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

12 /2013
SESSIÓ ORDINÀRIA
28 de novembre de 2013
des de les 21 h fins a les 22:20
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM), presideix la sessió
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
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. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31 D'OCTUBRE
DE 2013

*
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- DONAR
D'EXECUCIÓ

COMPTE
DEL

DEL

TERCER

DECRET

D'APROVACIÓ

TRIMESTRE

DE

2013

I

DELS

FITXERS

ELS

CÀLCULS

D'ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (MINHAP) CONFORME L'ART.5 DE L'ORDRE HAP/2105/2012
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS CORRESPONENT A
LA CESSIÓ D'ÚS DEL CENTRE DE VISITANTS DEL TINGLADO DEL PORT I
FIXACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR OFERTES
5.- SOL·LICITUD DE PRÓRROGA I MODIFICACIÓ

DEL

PROJECTE

D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL PUIG I EIXAMPLE DE LLEVANT
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
6.- FORMALITZACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
7.- ADQUISICIO A TITOL GRATUÏT D'UNA PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR
CALASSANÇ
8.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CREACIÓ D'UNA BORSA SOCIAL PER TAL DE
BONIFICAR EL 100% DE LA PLUSVÀLUA PROVINENT DELS ACORDS DE
DACIÓ EN PAGAMENT QUE LES ENTITATS FINANCERES ETABLEIXIN AMB
DEUTORS HIPOTECARIS I A LES TRANSMISSIONS GENERADES PER
L'EXECUCIÓ D'EMBARGAMENTS EN PROCESSOS JUDICIALS HIPOTECARIS.
9.- PROPOSICIONS URGENTS

Desenvolupament de la sessió :
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Verónica Lahoya, qui llegeix un manifest
amb motiu del dia contra la violència de gènere, el quale acaba demanant trencar el
silenci i dir no a la violència de gènere.
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31
D'OCTUBRE DE 2013
S’aprova l’acta anterior de data 31 d’octubre de 2013, amb la següent esmena:
Josep Saballs: Demana que en l’apartat precs i preguntes de l’anterior Ple consti el que
l’Alcalde va dir literalment de la “rumorologia” sobre la Policia Local.
S’aprova l’acta amb la referida esmena.
Carles Motas: Demana que quan es modifica una acta, s’enviï després l’acta definitiva.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS.
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Es donen compte dels decrets d’Alcaldia que estan a disposició, per a la seva consulta, a
la Carpeta del Regidor, de la plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
Carles Motas: Demana còpia de l’auditoria encarregada a l’Associació d’estacions
nàutiques.
S’interessa també per la denegació d’interessos a un treballador pel retard en el
pagament de productivitat de l’any passat, i fa referència a l’article legal en que es basa
la denegació de la reclamació. Afegeix que hi ha un reconeixement de 26 d’abril per
part de la Cap de Recursos Humans, i creu que potser correspondria reconèixer els
interessos al menys a partir d’aquesta data.
Pere Albó: El reconeixent és a partir de l’acord de l’òrgan municipal competent, no de
l’informe. Si cal se l’informarà amb més detall.
3. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FITXERS
D'EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 I ELS CÀLCULS
D'ESTABILITAT
TRAMESOS
AL
MINISTERI
D'HISENDA
I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP) CONFORME L'ART.5 DE
L'ORDRE HAP/2105/2012
Es dóna compte del Decret d’Aprovació dels fitxers d'execució del tercer trimestre de
2013 i els càlculs d'estabilitat tramesos al ministeri d'hisenda i administracions
públiques (MINHAP) conforme l'art.5 de l'ordre HAP/2105/2012.
La Interventora explica que es compleixen els requisits d’estabilitat financera i de
pagament als proveïdors.
4.APROVACIÓ
DEFINITIVA
DEL
PLEC
DE
CONDICIONS
CORRESPONENT A LA CESSIÓ D'ÚS DEL CENTRE DE VISITANTS DEL
TINGLADO DEL PORT I FIXACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR
OFERTES
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la C.I. d’Urbanisme i que
textualment diu el següent:
«En relació al procediment per a l’adjudicació de la cessió d’ús del Tinglado del Port, la
Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 d´octubre de 2013, va acordar:
“1.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives reguladores del
procediment d’adjudicació i la seva memòria adjunta.

*

2.- Convocar el concurs per a l’adjudicació d’aquesta cessió d’ús obrint un període
de 20 dies hàbils per presentar ofertes des de l’endemà de la darrera publicació al
BOP de Girona i al DOGC.
3.- El plec de condicions s’exposa al públic durant un termini de 20 dies hàbils, de
forma simultània al termini de presentació d’instàncies.”
Durant el termini d’informació pública del plec no s’han presentat al·legacions. No
obstant, per tal de potenciar l’activitat de foment del turisme del Centre de Visitants del
Tinglado, es considera necessari modificar el plec de clàusules econòmicoadministratives, amb l’objectiu principal de reservar uns espais (vestíbul, recepció i
altell) per a l’ús compartit entre cessionari i l’Estació Nàutica de Sant Feliu de Guíxols,
actualment en procés de constitució.
El plec preveu una ampliació del termini de la cessió d’ús, que passa de 4 a 7
anys, i que aquest sigui prorrogable per un màxim de tres anys més, mitjançant
resolució expressa, i amb la condició que prèviament Ports de la Generalitat
hagi prorrogat la seva cessió a l’Ajuntament. L’ampliació del termini fa que
l’òrgan competent passi a ser el Ple municipal.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el plec de condicions adjunt a aquesta proposta.
Segon.- Obrir un termini per a la presentació de proposicions de 15 dies naturals a
comptar des de l’endemàj de la publicacióo de l’anunci al BOP de Girona.
Tercer.- Delegar a la Junta de Govern local la resolució de la resta d’actes del
procediment, inclosa l’adjudicació.»
Carles Motas: Fa notar sobre el plec que no consten uns dies mínims d’obertura, i que el
plec fa referència a l’addenda del conveni amb Ports de la Generalitat, de forma que l’ús
de la terrassa queda exclosa, això ha de quedar clar, i s’hauria d’informar sobre el cost
aproximat de l’ocupació. Demana que es tingui en compte que quan hi ha la Porta
Ferrada el cessionari tingui la possibilitat d’instal·lar una carpa de forma gratuïta.
Pere Albó: Creu que és bona idea incloure uns dies mínims d’obertura. Sobre la
proposta d’instal·lar una carpa es va oferir aquesta possibilitat i es continuarà oferint.
Podem no estar d’acord amb el que cobra Ports, i és cert que això va resultar una
sorpresa per l’Ajuntament per l’anterior concessionari. Ara ja queda clar en el nou plec
que el cessionari haurà de pagar les taxes per l’ocupació de la part exterior.
Secretari: El plec, a la clàusula 1ª, deixa clar que el cessionari haurà de pagar les taxes
per l’ocupació de la terrassa.
La Interventora explica el cost de les taxes per un període de sis mesos.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
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10 vots a favor
9 abstencions

