un mes més d’exposició. Durant aquest nou període s’ha presentat
una al·legació, una al·legació d’una banda doncs demanava que no es fes aquesta
modificació, però si l’havíem defensat perquè crèiem que era un benefici i era racional en
relació a l’activitat hotelera, doncs ara no ens faríem endarrere. Dos, també demanaven que
no hi hagués bonificacions a les inversions hoteleres, però això també ha estat un criteri que
des de ja l’any 2006 es va aprovar i que hem anat, no només mantenint, sinó reafirmant al
llarg d’aquests últims tres mandats, per tant en això tampoc no ens fèiem enrere. I l’última
al·legació era una al·legació genèrica en relació a l’edifici que s’ha de fer davant de la finca
de la comunitat que ha presentat les al·legacions que també era una al·legació genèrica
dient que com s’havia de posar, de col·locar, el sostre d’aquell edifici que s’havia de fer, és
una al·legació que diguéssim no ha lugar, perquè de fet no hi ha el projecte de l’edifici, per
tant en aquests moments no podíem dir res. Per això s’ha dit que no a l’al·legació i, per tant,
tornem en el procediment d’aprovació definitiva d’aquesta regulació que ens sembla
encertada per la funcionalitat i també per la prestància de l’activitat hotelera.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - CANVI DE LA FITXA DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE "LA
TAVERNA DEL MAR"
«Un dels objectius del POUM actualment vigent va ser augmentar el grau de protecció
del front marítim i del patrimoni arquitectònic. El POUM de Sant Feliu de Guíxols,
publicat al DOGC de 18 de juliol de 2006, conté com a Document núm. 4 el Catàleg de
Béns a Protegir, el qual es composa pels elements que formen part actualment del
Patrimoni de Sant Feliu de Guíxols, així com d’aquells altres que, en virtut de les
determinacions urbanístiques d’aquest POUM, han de ser objecte de protecció.
Dins el Catàleg de Béns a Protegir s’hi troba la fitxa 164 corresponent a la Casa de la
Taverna del Mar que es va inaugurar l’any 1929, formant part del projecte
d’urbanització de s’Agaró dissenyat per Rafael Masó Valentí. La casa de la Taverna del
Mar era el Restaurant del Banys i va ser projectada pel mateix arquitecte Masó,
juntament amb un servei de casetes de bany. L’hivern de 1935 es va incendiar i Masó
projectà un nou edifici que, a la seva mort, va acabar construint l’arquitecte Francesc
Folguera. Actualment encara funciona com a restaurant i establiment de banys ubicat al
racó de llevant de la platja de Sant Pol i, a pesar de les ampliacions i transformacions,
manté una imatge de conjunt d’interès com a referència d’un període concret del model
turístic del país.
De conformitat amb el que disposa l’article 20 del POUM, l’Ajuntament podrà, ja sigui
per pròpia iniciativa o a instància de part, incloure nous elements al Catàleg. La inclusió
haurà de ser degudament justificada, previ informe tècnic municipal, i no comportarà la
modificació del POUM.
En el present cas no es proposa la inclusió d’un nou element al Catàleg, sinó la
modificació del nivell de protecció. Fins ara el conjunt de la casa de la Taverna del Mar
disposa d’un grau de protecció C, com a bé d’interès. S’ha cregut convenient atorgar al
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conjunt un plus de protecció proposant la seva catalogació com a Bé d’Interès Local
(BCIL), amb un nivell de protecció B dins el Catàleg municipal.
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, és
competència del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la declaració de béns
culturals d’interès local. Aquesta declaració es portarà a terme, prèvia tramitació de
l’expedient de catalogació en el que constarà l’informe favorable d’un tècnic en
patrimoni cultural.
S’ha elaborat aquest informe per part de la directora de l’Arxiu Municipal de la ciutat
interessant la catalogació del conjunt la casa de la Taverna del Mar i casetes de bany de
Sant Pol com a Bé Cultural d’Interès Local. En dit informe, a més de remarcar l’interès
del conjunt com a testimoni dels inicis del turisme i del valor arquitectònic de l’edifici
també es ressalta, com s’ha dit més amunt, que forma part de la urbanització de
s’Agaró, declarada el 1995 Bé Cultural d’Interès Nacional. És amb aquesta perspectiva
més àmplia que es proposa incrementar el nivell de protecció com a Bé Cultural
d’Interès Local.
En base a l’exposat anteriorment i vist el que disposen els article 71 i 72 del Decret
Legislatiu 1/2005, i els articles 21, 22 i 47 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
Regim Local,
Com a regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la fitxa 164 del Catàleg de Béns a
Protegir integrant del POUM de Sant Feliu de Guixols, declarant el conjunt, Casa de la
Taverna del Mar i casetes de bany, com a Bé d’Interès Local.
SEGON.- Aprovar el nou contingut de la fitxa E-164, anomenada Casa de la Taverna
del Mar, en la que es concreten els objectes de protecció, quedant condicionada
qualsevol intervenció a l’aprovació d’un Pla Director d’Intervenció.
TERCER.- Sotmetre els anteriors acords a informació al públic durant el termini de 1
mes a efectes d’al·legacions, reclamacions i suggeriments. La informació al públic es
convocarà mitjançant publicació d’edictes al BOP de Girona, Punt Diari, Setmanari
Local Ancora i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.»
Joan Vicente: En aquest punt parlem de la Taverna del Mar, en el següent parlarem de
Can Rius, i en tots dos parlarem en el mateix sentit en relació a la catalogació, en aquest
cas per pujar el nivell de protecció i en el segon per catalogar-la, per protegir-la. Tot
això ve d’una situació que no surt a la proposta com a situació de fet, i és que a tots dos
edificis, tant Taverna del Mar com Can Rius, hi ha la decisió presa per part de Costes
d’enderrocar-los. I, per tant, aquesta acció de l’Ajuntament té a veure amb una decisió
que en el cas de Can Rius ja fa uns quants anys que s’ha anat manifestant en aquest Ple,
i en el cas de la Taverna del Mar és la primera vegada que passa, així doncs una decisió,
per començar de l’equip de govern, i crec que de tot l’Ajuntament, que això no s’ha
d’enderrocar, com a mínim per dos motius. Primer, perquè són uns edificis que formen
part d’un perfil molt concret de les nostres dues badies, i que tots dos són testimoni
d’uns moments determinats del turisme, quan el turisme encara no era massiu i generava
algunes peces, alguns equipaments amb una certa tipologia arquitectònica que ara no
tenim, i són aquí i no són a gaires llocs més de la costa. En aquest sentit, aquesta decisió
que portem a Ple de dir no, els volem protegir. A més, en tots els casos, això va lligat a
un altre recorregut que el proper mes o el que ve esperem que pugui passar per Ple, que
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augmentin el dret a decidir d’aquest Ajuntament en relació al que volem que passi amb
aquests edificis.
