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

00009 /2013
SESSIÓ ORDINÀRIA
29 d’agost de 2013
des de les 21 h fins a les 21:58 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)*
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM), que presideix
la sessió
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sra. 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. Oscar Alvarez Gomez (PP)
Sr. Joan Prat Ferrer (ICV-EUiA)
Hi assisteixen també:
Sra. Mª Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària acctal
Vocals que no assisteixen i excusen la seva absència:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CIU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Joan Vicente i Rufi (PSC-PM)

*
* s’incorpora en el punt de les proposicions urgents.

Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 DE
JULIOL DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES
QÜESTIONS D'INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE

BONIFICACIONS

DE

TRIBUTS

DE

CONSTRUCCIÓ
4.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AL
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PORT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
5.- PROPOSICIONS URGENTS
5.1-.EXP. 55/2013 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, DESPESES SERVEIS
TRANSPORT PÚBLIC, EMERGENCIES SOCIALS, MANT. PLATGES,
PARCS I JARDINS, SERVEIS GESTIO I RECAPTACIO XALOC I
CONSELL COMARCAL I COMUNITAT MPAL. ESPAI METGE
RURAL.
5.2-. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA SINDICATURA DE
COMPTES 11/2013
5.3-. DONAR COMPTE DELS FITXERS D'EXECUCIÓ DEL 2N
TRIMESTRE DEL 2013, COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LLEI D'ESTABILITAT I SEGUIMENT LLEI DE MOROSITAT
Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 DE
JULIOL DE 2013
S’aprova sense esmenes l’acta anterior núm. 8/2013 de data 25 de juliol de 2013.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es donen compte dels decrets d’Alcaldia que estan a disposició, per a la seva consulta, a
la Carpeta del Regidor, d ela plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
Es dóna compte del decret d’Alcaldia de data 5 d’agost de 2013 de delegació de les
funcions de la regidora Sra. Verònica Lahoya Rodríguez a la regidora Sra. Júlia
Vendrell i Amate, del dia 12 al 23 d’agost de 2013, ambdós inclosos.
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La Sra. Secretària acctal llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«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:
INTERESSAT –
NIF/CIF

TIPUS
D’OBRA
EMPLAÇAMENT

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Rufo, 46
(CIF: H17633827)

Sanejament, neteja amb
aigua a pressió i pintura de
la façana d’edifici C/ Rufo,
46
cantonada
Avda.
Canàries, 18-20

6311201300
0139

Ivan Decoració, S.L.

6311201300
0143

Enric Callol Gros

EXP.

6311201300
0131

(CIF: B17519844)

(NIF:40510634 K)

/

AUTOLIQ.
TAXA

AUTOLIQ
. ICIO

PRESSUP

52,62 €

133,61 €

Pintura de la façana
d’edifici C/ Miquel Boera,
17-21cantonada C/ Santa
Magdalena, 52-54

52,62 €

26,52 €

------

Pintura de la façana de
l’edifici C/ Penitència, 21

52,62 €

38,69 €

------

-----

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.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