(5CIU, 5PSC)
(6TSF, 1PP, 1ICV, 1ERC,

5. - SOL·LICITUD DE PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL PUIG I EIXAMPLE DE
LLEVANT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
El President retira aquest punt de l’ordre del dia.
6. - FORMALITZACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia.
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Que en data 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació
Local (CLL) amb la finalitat per una banda de promoure les activitats de les emissores
de ràdio municipals, tot produint i fomentant les seves programacions, i per l’altra de
col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la
comunicació local.
Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està interessat en adherir-se al Consorci de
Comunicació Local, com 143 ajuntaments i altres entitats i organismes ja han fet fins
ara, amb la finalitat de poder disposar dels serveis i el suport que l’esmentat Consorci
està disposat a oferir i augmentar així la qualitat del servei públic que ofereix Ràdio
Sant Feliu.
Que l’adhesió dels membres al Consorci de Comunicació Local s’efectua mitjançant
conveni de durada il·limitada i de caràcter gratuït.
Per tot això, es proposa al El Ple Municipal:
Primer.- Acordar la incorporació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al Consorci
de Comunicació Local.
Segon.- Acceptar els estatuts del Consorci de Comunicació Local.
Tercer.- Aprovar la formalització del conveni d’adhesió al Consorci de Comunicació
Local.

*

Quart.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en el
Consell General del Consorci de Comunicació Local al Sr. Pere Albó i Marlés, en tant
que Regidor de Comunicació.
Cinquè.- Establir que l’alcalde representarà a la Corporació en la signatura del conveni
referit en el punt tercer.
Sisè.- Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
7. - ADQUISICIÓ A TITOL GRATUÏT D'UNA PARCEL·LA SITUADA AL
SECTOR CALASSANÇ
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia.
«Atès que el senyor Felip Casajuana Miguel (NIF 37626431H) és ple propietari de la
parcel·la situada al Sector de CALA SANT, en concret al carrer Trafalgar núm. 40,
d’aquesta ciutat. Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al Tom:
3272; Llibre: 578; Foli: 156; Finca: 25725. Li pertany a títol de compravenda en virtut
de l’escriptura de compravenda i segregacions, atorgada davant el Notari de Vic, senyor
Enric Costa Pagès, núm. de protocol 719, de data 8 de març de 2007.
Atès que per acord de Ple de data 30 de maig es va acceptar la donació de la parcel·la
propietat del senyor Casajuana, amb una valoració des del punt de vist urbanístic.
Atès que aquesta valoració es basava en el valor que correspondria a la finca un cop
aprovada l’execució del planejament del Sector Cala Sants, fet que encara no s’ha
produït, i per tant, era necessari realitzar una valoració a efectes fiscals.
Atès l’informe emès per la TAG de Patrimoni i l’arquitecte assessor de planejament, de
data 21 de novembre de 2013, en què s’estableix el valor de la finca objecte de la
donació, a efectes fiscals, en 64.318,29€, en virtut del que estableix la Instrucció de
l’Agència Tributària de Catalunya, de data 27 de desembre de 2012, per a l’any 2013,
per a la comprovació dels valors dels béns immobles en els Impostos sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats així com en l’Impost de
Successions i Donacions.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 30 de maig de 2013, atès que la
valoració de la finca objecte de la donació s’ha de realitzar als efectes fiscals.
SEGON.- Acceptar la cessió gratuïta realitzada pel senyor FELIP CASAJUANA
MIGUEL (DNI 37626431H) a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de la
parcel·la situada al Sector de CALA SANTS, carrer Trafalgar núm. 40, d’aquesta ciutat,
núm. de referència cadastral 32574EG0235N0001OD.
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TERCER.- Aprovar la valoració de l’esmentada finca, a efectes fiscals, en l’import de
64.318,29€, segons el que estableix la Instrucció de l’Agència Tributària de Catalunya,
de data 27 de desembre de 2012, per a l’any 2013, per a la comprovació dels valors dels
béns immobles en els Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats així com en l’Impost de Successions i Donacions.
QUART.- Elevar a escriptura pública la donació realitzada i procedir a la seva
inscripció en l’Inventari de Béns de la Corporació i al Registre de la Propietat, assumint
l’Ajuntament les despeses que aquesta formalització i les inscripcions puguin suposar
així com els impostos que se’n derivin d’aquesta operació jurídica de donació.
CINQUÈ.- Autoritzar a l’alcalde- president la signatura de qualsevol document
necessari per a l’efectivitat d’aquests acords.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar-lo als serveis econòmics, als
efectes oportuns.»
Interventora: L’anterior valoració suposa un increment patrimonial al cedent i el fet d’
haver de pagar un tribut tot i ser una cessió gratuïta.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
8. - MOCIÓ A FAVOR DE LA CREACIÓ D'UNA BORSA SOCIAL PER TAL
DE BONIFICAR EL 100% DE LA PLUSVÀLUA PROVINENT DELS ACORDS
DE DACIÓ EN PAGAMENT QUE LES ENTITATS FINANCERES
ETABLEIXIN AMB DEUTORS HIPOTECARIS I A LES TRANSMISSIONS
GENERADES PER L'EXECUCIÓ D'EMBARGAMENTS EN PROCESSOS
JUDICIALS HIPOTECARIS.
El Sr. Joan Prat exposa el contingut de la moció:
«La situació de crisi econòmica ha provocat que moltes persones, per situacions alienes
a la seva voluntat, s’hagin vist impossibilitades de fer front als pagaments de les quotes
corresponents als préstecs hipotecaris que en el seu dia van subscriure.
Algunes d’aquestes persones procuren que des de l’entitat financera que les havia
concedit el crèdit s’accepti la DACIÓ EN PAGAMENT. Malgrat que les entitats
bancàries han aconseguit ajuts públics alguns deutors no aconsegueixen el
reconeixement de la DACIÓ EN PAGAMENT i es veuen abocats a processos judicials
que els pot comportar la pèrdua de l’habitatge.