La Taverna del Mar, com s’ha explicat, és un edifici que ha tingut diverses
modificacions però que el seu embrió i una part de l’edifici és una obra d’en Rafael
Masó que va vinculada a S’Agaró, que forma part de tot aquest projecte de S’Agaró,
que és bé cultural d’interès nacional, i és en això que posem l’èmfasi per tal
d’augmentar el nivell de catalogació. Quina és la conseqüència d’això? Que si és un bé
cultural d’interès nacional, que encara no ho és, pràcticament està garantit que aquest
edifici no podrà ser enderrocat. I en aquest sentit, fem el pas, ho argumentem. A més, a
la fitxa que hi havia fins ara de catalogació, que era en el nivell més baix, hi havia una
cosa que no entenem com és que sortia, deia: “estat de l’edifici: deficient”, quan és un
edifici que des de fora és evident que té una activitat econòmica que és important, que
dóna prestigi, que es pot perdre. Aquell edifici no està en un estat deficient.
Per tant, hi ha una modificació de la fitxa en relació al seu contingut i, com a
conseqüència, un increment del nivell de catalogació, amb un objectiu que és garantir
que l’edifici no s’enderroca i amb un pas que volem fer que és garantir que l’activitat
econòmica d’aquell edifici pugui continuar. En aquest sentit, també una altra
modificació que es fa a la fitxa és d’ampliar els usos, i s’hi posen, per si de cas, usos
culturals, esportius, és a dir, que si en algun moment allò ha de tornar a sortir en
concessió, com probablement passarà, doncs que si hi ha d’optar algú, doncs que hi hagi
un ventall més ampli d’activitats que pugui acollir sense necessitat de retocar res més.
Això en referència a la Taverna del Mar. En tot cas, després m’esplaiaré un xic parlant
de Can Rius.
Resultat: Aprovat per Unanimitat
16. - INCLUSIÓ EN EL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DE "CAN RIUS"
«El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2008 va acordar
incoar expedient per la declaració de l’edifici dels antics Banys de Sant Elm com a Bé
d’Interès Local, i la seva inclusió en el catàleg de Béns a protegir integrant del POUM
de Sant Feliu de Guíxols.
Un dels objectius del POUM actualment vigent va ser augmentar el grau de protecció
del front marítim i del patrimoni arquitectònic. El POUM de Sant Feliu de Guíxols,
publicat al DOGC de 18 de juliol de 2006, conté com Document núm. 4 el Catàleg de
Béns a Protegir, el qual es composa pels elements que formen part actualment del
Patrimoni de Sant Feliu de Guíxols, així com d’aquells altres que, en virtut de les
determinacions urbanístiques d’aquest POUM, han de ser objecte de protecció.

31

De conformitat amb el que disposa l’article 20 del POUM, l’Ajuntament podrà, ja sigui
per pròpia iniciativa o a instància de part, incloure nous elements al Catàleg. La inclusió
haurà de ser degudament justificada, previ informe tècnic municipal, i no comportarà la
modificació del POUM.
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català, és
competència del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la declaració de bens
culturals d’interès local. Aquesta declaració es portarà a terme, prèvia tramitació de
l’expedient de catalogació en el que constarà l’informe favorable d’un tècnic en
patrimoni cultural.
Un tècnic municipal del Museu d’Història de la ciutat va emetre informe interessant la
catalogació de l’edifici dels antics Banys de Sant Elm com a Bé Cultural d’Interès
Local.
Per acord de Ple de 29 d’octubre de 2009 es va aprovar inicialment la declaració de
l’edifici dels antics Banys de Sant Elm com a Bé d’Interès Local i la seva inclusió en el
Catàleg de Béns a protegir amb el número de fitxa E-343 i aprovar el contingut de la
fitxa anomenada Banys de Sant Elm.
Aquest inici de catalogació va seguir el tràmit d’informació al públic i emissió
d’informes.
A la vista dels informes emesos pel Servicio Provincial de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, i pel Servei de Costes de la Direcció General
de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, s’ha decidit continuar amb
la catalogació proposada amb el mateix nivell de protecció, per tant, com a Bé d’Interès
Local, però concretant que l’objecte de protecció és el conjunt, edifici i casetes de bany,
que tenen el seu origen en l’antic edifici de banys projectat per Joan Bordàs l’any 1922,
i que les actuacions que es prevegin han de tendir a recuperar aquella imatge.
En base a l’exposat anteriorment i vist el que disposen els article 71 i 72 del Decret
Legislatiu 1/2005, i els articles 21, 22 i 47 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
Regim Local,
Com a regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment per segona vegada la declaració de l’edifici dels antics
Banys de Sant Elm com a Bé Cultural d’Interès Local i la seva inclusió en el Catàleg de
Béns a protegir integrant del POUM de Sant Feliu de Guíxols, amb el número de fitxa
E-343.
SEGON.- Declarar que l’objecte de protecció és el conjunt, edifici i casetes de bany,
que tenen el seu origen en l’antic edifici de banys projectat per Joan Bordàs l’any 1922,
i que les actuacions que es prevegin han de tendir a recuperar aquella imatge, i en aquest
sentit aprovar el nou contingut de la fitxa E-343, anomenada Banys de Sant Elm, en la
que es concreten els objectes de protecció, quedant condicionada qualsevol intervenció
a l’aprovació d’un Pla Director d’Intervenció.
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TERCER.- Sotmetre els anteriors acords a informació al públic durant el termini de 1
mes a efectes d’al·legacions, reclamacions i suggeriments. La informació al públic es
convocarà mitjançant publicació d’edictes al BOP de Girona, Punt Diari, Setmanari
Local Ancora i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.»