*
4. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AL
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
La Sra. Secretària acctal llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Atès que en data 20 de juliol de 2013, a les 10.00 hores, va tenir lloc una reunió per a
la constitució del Consell de Participació del Port de Sant Feliu de Guíxols;
Aquest Consell de participació del Port es crea amb la voluntat d’apropar i vincular de
forma recíproca, indissociable i indefectible la vida econòmica, social i cultural del
poble i la del port, en la mesura que sigui possible i en benefici de l’interès general de
Sant Feliu de Guíxols.
L’objectiu principal és crear sinèrgies entre els diferents organismes i estaments del port
i el municipi amb el propòsit de canalitzar noves polítiques i estratègies de
desenvolupament i actuació conjuntes per a la promoció, projecció i consolidació del
port com a referent a Catalunya amb la coincidència dels àmbits industrial, comercial,
pesquer, nàutic, esportiu, lúdic, cultural i social.
D’acord amb el que disposa els articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:
1r Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al Consell de
Participació del Port de Sant Feliu de Guíxols, constituït en data 20 de juliol de 2013
amb representants de Ports de la Generalitat, Club Nàutic, Confraria de Pescadors,
Cambra de Comerç, Associació Llops de Mar, Associació de Comerciants, Consorci
Vies Verdes de Girona, Piscis Diving FLU i Força 3.
2n Nomenar, com a representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en el
Consell de Participació del Port de Sant Feliu de Guíxols a:
- Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, com a president
- Sra. Dolors Ligero Ruiz, com a suplent del president.
- Sr. Joan Vicente i Rufi, com a vocal titular
- Sr. Juan José García Cañadas, com a vocal suplent.
3r Aprovar les normes d’organització i funcionament del Consell de participació del
Port que s’annexen a aquesta proposta.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora la regidora Sra. Magdalena Lupiáñez i
Soler.
5.1. - EXP. 55/2013 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, DESPESES SERVEIS
TRANSPORT PÚBLIC, EMERGENCIES SOCIALS, MANT. PLATGES, PARCS
I JARDINS, SERVEIS GESTIO I RECAPTACIO XALOC I CONSELL
COMARCAL I COMUNITAT MPAL. ESPAI METGE RURAL.
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
La Sra. Secretària acctal llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Ateses les propostes presentades pels diferents centres gestors de la despesa.
Atesa la necessitat de finançament en diverses aplicacions pressupostàries i els sobrants
en altres.
Atesa la base 11ª d’execució del pressupost vigent que preveu que aprovar
transferències de crèdit que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de diferent
àrea de despesa serà competència del Ple de la corporació, llevat quan afectin a crèdits
de personal.
Per tot l’ anterior, es PROPOSA aprovar un expedient de transferència de crèdit de
diferent àrea de despesa:
TRANSFERÈNCIA POSITIVA:
02.93200.25000 Serveis gestió i recaptació Xaloc i Consell Comarcal ............5.500,00 €
04.17001.22699 Altres despeses manteniment platges......................................2.000,00 €
04.17100.22699 Altres despeses parcs i jardins.................................................1.000,00 €
04.44100.22799 Despeses servei transport públic............................................17.231,72 €
08.23100.22699 Despeses emergències socials.................................................6.000,00 €
18.33304.22699 Comunitat municipis espai metge rural.................................2.690,60 €
--------------TOTAL....34.422,32 €
Que es finançarà amb les següents:
TRANSFERÈNCIA NEGATIVES
02.01100.31002 Interessos préstecs llarg termini entitats privades.................28.422,32 €