*
La definició de la paraula impost, la trobarem en qualsevol diccionari com “la quantitat
de diners exigida sense contraprestació per les activitats públiques a cada ciutadà i a
cada empresa com a contribució a la despesa pública en funció de llurs activitats i
resultats econòmics”. Queda prou exprés que quan es mencionen els resultats
econòmics, la referència sempre és en el sentit que siguin positius. D’ací que el càlcul
sempre es realitza sobre una base imposable positiva.
En el tema que posem a la consideració del plenari, ens trobem que en la majoria dels
casos d’execucions hipotecàries i de dacions en pagament el resultat econòmic per les
persones hipotecades és negatiu. En ambdós casos, les famílies que han hagut de passar
per aquest tràngol han patit pèrdues patrimonials. No han obtingut cap benefici ans al
contrari han perdut el seu habitatge habitual. En conseqüència estaríem parlant d’una
base imposable sobre una PÈRDUA i no d’un guany. D’una operació mercantil
imposada, en cap cas volguda. Per tant no s’acompliria el supòsit – és a dir el benefici –
que donaria lloc al fet imposable i no hauria de generar cap mena d’impost.
En qualsevol dels dos casos – dació en pagament i execució hipotecària –, es tracta de
transmissions de béns immobles que, en situacions de normalitat no haguessin canviat
de titular i que ja en el seu moment van generar la liquidació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, en el moment de l’adquisició.
Tenint en compte que aquest impost el satisfà el venedor, ja l’haurien satisfet el
propietari del solar, com també el promotor quan va vendre l’habitatge, en aquests dos
casos per haver obtingut un resultat POSITIU.
Aquestes transmissions que es produeixen per la situació personal, representen una
transmissió aliena a la voluntat dels titulars dels préstecs hipotecaris que, en condicions
normals no s’haurien produït i que, en el cas de generar una nova liquidació de
l’IIVTNU, només contribuiria a agreujar, encara més, la situació d’aquestes persones.
En conseqüència amb els fins aquí expressat, demanem al plenari de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:
Que s’estableixin els mecanismes per a la creació d’una borsa social amb la qual es
pugui bonificar el 100% de la Plusvàlua (increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana) provinents dels acords de DACIÓ EN PAGAMENT que les entitats
financeres estableixin amb deutors hipotecaris i a les transmissions generades per
l’EXECUCIÓ D’EMBARGS en processos judicials hipotecaris.»
Joan Vicente: S’ha treballat la qüestió en la taula de l’habitatge. S’ha buscat una solució
assumible en termes econòmics i en termes tècnics, per tant, l’Equip de Govern hi
votarà a favor.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
9. - PROPOSICIONS URGENTS
9.1. - CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIO
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (REF. 2290C)
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« Atès que l’article 25 de la LBRL estableix l’obligatorietat dels municipis de prestar el
servei de Cementiri.
Atès que actualment el contracte de manteniment i conservació del Cementiri Municipal es
porta a terme mitjançant un contracte de gestió de servei públic.
Atès el plec de condicions econòmiques i administratives particulars redactat al respecte i
l’informe favorable d’intervenció i secretaria.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
1rAprovar el plec de condicions econòmiques administratives i particulars redactat per al
contracte per al servei de manteniment i conservació del Cementiri Municipal, i iniciar el
procediment de contractació, en base a l’esmentat plec que, en extracte, diu així:
1.Objecte del contracte. Contracte per a la conservació i manteniment del Cementiri
Municipal.
2.Procediment i forma d’adjudicació. Procediment obert. Per l’adjudicació del contracte
es tindrà en compte més d’un criteri.
3.Durada del contracte. S’estableix una durada del contracte de 10 anys, prorrogable fins
a 10 anys més.
4.Tipus de licitació. El pressupost del contracte que servirà de base de licitació és de
99.283,20 euros/anuals( IVA a part).
5.Garantia provisional. No s’estableix garantia provisional
6.Exposició pública del plec. Aquest plec de condicions econòmiques i administratives
particulars s’exposarà al públic per un termini de 20 dies hàbils des de l’última
publicació al BOP de Girona o DOGC.
7.Termini de licitació. Les proposicions es presentaran al Registre General d’Entrada, en
el termini de 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent en què es realitzi la
publicació de la licitació al BOP de Girona
8.Perfil del contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es
publicaran en el perfil del contractant, accessible des de la seu electrònica de
l’Ajuntament
http://ciutada.guixols.cat/
o
bé
directament
a
l’adreça
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sfg/customProf.