Joan Vicente: En aquest cas estem davant d’un edifici que no està catalogat, un edifici
que a finals del 2007, quan el Ministeri de Foment va aportar un projecte de camí de
ronda per la part de ponent de la badia, vam descobrir que tenia previst enderrocar-lo, i
d’aquí va sortir aquesta primera iniciativa que s’ha comentat de catalogació. Es va fer
tot el procés, va passar per Ple, hi va haver unanimitat, però resulta que Costes, que
havia d’informar preceptivament d’aquest procés de catalogació, ho va denegar. Ho va
bloquejar perquè considerava que no quedava prou clar què volíem que passés amb
aquest edifici, com volíem que quedés, deien que “aquest edifici és una carcassa, s’està
ensorrant...”. Sí, es pot estar ensorrant, però és una carcassa que respon a un projecte
d’un moment històric del turisme en general i de la ciutat en concret que és recuperable
i forma part del perfil històric de la ciutat. Per tant, a partir d’aquests informes hem
intentat concretar més el que volem que passi amb aquest edifici en termes
arquitectònics, que és això que s’ha dit actuacions que retornin al seu aspecte original,
entenent per original no el del 1893 sinó el del 1922 que és l’origen de l’edifici que
tenim ara. I també, igual que ha passat amb la Taverna del Mar, definim uns usos que
són amplis: cultural, esportiu, docent, etc. incloent-hi restauració, no discoteca, per no
aixecar recels, i esperem que aquesta vegada per part de Costes no hi hagi cap
problema. El cert és que des d’aquests anys que han passat des del primer intent de
catalogació les converses amb Costes, Madrid i Barcelona, han estat molt sovintejades.
I, com passava amb el punt de la Taverna del Mar, això és un pas per a què l’edifici no
s’enderroqui, però a més és un pas cap a un procediment que l’Ajuntament tingui molt
més a dir-hi en el moment que torni a ser posat en concessió.
Jesús Fernández: Can Rius, com ha explicat el Sr. Vicente, estem parlant de l’edifici.
Però al nostre entendre, Can Rius és un sector més ampli. Estem d’acord amb les
accions que porta el govern, les entenem, crec que s’han de fer. En tot cas demanaria
una visió al govern i a la ciutat molt més àmplia de tot el racó de Garbí, no que fossin
peces separades. La famosa paret un dia d’aquests caurà i s’obrirà tot un pas. Per tant, la
ciutat té i ha tingut sempre un racó en els últims decennis molt deixat, no només serveix
de plató de llocs degradats l’antiga discoteca Palm Beach, sinó tot l’espai des de la
Mura fins a sota el Club de Mar, i tot el que seria el racó de Garbí té molta potencialitat.
Per tant, estem completament a favor d’aquesta reforma. En tot cas, demanem al govern
i als regidors que hi estan implicats, tant els d’embelliment de la ciutat, com als de
turisme, com als d’urbanisme, que intentin fer el possible de pensar en aquest espai
d’una manera més global. Hi ha propostes per part d’antics concessionaris de Can Rius
de fer-hi algun tipus de projecte, hi estem completament a favor, però en tot cas, si no
s’entén tot l’espai des de la Mura amb un passeig, també hi havia hagut propostes de
fer-hi algun tipus de terrassa o alguna cosa sobre la riera... Sabem que és un tema
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complicat, que afecta moltes administracions des de l’ACA fins a Costes, fins a tres o
quatre, però en tot cas no ens podem permetre de tenir tot aquest espai degradat.
Joan Vicente: Només per manifestar el ple suport del regidor d’urbanisme als
comentaris del regidor d’iniciativa. És cert, allò és una petita peça de tot un engranatge
que és molt més ampli i que és l’aparador de la ciutat. El Sr. Regidor ha fet esment de
les dificultats que en alguns temes tenim, per exemple, en poder eixamplar la pujada a
sobre de la riera. En diferents governs s’ha intentat, s’ha demanat, no hi ha vorera
perquè la paret, el mur, els arbres l’estan fent tombar. En relació a tota aquesta façana,
des del Canari fins a Can Rius aquí l’equip de govern també va prendre una decisió que
és canviar el sistema d’actuació i ara estem en un estira i arronsa, que en tot cas ja
explicaré a Comissió Informativa, amb qui va fer el pla de millora aquell que no s’havia
arribat a aprovar però hi som. Els recordo també que a comissió informativa es va
explicar que en el PUOSC s’està treballant en dues propostes, una de l’Av. Juli Garreta i
l’altra del c/ Colom, precisament pensant en tot aquest conjunt del Passeig, fins al
Monestir, fins a la punta del moll s’hi està treballant. Els vaig explicar també a
Comissió Informativa que molt aviat passaria la proposta del Club Nàutic vell,
d’endreçar tot plegat, perquè l’activitat que hi ha, i hi pugui haver, funcioni molt millor.
Està en marxa, també ho saben, el pla especial de l’esplanada del port.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
Alcalde: Abans de passar al punt següent, comentar el que hem manifestat en reiterades
ocasions: la transcendència que té el tema urbanístic sobre l’economia de la ciutat. Si
s’hi fixen estem tractant d’ordenar, no només sobre el paper, sinó també que es traslladi
la realitat en forma d’obres i d’inversions, el que és tota la primera línia de casa nostra.
Estem parlant de zones que tenim degradades, Can Rius, l’accés que comentàvem a la
zona del Club de Mar, l’espai que hi ha entre el Canari i la Mura, o l’antic edifici del
Club Nàutic, que també està en procés de canvis de caire urbanístic, per poder permetre
les activitats que aquests últims anys s’hi han donat.
17. - PROPOSICIONS URGENTS
17.1. - PROPOSTA AL PLE DE SOL·LICITAR LA CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ
DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO-TERRESTRE DELS ANTICS BANYS DE
S’AGARÓ I LA CASA DE LA TAVERNA DEL MAR.
<<Es voluntat municipal contribuir en la mesura del possible en el manteniment dels
usos que es desenvolupen actualment, consistents en restauració i serveis de platja, a la
casa de la Taverna del Mar i les casetes o vestidors de platja de l’entorn.