*

2n. Delegar a l’Alcalde la resolució de les al·legacions, l’adjudicació i la resta de tràmits
relatius a aquest contracte, i possibles modificacions previstes en el plec de condicions
econòmiques i administratives particulars, sense incloure l’acord sobre la seva
possible pròrroga.»
Jordi Vilà: Creu que l’abast de la delegació pot ser excessiu. Podríem conservar aquesta
competència a favor del Ple? No crec que hi hagi gaire distorsió a l’hora de fer una
pròrroga perquè l’aprovi el Ple com altres vegades es fa.
Pere Albó: Es tracta d’agilitzar la tramitació. Ens comprometem a donar compte al
següent Ple un cop aprovat. Demana la opinió al Secretari.
Secretari: Una cosa seria la delegació de totes les gestions fins a l’adjudicació, i el que
proposa el regidor Sr. Vilà també és raonable, que la pròrroga, que es farà d’aquí deu
anys, torni a passar pel Ple, i que no quedi inclosa en la delegació les possibles
pròrrogues del contracte.
Pere Albó: És una bona observació. Moltes gràcies
Es sotmet a votació la proposta, amb l’esmena esmentada, essent aprovada per
unanimitat.
9.2.- COMPLEMENT
L'EXERCICI 2013

DE

PRODUCTIVITAT

CORRESPONENT

A

S’aprova la urgència de la proposta per unanimitat.
«1r.- Atès que el 6 de novembre de 2013, l’Ajuntament va acordar amb la Representació
Unitària els criteris objectius de repartiment de la productivitat. A l’acta hi consta:
“3.1.- Productivitat. La Corporació informa que la quantitat sobrant de l’aplicació de
la valoració de llocs de treball durant l’any 2013 s’abonarà abans del dia 31 de
desembre de 2013 en concepte de productivitat.
S’acorda: No percebran aquest abonament els empleats que s’hagin absentat més de 3
dies laborables al lloc de treball, en aquest còmput no es tindrà en compte:
- accident laboral
- malalties professionals
- maternitat
- baixes prèvies a la maternitat si es considera embaràs de risc
- baixes relacionades amb la maternitat
- incapacitats temporals per operacions quirúrgiques
- incapacitats temporals per hospitalitzacions
- incapacitat temporal per malalties greus
- incapacitat temporal per violència de gènere”
2n.- Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 4 de juny de 2013
(BOP núm. 127, de 3 de juliol de 2013), va aprovar el Pressupost per a l’exercici 2013,
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en que hi consta a l’aplicació d’incentiu productivitat (14.92000.15000) un crèdit inicial
de 178.234 €, aquest import es desglossa:
- 151.768 € en concepte de perllongació de la jornada.
18.000 € en concepte de nocturnitat
2.866 € en concepte d’incentiu de productivitat
5.600 € per atendre les reclamacions ateses de productivitat de l’any 2012
3r.- Atès que a les aplicacions corresponents a adequació llocs de treball funcionaris,
laborals temporals i laborals fixes hi ha un crèdit disponible de 194.944,46 €, per Decret
d’Alcaldia s’aprovaran les transferències corresponents.
Fonaments de dret
Atès el que estableix l’article 22.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar cap increment respecte les vigents a 31 de
desembre de 2012, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació.
En conseqüència, a partir del dia 1 de gener de 2013, no experimentaran cap increment
les quanties de les retribucions i de la massa salarial.
Atès el que estableix l’article 5 del Real Decret 861/1986, de 25 d’abril, referent al
complement de productivitat.
Per tot això es proposa al Ple, adoptar el següent acord:
1r.- Establir els criteris objectius de repartiment dels esmentats complements de
productivitat sobre el període treballat entre desembre de l’any 2012 i novembre de
l’any 2013 segons l’acta del 6 de novembre de 2013 de la Comissió Paritària
d’Interpretació i Seguiment del Conveni/Acord de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols:
No percebran aquest abonament els empleats que s’hagin absentat més de 3 dies
laborables al lloc de treball, en aquest còmput no es tindrà en compte:
- accident laboral
- malalties professionals
- maternitat
- baixes prèvies a la maternitat si es considera embaràs de risc
- baixes relacionades amb la maternitat
- incapacitats temporals per operacions quirúrgiques
- incapacitats temporals per hospitalitzacions
- incapacitat temporal per malalties greus
- incapacitat temporal per violència de gènere

*
2n.- Aprovar l’import màxim a repartir de 197.810,46 € que posteriorment, abans del 31
de desembre de 2013 es repartirà entre els següents conceptes:
-