En aquest sentit es considera adient sol·licitar la caducitat de la concessió actualment
existent i la proposar la regularització de l’ocupació d’aquells espais de domini públic
mitjançant la sol·licitud d’atorgament de la concessió d’ocupació de domini públic
marítimo-terrestre dels antics banys de s’Agaró i la Casa de la Taverna del Mar, a favor
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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En base a l’exposat,
PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Sol·licitar el compliment de la resolució de 10 d’octubre de 2006 del
director general de Costes del Ministeri de Medi Ambient, confirmada per resolució de
21 de juny de 2012, del secretari general tècnic del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, que ordenava iniciar expedient de revocació de la concessió existent
sobre els antics banys de s’Agaró i terrenys adjacents a la Taverna del Mar a la platja de
Sant Pol. Alternativament, interessar l’inici de la declaració de caducitat de l’esmentada
concessió d’ocupació del domini marítimo-terrestre actualment vigent sobre els antics
banys de s’Agaró i terrenys adjacents a la Taverna del Mar, per incompliment de
l’obligació de pagar el cànon, i per incompliment de la prohibició d’arrendar que
constituïa la condició novena del títol concessional i les seves ampliacions.
SEGON.- Sol·licitar la concessió d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre dels
antics banys de s’Agaró i la Casa de la Taverna del Mar de la Platja de Sant Pol a favor
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
TERCER.- Interessar que en aplicació de l’article 84 de la Ley de Costas es declari que
l’Ajuntament es troba exempta del pagament del cànon i que l’obligació de pagament
naixerà en el moment en que es realitzi una explotació lucrativa de l’objecte de
concessió.»
S’aprova la urgència per unanimitat.
Joan Vicente: He de reconèixer que m’havien dit que no estarien a punt pel Ple, per això
hi he fet esment així el·líptic en els punts anteriors. En tot cas, passa per aquest primer
punt poder decidir més sobre el que havia de passar a la Taverna del Mar, és a dir, que
l’Ajuntament demanés la concessió de l’edifici. En aquest cas, estem en un edifici, una
concessió, que està al mig d’un plet, que probablement porti a la revocació de la
concessió, i que aquell edifici s’hagi d’enderrocar. Per tant, demanem catalogació i a
més demanem la concessió d’aquest edifici pensant que l’Ajuntament no té cap interès
en explotar un restaurant o uns banys, sinó que a partir d’aquesta concessió,
l’Ajuntament pugui garantir que l’activitat de concessió amb el concessionari que sigui,
doncs que tingui una continuïtat. Recordo que la Taverna del Mar té unes quantes
desenes de treballadors, que genera una activitat important, amb un prestigi prou
important que a St. Feliu no n’hi sobra. Per tant en aquest sentit demanem i fem el pas.
Hem mirat d’altres ajuntaments que han fet coses similars, per exemple el de Lloret, no
ens inventem res, per tant, fem el pas de sol·licitar la concessió d’aquest edifici.
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Jordi Vilà: Es per interessar-me sobre la continuïtat de l’explotació actual d’aquest
negoci en cas que la caducitat de la concessió sigui afirmativa. Si hi ha d’haver un
tancament provisional, això com queda legalment?
Alcalde: Hi ha tot un procés judicial a darrera en aquests moments. L’actual
concessionari real, que està vinculat amb la família Ensesa, com exposaven abans en els
antecedents, no hi ha hagut el pagament del cànon corresponent durant molts anys i, per
una altra part, ha fet quelcom que un concessionari no pot fer, que és alhora llogar el
lloc. Després nosaltres demanarem a banda que mentre estigui per fer la nova concessió,
que evidentment l’Ajuntament mirarà de fer el més aviat possible, no deixi d’haver-hi
activitat, al·legant motius com els llocs de treball, etc. L’edifici, salut en té. Hi ha una
qüestió que també ara ens en sortirem que feia referència, és la insistència, en aquest cas
de Costes de Madrid, del tema de la sorra de la platja, i que és fàcil de rebatre. Per tant,
que no hi hagi un buit al mig i, evidentment, que la nova concessió sigui un concurs
obert, com no podia ser de cap altra manera. I l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols, a
banda d’assegurar, per una part, l’activitat econòmica important de la ciutat amb un
local que ha aconseguit un prestigi creiem que elevat, també evidentment cobrarà un
cànon. De franc no es dóna això.
Jordi Vilà: Les explicacions les entenc, les comprenc i les comparteixo. Però si no vaig
errat, l’autoritat competent per decidir si es dóna la caducitat o no de la concessió i si es
dóna o no el tancament provisional del negoci és competència del Ministeri. Amb els
antecedents que tenim, no sé si ens encomanem a una autoritat molt solvent. Si digués el
que marca la llei...
Alcalde: L’informe és preceptiu però no és vinculant. Recordo també que part de les
gestions que es van fer a Madrid van ser sobre aquest establiment. Per exemple en el cas
de la paret que ens assenyalava abans el Sr. Jesús d’Iniciativa, doncs el cas d’aquest mur
que es vol enderrocar i en el qual coincidim tots, dir com a anècdota que l’informe de
l’Estat és que no, que no es pot enderrocar. És preceptiu demanar-lo però no és
vinculant. En aquest cas, passarà el mateix, que l’informe és preceptiu però no
vinculant, cosa que hem comprovat que és així. I alhora també hem anat a exposar la
intenció de l’Ajuntament al Director General de Costes i també al Cap dels serveis
territorials de Costes de Madrid a Girona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17.2. - PROPOSTA AL PLE DE SOL·LICITAR LA CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ
DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO-TERRESTRE DELS ANTICS BANYS DE
SANT ELM O DE CAN RIUS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUIXOLS
«L’edifici dels antics banys de Can Rius constitueix un testimoni singular de
l’arquitectura balneària i un exemple representatiu de la història de les pràctiques dels
banys de mar a la costa catalana.
Ha estat voluntat, exposada i reiterada, de l’Ajuntament contribuir en la mesura del
possible en la seva rehabilitació, no en termes econòmics sinó d’impuls i gestió de les
accions necessàries per aconseguir aquesta rehabilitació.
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Es considera adient sol·licitar la concessió d’ocupació de domini públic marítimoterrestre dels antics banys de Sant Elm, amb la finalitat de convocar els procediments de
concurrència publica necessaris per trobar un explotador de les instal·lacions per
destinar un o varis dels usos i aprofitaments consistents en balneari, esportius, serveis
personals relacionats amb talassoteràpia, serveis de platja, i restauració i comercial
vinculats a l’ús principal. Aquest explotador és qui hauria de realitzar les obres de
rehabilitació necessàries perquè l’edifici recuperi aquella imatge de conjunt, edifici i
casetes de bany, que tenen el seu origen en l’antic edifici de banys projectat per Joan
Bordàs l’any 1922, i en aquest mateix sentit s’ha aprovat la Catalogació de l’edifici com
a Bé Cultural d’Interès Local.