Adequació llocs de treball

-

Incentiu de productivitat

3r.- Autoritzar al senyor alcalde a aprovar les transferències de crèdit necessàries per
dur-se a terme aquest repartiment.
4t.- Donar trasllat de l’acord a la Representació Unitària de Treballadors de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES
Sr. Joan Prat
Prec. Insistir una vegada més en la neteja de la finca que hi ha davant de l’Esclat. S’està
convertint en un problema seriós de salubritat. Hi comencen a haver rates i s’escampen
pel voltant. Seria convenient que es prengués alguna actuació contundent de neteja.
Pregunta. Porten ja gairebé dos anys de legislatura i el que va essent un dels temes de la
campanya, que és l’Herència Anllò, continua enquistat i parat. Hi ha alguna novetat?
Prec. Al carrer Girona, just davant del carrer Santa Magdalena i a l’altre costat, al carrer
de les Eres, hi ha una obra que està parada i les tanques estan envaint les voreres.
Demana fer alguna actuació per alliberar l’espai públic.
Pere Albó: Respon que es pren nota del precs. Mirarem que es netegi aquest espai. I
també aquest altre espai del carrer Santa Magdalena. Creu que es hora de fer una
actuació més contundent per solucionar aquest problema de l’Herència Anllò per la
pèssima gestió de la Generalitat que fa tants anys que dura. Personalment em
comprometo a traslladar-ho i en continuar insistint en que des de la ciutat ho vivim
d’una manera dramàtica, podria tenir una gestió que no fos la paràlisis total. Li recollim
el prec.
Sr. Óscar Álvarez
Prec. El company d’Iniciativa ha parlat de la carretera de Girona i de la neteja d’un
sector. El mes passat, al igual que en l’anterior, es va deixar constància que la unió entre
carretera de Girona i la ronda de Ponent on està la caixa de comptadors, cada setmana hi
ha rètols de publicitat. Demana que es retirin.
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Prec. A la carretera de Girona hi ha dues finques, entenc que són dues finques
particulars. Una és l’antic minigolf i l’altra era un antic rentador de vehicles. Demana
que també es netegi. És l’entrada al poble i denota una certa deixadesa per part del
propietari.
Pregunta. Va sortir al diari fa aproximadament una setmana una notícia on deia que
s’han començat a instal·lar a determinades bateries de contenidors de recollida una
espècie de caixó a la part inferior que és una zona que entenem que quan es treuen les
escombraries no es neteja suficientment bé i queda una certa brutícia. He rebut la queixa
de veïns. Suposo que l’Ajuntament ha començat a actuar i col·locar a la base d’aquests
contenidors una espècie de petita superfície. La meva pregunta és saber qui ho paga?
Els ciutadans? O l’empresa que de manera deficient fa la neteja dels contenidors?
Pregunta. En relació a la Micro-reserva Marina que el Sr. Alcalde fa uns sis mesos va
publicar, i des de fa sis mesos que no se’n té constància de cap tipus d’actuació ni en
quin estat es troba la tramitació d’aquesta Micro-reserva Marina.
Pregunta. En relació a la Taverna del Mar, saber si l’Ajuntament ha fet alguna gestió
amb Costes de la Generalitat o bé amb Costes de l’Estat per a intentar rebre aquella
concessió.
Joan Vicente. En relació amb la Taverna del Mar, ja li hem comentat en alguna ocasió.
Vam tenir una reunió amb la Direcció General de Costes i que per cert, la premsa en va
fer un cert ressò perquè d’allà van sortir unes declaracions ben contundents en el sentit
que l’Ajuntament havia demanat la concessió i aquella reunió va ser per a reafirmar-se
en aquell sentit. En principi aquesta concessió s’acaba el 2018 i Costes no semblava
massa disposada a caducar-la a l’actual concessionari i a traspassar-la.
De totes maneres, l’Ajuntament està pressionant a fi que si hi ha una concessionari ho
tingui obert i en servei. Cada any l’establiment per aquesta època estava tancat, però és
cert que a la primavera tornava a obrir. Per tant, el que estem amatents és que la propera
primavera allò torni a funcionar.
Aquest Ple ha demanat la concessió, i amb això seguim. Però ja li dic, no hi ha a massa
predisposició per part de qui pertoca i per altra banda, es tracta que no quedi un local
tancat o en procés de degradació.
En relació a la Reserva Marina, la setmana que ve hi ha una entrevista a Madrid al
Ministeri, per a mirar de concretar com va la cosa. S’està mirant d’obrir una via un tant
particular per arribar a tenir la Micro-reserva. És un tant particular perquè no sol haverhi micro-reserves i menys que parteixin d’una sol·licitud d’un municipi. S’està buscant
la manera i s’està trenant un acord.