En base a l’exposat,
PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Sol·licitar la concessió d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre dels
antics banys de Sant Elm o Banys de Can Rius a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
SEGON.- Interessar que en aplicació de l’article 84 de la Ley de Costas es declari que
l’Ajuntament es troba exempta del pagament del cànon i que l’obligació de pagament
naixerà en el moment en que es realitzi una explotació lucrativa de l’objecte de
concessió.»
S’aprova la urgència per unanimitat.
Joan Vicente: El mateix que abans, em pensava que no estaria preparat per aquest Ple, i
remarcar que no estem fent una cosa menor, que fem una cosa que l’Ajuntament no ha
fet mai, que no tots els ajuntaments fan, però que creiem que és condició i fins i tot
garantia que aquests dos edificis continuïn existint, un mantingui l’activitat i l’altre la de
recuperi. És un pas en sentit patrimonial important, i és un pas en sentit també econòmic
important. I esperem que aquest agosarament que tenim doncs doni els resultats que tots
esperem. Farem tot el possible perquè així sigui i hem d’esperar que també la
unanimitat hi sigui present, tenint en compte que ara ve la feina, la feina perquè si
aconseguim la concessió, els concessionaris a qui puguem passar la concessió, donin
plenes garanties de qualitat, de recuperació de l’edifici, de manteniment d’un cert
tarannà, etc.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17.3. - MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL
POBLE DE CATALUNYA I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL
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«En Jordi Vilà i Vilà , regidor del Consistori de Sant Feliu de Guíxols, adscrit al grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord al que disposa el reglament
orgànic municipal presenta aquesta moció per tal que sigui debatuda i en el seu cas
aprovada en el ple d’aquest mes de gener , i en els termes següents;
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de
la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de
Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
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jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de
les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per
una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble
de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter
de subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per
a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
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– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.»
Jordi Vilà: Entorn a aquesta moció i prèviament a que es llegeixi, a part d’agrair que
s’hagi aprovat la urgència per unanimitat, vull dir que aquest matí l’he entrada per
registre, que s’inclogués com a punt d’urgència a l’ordre del dia, però amb la mateixa
idea que defensaré després si és el cas. Com que la moció va entorn al suport que el
consistori pugui donar a la declaració de sobirania que va fer el Parlament de Catalunya
el dia 23 de gener passat, he aconseguit el text literal de la mateixa moció que s’ha
debatut i aprovat aquesta setmana que estem a la Diputació de Girona. Jo voldria
canviar el text que he presentat al matí pel text que he obtingut aquesta tarda que va del
mateix, amb el mateix títol, amb la mateixa filosofia, i en definitiva m’ha semblat que
potser té una comoditat parlamentària més apropiada pels temps de debat que estem
vivint.
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S’aprova la urgència per unanimitat.
Jordi Vilà: Em sembla que s’ha fet una lectura molt eloqüent de la moció, per altra
banda una mica llarga, però també hem de recordar que és la literalitat del que va
debatre i votar el Parlament de Catalunya el dia 23 de gener d’aquest any. En definitiva,
la intenció del meu grup municipal, a l’hora de presentar el text de la moció a
consideració i debat en el Ple de l’Ajuntament, és el de fer-nos ressò del debat que hi ha
hagut en el Parlament de Catalunya i també especialment de donar suport a la nostra
institució democràtica del Parlament i al nostre Govern. Perquè el debat ha estat feixuc,
i ara ve l’hora de l’execució d’aquesta voluntat expressada que també serà molt difícil.
Per tant els nostres representants polítics segur que rebran amb molta satisfacció el
suport institucional del municipalisme també del nostre Ajuntament, que no és pas petit,
i per altra banda no vull deixar passar l’ocasió també de dir que aquest debat que ara
poder es produirà aquí a casa nostra, doncs s’ha produït també a la Diputació de Girona
amb un resultat també penso que molt eloqüent en termes polítics, i em sembla que molt
feliços en la línia del que el meu partit defensa i la majoria de la societat catalana també.
En definitiva el que demanem és una cosa que podríem portar a debat a la ONU i el
sedàs, la fiscalització jurídica del que es demana des del Parlament de Catalunya doncs
s’ajusta perfectament amb el que les Nacions Unides de l’any 1948 defensen per tots els
països del món. Per tant, si és que estem entre demòcrates, demanar que es pugui anar a
votar és una cosa que ja no se n’hauria ni de parlar, però tot sigui en benefici de la
convivència i de la democràcia a Catalunya i arreu del món.
Jesús Fernández: El meu grup donarà suport, com no podria ser de cap altra manera,
només un parell de precisions. Una, com ha dit el company Jordi Vilà, això es va votar
fa poc a la Diputació de Girona i algunes persones no hi van donar suport. Entenem que
és tan democràtic donar suport com abstenir-se i no haver de donar explicacions. El dret
a decidir és un dret innat dels pobles, això està clar, però pot haver-hi gent que no ho
entengui així i el nostre grup vol demanar el màxim respecte per la gent que no ho entén
així, ni que hagin de donar explicacions del seu vot. Només d’aquesta manera podem
legitimar la postura. Per tant aquí el nostre vot afirmatiu.
La segona precisió, la del procés. Crec que tothom que estigui una mica al cas avui, com
ha dit el company Jordi Vilà, el President Mas ha anat a explicar-li a Sa Majestat el Rei
el que és això. El Rei ens va dir que era una quimera, en tot cas no crec que el President
se n’hagi sortit gaire més bé. El procés serà complicat, serà llarg, i el que tampoc vol el
meu grup és que sigui simplement una consulta d’anar per casa. Sentint les declaracions
que fa poc descobreix el Ple del 23 de gener va fer el portaveu del Govern i Conseller de
la Presidència, hom podia entendre que aquesta consulta seria poc més que una consulta
d’anar per casa. Sabem que el procés és complicat, però si volem donar-li tota la
legitimitat democràtica l’hem de fer amb els paràmetres que s’ajustin el màxim
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possible de la llei, no té perquè ser de la llei espanyola però sí de la llei, en tot cas hi ha
moltes referències i esperar que el procés tiri endavant.