*
Pere Albó: en referència als contenidors, en absència del regidor delegat ens permetrà
que li traslladem a l’Àrea i mirarem com a més tardar la propera setmana de fer-li
arribar la informació que ens demanava.
Sr. Jordi Vilà
Prec. Faig ressò de la sol·licitud de la necessitat de salubritat en la finca de la rambla
Joan Bordàs. Hem parlat sovint del tema i la cosa segueix com estava i em sembla que
tenim capacitat política per a intervenir-hi. Hi ha temes que no, com els dels Hotels
Anllò per desgràcia, però aquest el tenim a l’abast, tant en termes econòmics, com en
termes tècnics, com en termes polítics i allò fa massa que dura. El prec és sincer. No és
retòrica. És una sol·licitud que està a l’abast i s’ha d’atendre.
Pregunta. En l’àmbit de la gestió turística. Demana com ha acabat la relació de
col·laboració amb el Consell Comarcal ja que a instàncies d’aquest municipi i d’aquest
equip de govern s’ha reformulat tota la qüestió d’intervenció del Consell Comarcal en el
que fa referència a la promoció turística. Quina opinió política en tenen i quina decisió
han pres. I quina resolució haurem d’atendre en aquest àmbit. És un esdeveniment
important, hi han participat gairebé tots els equips de govern, i si s’ha reformulat, que
ens diguin quina decisió política tenen en aquest àmbit.
Prec. En l’àmbit de gestió tributària, concretament en la gestió dels guals, m’agradaria
que em comentessin quin pronòstic tenen. També fa mesos que en parlem i fa dos anys
de la legislatura. Tenim capacitat de gestió i ens agradaria que ens comentessin el que
han fet.
Prec. També m’agradaria que el govern ens comentés el fenomen del carrer Hospital i
en concret del trànsit viari i del ressalt que s’hi ha posat. A què obeeix aquesta
implementació, a quin criteri, amb quin pronòstic, quin propòsit, quina fi ha de fer tot
això. Si és l’inici del tancament del carrer o el final dels vianants o és un obstacle més
perquè la gent hi pugui passejar adequadament. Quina finalitat política se li vol donar.
Prec. Pel què fa referència a la via pública, donar la benvinguda a aquesta iniciativa de
govern de penjar cartells “urbi et orbi” de prohibició de publicitat en façanes i demés
àmbits. Prohibint que es prodiguin publicitats varies entorn a tota l’activitat cultural,
política, sindical i social que es fa en el municipi. Em sembla molt bé però també
suggerir com a prec, que la política de prohibició o d’ordre públic n’hi hagués un altre
d’autorització perquè es prodigui la publicitat en tots aquests àmbits.
Em sembla molt bé que hi hagi llocs on no s’hi pugui penjar res perquè fa brut, però en
aquest poble per sort hi ha moltes activitats, sovint ens trobem que es prepara un acte
d’Esquerra Republicana i no ho pots publicitar perquè tot està prohibit. Hi ha molts
actes que fan les associacions de veïns com la Castanyada, el Caga-Tió, etc..., que no
tenen parets on anar a penjar el rètol. Ens hem prodigat molt amb prohibicions, potser
d’una manera massa espectacular i tot, però potser ens prodiguéssim també en promoure
l’activitat cultural de tot ordre en el municipi.
Pere Albó: Li recollim aquest últim prec. S’ha de mirar de trobar els espais, el sentit i la
justa mesura.
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En referència a les altres qüestions que comentava, pel què fa a la qüestió del Consell
Comarcal, pren la paraula el regidor de Turisme, el Sr. Juanjo García:
Juanjo García: Dos temes. Continuant amb el fil que comentava el Sr. Pere Albó, s’han
demanat tres plafons que es col·locaran d’alguna manera, encara que sigui provisional.
La possibilitat de col·locar cartells existeix, el que passa i vostè comprendrà que és molt
complicat evitar que a les façanes les entitats puguin posar cartells, d’alguna manera
s’ha de controlar. S’està mirant d’alguna manera d’ampliar les possibilitats de penjar
cartells en aquells plafons que vam encarregar en el seu moment.
I pel què fa el tema de la Comissió Turística del Consell Comarcal. Com vostè
comprendrà la valoració és bona. Com vostè deia s’ha reformulat la situació i ha estat
gràcies a la iniciativa d’aquest municipi, que van haver de crear, imaginar o elaborar el
que el Consell Comarcal diu la Carta de Servei. Pagarem realment pel que rebem, cosa
que abans no passava. Cadascú aportarà realment el que li serveix realment per a
promocionar la ciutat, que és el que interessa. La valoració és bona, i aquí si em permet,
li diré que aquest equip de govern ha fet realment els deures.
Pere Albó: Pel què fa als temes dels guals, la Sra. Interventora el respondrà:
Interventora: És una resposta tècnica, no política. En primer lloc, és molt fàcil fer
declaracions d’aquest tema i és alhora molt difícil muntar els procediments. Els
procediments s’han de muntar i s’han de procedimentalitzar. El poble està sectoritzat i
s’ha fet una primera tongada, s’han donat 50 altes de guals. Ja hem començat a fer-ho,
també dir que no serà espectacular, perquè són 50 guals per 50€, se n’han de fer molts
de guals. Però ho estem fent.
Pere Albó: Pel tema del carrer Hospital, la Sra. Dolors Ligero el respondrà:
Dolors Ligero: Tot i que no és de la meva competència perquè ho porta el meu company
el Sr. Joaquim Clarà, sé de primera mà com ha anat el tema perquè a Urbanisme vam
rebre una instància d’uns veïns del carrer Hospital, en el sentit primer d’estudiar la
viabilitat de canviar part del sentit del carrer. Canviant el sentit del carrer Capmany, des
del carrer Mercè fins al carrer Hospital perquè fos d’entrada des del carrer Mercè cap a
l’Hospital i no al contrari. S’ha fet un estudi de viabilitat en aquest sentit, els tècnics que
han fet l’estudi creuen que seria perjudicial pel tràfic, atès que hi ha els Jutjats, l’Escola
de Música en aquest tram de carrer i per tant, contribuiria a perjudicar el tràfic del
carrer Hospital des de mig carrer fins a la placeta Sant Joan.
En aquest sentit s’ha contestat als veïns, però també aquesta instància feia menció a la
dificultat dels vianants de poder passar pel carrer Hospital degut a que hi ha vehicles
que no respecten la senyalització de limitació de velocitat. En aquest sentit s’ha posat un
ressalt de prova, més que res perquè solen produir soroll i es volia veure quina resposta
tenen els veïns, és a dir, si els compensaria el soroll que poden sentir per a poder anar
més tranquil·lament pel carrer. Si això funciona, es podria posar un altre a mig carrer.

*
De moment no hem tingut cap queixa. També s’ha posat un ressalt que des de l’àrea de
Vialitat ens van comentar que estava preparat per evitar aquest soroll i no molestar als
veïns. I és per això que s’ha posat.
Jordi Vilà: Celebro que tinguem l’oportunitat reglamentaria d’intervenir. Això no
arregla ni la vialitat ni la facilitat dels vianants de circular pel carrer Hospital ni la
circulació per davant de l’Escola de Música, ni arreglarà res. Pràcticament al final
l’única cosa que ens queda per posar és un peatge perquè quan passin els cotxes es
parin. És el centre històric i és pels vianants.
En definitiva, ja li he suggerit moltes vegades, i el suggeriment que avui els hi faig
oficialment és que el carrer Hospital és per als vianants i els vehicles no hi han de passar
a menys que no hi tinguin un gual per accedir als seus domicilis. Sinó tots els diners que
hi ha invertits en l’Hospital com a centre social i centre cultural o centre de trobada, més
els que hi ha invertit en el propi carrer d’embelliment com a lloc històric, es perden per
la presència continuada de vehicles que d’una manera impròpia accedeixen a un espai
dels vianants. El ressalt és el ressalt de la impotència. I si n’hi posa un altre encara ho
empitjorarà.
Com a conclusió, la política és coratge i no pots acontentar sempre a tothom perquè al
final no contentes a ningú.
Dolors Ligero: Li respondré tot i que estic contestant en veu del meu company Joaquim
Clarà. M’agradaria que exposés en aquest Ple per on creu que haurien de passar els
cotxes que van a l’Escola de Música, perquè entraran pel carrer Mercè, però per on han
de sortir si no poden passar pel carrer Hospital? I els que van al Jutjat? I les camionetes
que van a portar les mercaderies als comerços de la placeta Sant Joan? Voldria saber la
seva opinió ja que estan parlant del tema.
Pere Albó: És una pregunta retòrica, s’entén. Tot plegat és molt complex tal i com vostè
reconeix perfectíssimament.
Sr. Josep Saballs
Pregunta. Primer de tot preguntar per les obres de la placeta Sant Joan que veig que fa
uns dies que s’han parat. Es van començar en el garatge de l’Hospital, que és on ha
d’anar ubicat el transformador, però des de fa una setmana o dues no es veu moviment.
Volia saber si s’està esperant algun permís d’Endesa per a poder fer el trasllat o si hi ha
alguna altre dificultat tècnica o si s’ha parat l’execució de les obres.
Pregunta. També ens van comentar fa dos plens enrere, que durant els mesos d’octubre i
de novembre hi hauria una pavimentació d’uns quants carrers amb un plec de 75.000€.
Estem acabant novembre i veig que d’alguns d’aquests carrers no s’ha fet. Voldria saber
si es demoraria molt més o si hi ha hagut alguna dificultat a l’hora de fer el planteig.
Pregunta. En el ple passat va sortir que traurien tres places de caporal per a la policia,
una per torn, si no recordo malament. Després, que s’havia de demanar un nou sergent.
Voldríem saber si ja s’han fet aquests quatre nomenaments una vegada que ja van
ratificar l’actual cap de Policia.
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Pregunta. S’estan acabant les obres del carrer Penitència i al mateix s’estant executant
les del carrer de la Lluna i crec que fa dos o tres dies que està tallat el carrer Sant
Domènec per les obres del carrer de la Lluna. Voldríem saber quants dies s’allargaria
aquest tall de carrer perquè en els horaris d’entrada i sortida de les escoles és molt caòtic
tot el sector dels carrers Santa Magdalena, Algavira, Creu.. Voldríem demanar que es
fes en la màxima rapidesa possible.
Dolors Ligero: A la placeta Sant Joan el que estem esperant és que Endesa faci el
trasllat. Ja comptaven que hi hauria uns dies entre que acabàvem nosaltres la intervenció
i Endesa feia el seu impàs. Això no enredereix el termini de finalització de l’obra ja que
estem dintre dels terminis previstos.
En quant a la inversió de 75.000€ que deia, és veritat que s’han d’arranjar varis carrers
entre ells el carrer Montserrat Roig. Està sinó m’equivoco fins al dia 28, crec, en termini
per a presentar ofertes. És a dir que abans que acabi el mes estarà licitat.
Hi ha dos paquets més que estan en marxa, un altre de uns 75.000€ que és per fer la
vorera del carrer Hèriz, aquest està a punt d’anar a contractació, del davant del col·legi
l’Estació i un altre segon paquet que són 160.000€ més IVA, que hi ha una quinzena
d’actuacions de trams de carrers, de voreres, de forats i d’arrels i aquest també ja està a
contractació, està en procés per a la presentació d’ofertes.
En quant a les escales del carrer Penitència i el carrer Lluna és cert que estan
evidentment en obres. El que dificulta el tràfic és que s’està fent la connexió del
clavegueram entre el carrer Sant Domènec i el carrer Lluna, és només fer el tram del
clavegueram. En menys d’una setmana jo crec que ja estarà obert al trànsit.
Pere Albó: M’han informat que en referència al que comentava de les places i dels
nomenaments que està pendent de fer-se.
Sr. Carles Motas
Prec. Primer una coseta que he notat que ja vaig fer aquest prec fa uns mesos, es va
solucionar i es va quedar allà. Era sobre la pàgina web de l’Ajuntament que penja els
plens. Vaig fer el prec al mes de juny i es van posar tots desordenats perquè per exemple
no hi ha els del 2012, hi ha els del 2010 i 2011. S’han penjat alguns plens però s’ha
quedat al mes de juny. Demanaria si poden actualitzar la pàgina web amb els plens
actuals. Anem sis mesos enrere. En canvi, la web de Ràdio Sant Feliu va a tota pastilla
donant informació veraç, acurada i tenint-nos informats, però la web de l’Ajuntament no
reuneix aquests requisits.
Pregunta. Deu fer vora tres anys que aquest equip de govern va contractar tres càrrecs
de confiança, dos vinculats al partit de Convergència i Unió i un vinculat al Partit
Socialista. Ara jo crec que se’n pot fer una mica de balanç, nosaltres en la nostra labor
de fiscalització, ens agradaria saber. Per exemple, la feina que fa el càrrec de confiança
que està a l’àrea d’Urbanisme és una feina que es veu i que arriba al Ple, podríem