Juanjo García: En primer lloc informar que els cinc regidors del grup municipal
socialista votaran el que cadascú cregui que ha de votar. Jo a nivell personal vull agrair
el canvi de text que ha fet el Sr. Vilà que d’alguna manera em permet, i parlo a nivell
personal, em permet sentir molt més còmode perquè sé que es fa evident el que es
busca, el que entenc que s’ha de buscar és el dret a decidir amb el que el Partit
Socialista està totalment d’acord. Jo vull agrair al Sr. Fernández que digui que cadascú
voti el que voti sense donar explicacions i en aquest cas, això és la base de la
democràcia, no tenim perquè donar explicacions tant els que voten a favor com els que
voten en contra. El meu vot serà abstenció però per matisos, matisos que van en
consonància fins a cert punt amb el que va fer el meu partit al Parlament de Catalunya.
Vull dir una cosa, el respecte màxim a la decisió que va prendre al Parlament de
Catalunya que no deixen de ser representants meus també allà, malgrat que la decisió
que es va prendre no és la que jo hagués pres.
Carles Motas: Es comentava aquí que, ho deia el representant d’Iniciativa, el Sr.
Fernández, que comentava que el procés serà llarg i complicat. Amb això podem estarhi jo crec que tots d’acord, el que passa és que jo crec que les sorpreses en tot aquest
procés tothom tenia reflexades qui seria l’adversari, tothom mirava cap a fora, però jo
crec que moltes vegades en aquests processos l’adversari no el tenim a fora sinó que
potser el tenim més a dintre, potser ve del tarannà dels catalans. Un exemple seria com
ha anat el procés de l’Estatut, d’un Estatut que es va aprovar pel Parlament de Catalunya
al setembre del 2005 i després nosaltres mateixos i després des de fora ens van anar
retallant. El debat de l’altre dia en el Parlament jo crec que va ser força eloqüent, va
fixar unes posicions molt clares dels nostres representants a la institució més gran que té
el nostre país i jo crec que el bloc que va quedar representat pel Partit Popular, que fa
temps que no tenim en aquesta sala, i Ciutadans va ser una cosa molt eloqüent, com va
ser també molt eloqüent la benvinguda que va fer el Partit Popular al Partit Socialista a
la seva banda.
Nosaltres creiem que la democràcia s’expressa votant, que el poble català és sobirà per
decidir el seu futur, és una cosa òbvia, totes les persones que viuen en una comunitat,
que poden expressar lliurement les seves idees, les seves opinions, poden decidir per si
mateixos perquè així s’ho han atorgat ells mateixos, no hem de donar les gràcies a
ningú. El President Mas comentava que ell no és el President número 10 de les
legislatures, o 11, sinó que és el 130 i escaig. Som un país que venim de lluny i jo crec
que tenim tot el dret a decidir el nostre futur, què volem ser, preguntar a la gent què vol
ser jo crec que és el més sa que pot passar en una societat i que cadascú decideixi i que
el país sigui lliure, que guanyi el que sigui, tant que guanyi el que sí com que guanyi el
que no, però almenys que la gent pugui parlar amb llibertat, sense violència. El que sí
queda clar és que en aquest procés no valen les ambigüitats, jo crec que els partits han
de manifestar clarament quina és la seva posició, i jo crec que això ha començat ja a
definir-se, que les postures han quedat ben clares en el Parlament de Catalunya, i espero
que aquest procés es faci el més curt possible i que la gent pugui anar a votar i almenys
dir el que pensa sense cap tipus de coacció i lliurement.
S’aprova amb:
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19 vots a favor (7 CIU, 4 PSC, 1 ERC, 1 ICV-EUiA, 6 TxSF)
1 abstenció (1 PSC)
18. - PRECS I PREGUNTES
Jesús Fernández: Un ciutadà m’ha fet adonar que en el Passeig, tocant al quiosc, a la
pista de bàsquet, hi ha un parell de focus que s’han afegit que estan tot el dia encesos,
tot el vespre encesos, que a l’entendre d’aquest senyor, i al meu, potser no caldria, és
una despesa innecessària, en tot cas semblava que era una cosa provisional i pel que
m’han comentat ja és una cosa definitiva. Potser no caldria que estiguessin encesos tota
la nit.
Una pregunta al Sr. Alcalde, que és qui va fer les declaracions a finals de l’any passat,
no recordo quan, respecte a la voluntat del consistori, de tota la població, de tenir
l’estació nàutica, però ens va semblar poc definides, si ens podria donar una mica més
d’aclariment al què es referia, a quin era el concepte. Pensem que el tema està bé, però
en tot cas caldria una mica més de definició si és que la tenen.
I la tercera és el prec, això ja és un prec gairebé cíclic, que sé que em respondrà que sí,
però en tot cas a més de la resposta voldria veure una mica més d’actuació, que és la
creació de la comissió del tema dels Anlló, alguna cosa poc sembla que s’està movent.
En tot cas demano la creació d’aquesta comissió perquè no només els regidors sinó
també aquesta comissió més àmplia que havien proposat pugui informar de quin és el
procés. Bàsicament el tema porta molt de temps parat, es podria donar el cas que hi
hagués o que algú expliqués coses que no són correctes i, com que no hi ha res a
amagar, la transparència és important i com que la transparència es basa en la
informació, per tant reclamem la comissió d’una manera més immediata possible
d’aquesta comissió Anlló.
Joaquim Clarà: Aquests focus en certa manera els va demanar l’empresari del quiosc
perquè tenia por que a la nit li entressin a robar, i Enllumenats va posar aquests dos
focus que ja fa més d’un any i mig que existeixen, de fet l’hivern passat ja hi eren. A
part d’aquests n’hi ha un altre, que em semblava que era al que vostè feia referència que
és el que està allà als jardins Juli Garreta on hi ha una font, hi ha una colla de gent que
juga a petanca a l’hivern, se’ls fa fosc aviat, aquest focus ja hi era i el que sí que varem
fer va ser canviar la bombeta que hi havia, que era una d’aquestes potents, per una
bombeta de baix consum.