*
discutir i tornaríem a l’origen de si és necessari o no, però reconeixem que hi ha
documents que es signen i que arriben aquí. En canvi, la feina que fan els dos càrrecs de
confiança vinculats a Convergència i Unió, la veritat és que no sé quina feina fan.
Demano em passin un llistat amb, primer, quin horari tenen i a on estan ubicats
físicament, perquè sempre que m’he mogut per les àrees no els he vist mai i m’agradaria
saber l’horari que tenen per a poder saber si estan allà o no. També la relació de feines
que fan. M’agradaria m’ho passessin per escrit. Si creuen que amb un twit en tenen prou
em donaré per satisfet.
Prec. També coincidint amb el prec que ha fet el company del Partit Popular en
referència a la Taverna del Mar, nosaltres també voldríem saber si l’Ajuntament vol
prendre alguna iniciativa més a part d’aquesta que el regidor ens ha comentat que
Costes no estava per la labor. Nosaltres aquesta pregunta la vam fer en el ple de
setembre i ho hem sabut per la premsa. La resposta que ens va donar el regidor
l’endemà va sortir en el diari temes que el dia abans el regidor no ens havia comentat.
Lamentar aquest fet que no se’ns donés tota la informació en aquell Ple. I si creiem que
en aquell document que existeix firmat per l’alcalde Vicente i el concessionari inicial, si
l’Ajuntament pot fer alguna acció per a tenir la concessió abans del 2018 perquè al 2018
és quan caduca. En aquest cas hem coincidit amb el regidor del Partit Popular però si
voldria demanar si l’equip de govern té previst fer alguna acció més encaminada a mirar
de tenir aquesta concessió. Seria important.
Pere Albó: Li recollim els dos precs, mirarem d’actualitzar la web. Li farem arribar la
informació que demana vostè en referència a aquestes persones que treballen a
l’Ajuntament. En relació a la Taverna del Mar el Sr. Vicente li sabrà respondre.
Joan Vicente: En relació a la primera pregunta de les tasques que fan, també
m’agradaria fer algun comentari. Aquest tipus d’argumentació ja la varem matissar en el
seu moment.
Pel què fa la Taverna del Mar, vostè no va venir fa dues Comissions Informatives on
vam explicar als seus companys de grup i a la resta de grups aquest embolic sobre el
tema de convenis i concessions, cessions i no cessions. És un tema que és molt
complicat i en va quedar constància de la complicació el dia que varem fer la Comissió.
A més a més, coses que han sortir publicades no són, en tot cas, i torno a la pregunta
anterior. Hi ha dos objectius, que no s’enderroqués la Taverna del Mar, aquesta és la
intenció real i per això es va catalogar. Segon, que la Taverna del Mar no deixés de tenir
activitat, això no s’ha aconseguit, però estem insistint per a que quan torni la temporada
torni a funcionar amb el concessionari que sigui. Amb això i estarem molt a sobre.
Lamento que per causes alienes a la voluntat d’aquest regidor el que es va dir en aquest
Ple resulta que no era tota la informació que va sortir l’endemà. Ho sento sincerament.
No hi havia ni molt menys la intenció, penso que llavors en Comissions ja s’ha anat
aclarint aquesta circumstància.
Això no es va cedir a l’Ajuntament, el que es va cedir va ser tot l’espai de les Dunes per
a l’objectiu que no es poguessin urbanitzar les Dunes que s’haguessin pogut urbanitzar.
Llavors al passar a ser zona marítima va quedar catalogat que no es pogués urbanitzar.
Sí que es van cedir les edificacions que funcionaven a l’entorn de la Taverna del Mar
però que estaven dins el sector de Sant Pol. Recordin que estem parlant de coses de fa
25 anys. El que no es podia cedir era una cosa que era zona marítima, que és allà a on
està ubicada la Taverna del Mar.
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Això és més o menys, i amb força més detall és el que vam explicar fa dues Comissions
Informatives. Entre tots volem que la Taverna del Mar torni a funcionar i pressionarem
a qui calgui, al concessionari i a l’Administració competent per què torni a funcionar.
Pere Albó: També afegir que aquell conveni té una antiguitat i que està firmat en un
moment que encara no hi havia aprovada la llei de Costes, que determina moltes
qüestions que acaben passant per sobre de qualsevol conveni que es signi. Es signa
abans de qualsevol planejament municipal com supramunicipal. Efectivament és una
qüestió complexa però aquella zona és maritimo-terrestre, tant de bo fossin zones
municipals. Esta en mans d’altres administracions. Es un conveni anacrònic.
Joan Vicente: Afegir també que el conveni contemplava la cessió de 7.000 metres de
parc, que és el Parc de les Dunes que existeix actualment.
Carles Motas: Agrair les disculpes del regidor Vicente, de fet, el prec anava dirigit amb
aquesta intenció les explicacions que es van explicar a la Comissió Informativa les
sabia.
Sr. Albó, una felicitació en aquest cas a vostè personalment per a dos detalls que ha
tingut avui en aquest Ple. Primer, que s’ha dirigit a un company del nostre grup pel seu
cognom, cosa que no és gaire habitual en el Sr. Alcalde perquè no sap els cognoms del
regidors, almenys els de Tots per Sant Feliu. Aquesta simple cosa que és normal, no ho
és quan hi ha el Sr. Alcalde aquí, i jo li agraeixo.
I després, una altra felicitació en aquest cas, per haver permès el debat. Crec que ha
estat enriquidor per a la gent que ens escolta des de casa. Un debat normal que es fa en
aquesta sala entre el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Jordi Vilà i la Sra. Dolors
Ligero, que és una cosa normal. Venim a aquesta sala a debatre i això s’ha convertit en
un fet anecdòtic i singular. Permeti’m que el feliciti.

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