Alcalde: La qüestió de l’estació nàutica és una marca, en aquest cas és una marca de
l’Estat. Arreu d’Espanya crec que hi ha unes 23 estacions nàutiques, les més properes a
casa nostra són Roses i L’Estartit, i malgrat que té aquest nom i que a priori pot fer
pensar en clubs nàutics, és una marca que reuneix tot allò que són activitats relacionades
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amb el mar, és a dir, tot el tema dels caiacs, el tema de xàrters d’embarcacions, també
reuneix establiments de restauració i altres establiments de lleure. Si entren a la pàgina
web d’estacions nàutiques es veu ben bé quin és l’àmbit que reflecteixen. Veuran que
està recolzada per una pel Ministerio, del qual obté la major part dels recursos, i també
hi ha projectes que estan finançats per la Unió Europea, etc. La Generalitat de Catalunya
també hi aporta recursos. Es pretén amb això articular un dels valors que té la nostra
ciutat i poder anar a mercats exteriors. Aquest grup participa amb gent que fa paquets
turístics d’aquest àmbit. Aquest tema es va exposar en una reunió aquí a l’Ajuntament
on van participar una trentena d’empresaris de St. Feliu, és interessant, i ara anem
avançant. També té la peculiaritat que malgrat que sigui una ciutat que formi part, en
poden també formar part establiments de fora de la ciutat, per exemple en el cas nostre
hem proposat que també s’inclogui el golf de Sta. Cristina, etc, per l’atractiu que té, i
també alguns establiments de Tossa de Mar. També vinculem amb el tema de l’estació
nàutica el tema de les reserves marines, el tema del submarinisme. S’hi està treballant,
en principi ja hem començat els passos per ser membre i deia té la peculiaritat que quan
una ciutat n’és membre, en uns determinats quilòmetres de l’entorn, l’altra no ho pot
ser, per això també és important que sigui el moment. A la majoria dels llocs on hi ha
hagut aquesta forma ha funcionat bé, i dic la majoria perquè n’hi ha una de molt propera
que no va anar a més, però en aquest cas sobretot va ser perquè l’entesa entre
l’Ajuntament i empresaris no va ser la correcta.
I pel que fa tema de la creació de la comissió pel tema Anlló suposo que d’aquí no a
massa la podrem crear i, sobretot, per dotar-la de contingut espero que aviat tinguem la
nova valoració dels edificis per part del patrimoni de la Generalitat i segurament això
podria ser el tret de sortida d’aquesta comissió.
Jordi Vilà: En el tema dels precs, comentar que en el c/ Santa Magdalena núm. 135 hi
ha una porta d’aparcament esbotzada, sembla una casa abandonada, la porta està
esbotzada de fa molts de dies, en direcció a Palamós a mà esquerra, el número 135, a la
façana de muntanya exactament. He pensat ja ho arreglaran però fa dies i dies i
setmanes que això està així. També en el mateix tram de carrer a la banda de mar hi ha
una casa amb precinte policial però les finestres estan obertes, suposo que hi ha una
ordre judicial de no entrada.
Una altra qüestió: aquest circuit de salut que hi ha a la ciutat, el perímetre de salut per
caminar amb aquestes fites indicatives, està molt bé, en algunes d’elles hi ha sortit
disparada la placa indicativa i hi ha el pal allà sense cap senyalització, no podem deixar
degradar aquest equipament, s’han de reposar i s’han de valoritzar. Jo agrairia que es fes
així.
Com a prec, tot i reconeixent la gran tasca que es fa en el món cultural o, en concret, del
teatre a la ciutat, em sembla que és just demanar que en la mesura que es pugui, encara
que no sigui una programació sencera al llarg del calendari es programés eventualment
alguna obra de teatre professional, si es pogués, amb alguna fira... El teatre amateur que
tenim és d’alta qualitat, també aquesta edició, però em sembla que això també és just de
demanar-ho.
L’últim prec que vull fer és que es mirés la possibilitat que s’habilitin panells, jo havia
imaginat en forma de panells metàl·lics, en alguns llocs de la ciutat adients, de manera
que s’hi pogués col·locar cartells de les mil activitats que es porten a terme, jo crec que
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això pot costar més temps rumiant-hi que no pas cost econòmic per dedicar-hi. Ho dic
perquè hi ha façanes de la ciutat que són recurrents que assenyalen una gran necessitat
pública d’un espai per a poder-hi col·locar anuncis del que sigui de concerts, de
novel·les, de mítings, sardanes, etc.
Passo a les preguntes: volia preguntar si ens poden indicar més o menys les obres de la
Placeta de Sant Joan quan poden començar.
El tema dels Anlló ja ho ha preguntat el company, jo també ho subscric vivament, amb
entusiasme, jo crec que necessitem informació.
I com a pregunta, voldria preguntar com estan les relacions institucionals amb el
Consell Comarcal i concretament en allò que fa referència a la comissió turística i a la
participació de l’Ajuntament a la nova conformació de la comissió turística. Lligat amb
això, també vull preguntar per segona vegada, perquè ja vaig fer-ho el segon semestre
del 2012, com tenim el projecte de senyalització turística dels monuments de la nostra
ciutat. Hi ha un projecte començat de la Comissió Turística Comarcal molt bo que ha
quedat així suspès en previsió de fer alguna altra cosa.
La penúltima, no puc deixar de preguntar com tenim la salut legal dels pressupostos
2013.
I l’última pregunta, voldria preguntar com està gestionant el govern la qüestió de la
seguretat en aquests dies de gran sotrac públic a l’hora de noticiar totes aquestes
situacions d’assalt que es produeixen a les cases de la nostra comarca, que estic segur
que hi han esmerçat molt de temps, però fins i tot per confortar la gent que ens estigui
escoltant, voldria preguntar si el govern ens en pot dir alguna cosa positiva, segur que
serà que sí, en benefici de la seguretat pública de tots.
Alcalde: Pel que fa a la porta del carrer Sta. Magdalena núm. 135 la regidora en pren
nota per mirar si cal requerir. En relació als panells metàl·lics per poder-hi posar
publicitat és correcte, com diu vostè molt bé ara cal pensar en l’emplaçament i, per tant,
també si en pot prendre nota, Sra. Regidora. Quant al circuit de salut, Sr. Joan Vicente,
si us plau.
Joan Vicente: Si no m’equivoco, la Diputació aquí hi tenia a veure, perquè els circuits
en diferents ciutats de les comarques de Girona estan estandaritzats. Per tant, si s’han
de refer, potser s’hauria de parlar amb Diputació a veure com es pot fer.
Alcalde: Sra. Verònica, si en pren vostè nota... Quant a l’obra de la Placeta St. Joan, Sra.
Dolors Ligero si us plau...
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Dolors Ligero: Com saben aquesta obra estava prevista en el pressupost del 2012 i
estem esperant que es pugui fer tècnicament la incorporació de romanents per començar
l’obra. Ha estat a exposició pública, ja ha acabat el termini, i tan bon punt puguem fer la
incorporació de romanents començaran les obres.
Alcalde: Està a exposició el projecte. El següent punt, fa referència al tema dels Anlló
que hem dit que mirarem de crear la Comissió. Pel que fa al tema de la comissió
turística amb Consell Comarcal, Sr. Juanjo, si us plau...
Juanjo Garcia: Ja vaig dir en el seu moment que no havíem trencat les relacions com
algú vol fer entendre amb el Consell Comarcal. En aquest cas, puc dir que les
expectatives que hi havia s’han complert d’alguna manera, que s’ajusten més a les
nostres necessitats. Hi estem treballant. No hem acabat, en tot cas, de dir que sí ni que
no. En aquest moment, ajustant el tema, jo crec que estem més a prop de dir que sí que
no pas que no.
L’altra pregunta que també ha fet el Sr. Vilà, amb el tema de la senyalització, estem
buscant... és un problema de diners. Hem trobat una fórmula però sembla ser que és una
situació d’impàs, perquè hi ha molts establiments que estan tancats. Els establiments són
els que primer estan interessats a què hi hagi una bona senyalització, restauradors,
hotelers, i en aquest cas tornarem a emprendre “les negociacions”, si es pot dir així,
perquè ells sí que volen d’alguna manera participar activament en el tema, fins i tot a
nivell econòmic alguns d’ells.
Hi ha un tema que havia contestat l’alcalde que és el tema dels panells informatius, dels
panells per penjar coses. Vostè sap, a l’anterior Ple vostè va demanar uns mupis que hi
havia publicitat de molts tipus, que es van netejar. En aquests moments estem en tractes
amb empreses d’aquestes dels mupis perquè si els mupis no s’utilitzen possiblement els
utilitzarem nosaltres com a panells informatius. D’aquesta manera, donar la possibilitat
a qui vulgui penjar cartells o anuncis que els pengi, sempre pensant una cosa, que els
cartells, que jo crec que és important, han d’estar autoritzats. És una utopia en molts
casos, però la ciutat no es pot permetre el luxe de la brutícia que ens trobem en alguns
llocs.
Alcalde: El darrer, el de la salut del pressupost 2013, la primera feina a fer, i jo crec que
és una feina que fa anys que no s’ha fet és revisar tots els romanents. En romanents a
l’Ajuntament hi ha entorn d’uns 5 milions d’euros, quasi 6, en fragmentacions que van
des de 2.000 euros, grups de 20.000, grups de 25.000, grups de 40.000, etc.
Evidentment això no ho podem deixar així i anar apilonant any darrera any. És una
quantitat que ja té una transcendència enorme sobre el pressupost de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols. Enguany estem mirant de què podem disposar, què podem
eliminar, què podem alliberar, què queda vinculat, etc, calculem que podríem arribar a
l’entorn d’uns 2 milions d’euros, pràcticament ens soluciona com aquell qui diu el
pressupost d’inversions... Per tant, aquests diners que fins ara hem anat arrossegant però
dels quals no podíem disposar, alliberar-los i espero que en les properes setmanes
siguem capaços de fer això i a continuació tota la resta, i això és l’aturador que tenim en
aquests moments. Comptin que aquí hi ha romanents de fa 8 anys, i de fa 9... Doncs
aquesta és la feina que s’està fent enguany.
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I pel que fa al tema de la seguretat ciutadana, les reunions les hem tingut amb el Delegat
del Govern a les comarques de Girona explicant la major disponibilitat de Mossos
d’Esquadra que s’han posat sobre el territori, els quals no actuen en un municipi en
concret, sinó en tot el que és l’àrea del Baix Empordà. L’últim reforç va ser, em sembla
que és de l’entorn de 70 agents i també entrant en detalls tenen línies de treball, etc.
Amb una feina sostinguda i professional espero que ens en sortirem.
Jordi Saballs: Tenim 3 preguntes i un prec. Hi ha dues preguntes referents al tema de
contractació. Vam veure que sortia publicat en el perfil del contractant el concurs de la
grua municipal. Si no recordo malament l’últim termini s’acabava el dia 15 de gener i
volíem saber si ja s’havia adjudicat aquest concurs. També vam veure penjat que hi
havia un concurs per adquisició de vehicles per la brigada i entrant a consultar-ho ahir
vaig veure que ja no estava penjat. Volíem preguntar si és que ja s’ha adjudicat, si és
que s’ha retirat perquè ha quedat desert, o com està el tràmit.
Després en relació a una consulta que vaig fer en el Ple passat, en relació al Pla de
Seguretat, vostè em va dir que es faria durant aquest 2013, i posteriorment al cap d’uns
dies va sortir publicat en premsa les estadístiques de la ciutat en quant a sinistralitat. Si
aquestes dades són certes i es confirmen, sí que demanaria, és un prec que faig, que
aquestes dades es transmetin al departament corresponent de vialitat per a què pugui
elaborar el Pla de Seguretat, perquè d’alguna manera els punts que ja sabem que són
negres, es pugui posar-hi remei d’alguna manera, i disminuir el risc d’accidents. I per
últim, li demanaria que em confirmés, perquè és una informació que ens ha arribat i que
ha sortit també per la xarxa, que la plantilla de la Policia Local treballaria tota, íntegra,
els tres dies de carnaval i el dia del St. Antoni i si és així, si rebran alguna compensació
en forma de pagament d’hores extres o en forma de dies festius o si no hi ha
compensació.
Alcalde: En quan al tema de contractació sobre la grua municipal que ja s’ha adjudicat.
Pel que fa a l’adquisició de vehicles de la brigada també s’ha adjudicat.
Pel que fa al pla de seguretat aquestes dades tan bon punt les va elaborar la policia es
van passar al tècnic que ha de fer aquest pla, el qual també hem de dir que va demanar
alguns aclarariments, atès que quan s’especificaven els carrers no es marcava
exactament el punt. Per tant, això també és una feina que ja es deu haver fet. I pel que fa
a la plantilla de la Policia Local, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha gestionat
amb el departament d’interior en una data com aquesta el reforç de Mossos d’Esquadra i
la idea no és fer treballar tota la plantilla, però sí que no hi hagi temes d’assumptes
propis, dies de festa, etc. Per poc que es pugui la idea és no haver de recórrer a aquesta
eina, tot i que és un dels dies que hi ha més gent a Sant Feliu, i, per tant, de vegades
també costa d’entendre que un professional aquest dia demani els assumptes propis.
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
el secretari
L'alcalde

CPISR-1 C Carles Ros i Arpa
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