*
08.23300.46700 Subvencions individuals Consorci Sant Feliu Gent Gran.......6.000,00 €
--------------TOTAL. .34.422,32 €
Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
5.2. - DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA SINDICATURA DE
COMPTES 11/2013
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
«Es dóna compte de l’informe 11/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
sobre el control intern en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.»
La Sra. Interventora explica el punt. D’aquest informe ja se’n va parlar a la Comissió
Informativa. Es tracta d’un informe de la Sindicatura de Comptes sobre unes feines de
control intern fetes a l’Ajuntament. Acompanyen a l’expedient un informe d’Intervenció
i dos expedients que consta que van estar enviats en el seu moment a la Sindicatura.
Els regidors es donen per assabentats.
5.3. - DONAR COMPTE DELS FITXERS D'EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE
DEL 2013, COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI D'ESTABILITAT I
SEGUIMENT LLEI DE MOROSITAT
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
«Es dóna compte dels fitxers d’execució del segon trimestre del 2013 i càlculs
d’estabilitat en compliment dels objectius de la llei d’estabilitat i seguiment del
compliment de la llei de morositat (primer trimestre de 2013).»
La Sra. Interventora explica el punt. Ja es va comentar a la Comissió Informativa, es
tracta de tot un seguit de fitxers que el dimarts ja estaven a la carpeta del Ple. Són els
fitxers d’execució trimestral, la previsió de la liquidació, el calendari de Tresoreria i el
compliment dels objectius d’estabilitat de l’Ajuntament a 30 de juny de 2013.
En resum caldria destacar que es compleixen els objectius d’estabilitat a l’Ajuntament
dintre del segon trimestre en les previsions efectuades per la intervenció de la previsió
de la liquidació. Es dóna compte dels informes que són obligatori donar compte per la
llei de morositat referits a la tramitació de les factures de l’Ajuntament en relació a les
àrees que estan requerides per Intervenció i en el termini de tres mesos no han efectuat
cap mena d’actuació envers l’aprovació de la factura.
Els regidors es donen per assabentats.
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Pregunta. Quina quantitat de famílies amb escassa capacitat econòmica s’ha adherit als
avantatges aprovats pel pagament de l’IBI. Quina publicitat se n’ha fet?
Prec. La zona que hi ha entre el carrer Santos Boada i la Ronda de Ponent ha vist que
s’ha netejat avui, però hi ha una part que suposa que no es de l’Ajuntament que no es
neteja mai.
Demana a l’equip de govern que sigui més curós amb els plens, és molt trist presentar
un ordre del dia amb només 4 punts.
Dolors Ligero: pel que fa al tema de l’IBI l’informaré de la quantitat de famílies. Del
tema de la comunicació, es fa publicitat per radio Sant Feliu i el setmanari Àncora. Els
temes que es tracten al Ple no són tots els temes que es tracten a l’Ajuntament,
evidentment, hi ha moltes coses que es fan a l’Ajuntament que no passen per ple. En
aquest ple coincideix que no hi ha cap tema de planificació que solen ser els que
emplenen la major part del ple. Els altres temes sí que continuen i les àrees continuen
funcionant igual. El ple es fa cada mes i per això s’ha convocat i sí que hi ha tres temes
que són prou importants, com és el punt de l’expedient de transferència de crèdit i els
dos de donar compte.
Pere Albó: en referència a l’espai del Santos Boadas en prenem nota. Li recollim el
prec.
Sr. Jordi Vilà
Prec.-Hi ha quatre qüestions vinculades amb la higiene pública que voldria comentar:
Una és un avís al govern que durant la Festa Major la recollida d’escombraries durant el
mes d’agost i al mig del passeig va ser un total fracàs. Considera que el govern no
compleix políticament. La imatge d’higiene pública que s’ha donat es molt dolenta s’ha
de fer complir el contracte. El contracte de recollida d’escombraries no funciona i crec
que és obligació del govern fer-lo complir. A mi em sembla que la logística necessaria
per tenir una imatge de neteja pública en el centre de Sant Feliu ada dia al llarg de tota
la Festa Major. Queda dit.
També està fallant la recollida d’escombraries en relació amb el comerç. Diversos
comerciants se li han queixat. De resposta diuen que no rebem cap comunicació
satisfactòria amb l’empresa.

*

Prec. Hi ha publicitat enganxada en els contenedors d’aigua i de llum de la rotonda que
hi ha al capdamunt de la ronda de ponent. Abans s’hi anunciava l’Eclipse, ara s’hi
anuncia una empresa de Turisme actiu. Això també és competència del govern de fer-ho
complir.
Prec. L’entitat o els promotors de la subhasta d’art que es fa a l’antic Hospital està fent
una infracció de l’ordre públic. Ho fan en un àmbit de propietat municipal i embruten
mobiliari urbà amb la seva propaganda (fanals, parets on no toca, quan no a altres llocs
més inadequats..) Ja que l’Ajuntament els hi deixa l’espai, podrien correspondre i no
embrutir la ciutat. El govern els ha de fer complir la obligació de mantenir neta la ciutat
i com que ja marxen voldria que els fessin saber la censura del regidor d’ERC. Està
molt bé que es dediquin a la subhasta però a part del lucre personal, cal que busquin
també el lucre públic que és una altra manera artística de conviure.
Joaquim Clarà: És cert que hi ha hagut mancances en la recollida d’escombraries. El
contracte de neteja és de difícil gestió en aquest tema, és a dir, quan tu tens un contracte
que una part d’aquests contenidors els recollim des de l’empresa, que és Cespa, aquí hi
podem estar a sobre però com que el que vessa és cartró i envasos que ho recull el
Consell Comarcal, que recullen tres dies a la setmana. Moltes vegades aquest servei el
fem fer a l’empresa local que no els hi pertoca . Això, juntament, amb l’incivisme de la
gent, especialment de comerços a l’hora de buidar les escombraries, porten a aquesta
situació.
Hi ha punts negres: placeta Sant Joan i contenidors de front de mar, que estan sempre a
vessar.
No s’hi aboquen bosses petites sinó bosses industrials. Les bosses industrials es recullen
porta a porta i no es poden abocar als contenidors.
Des de l’àrea de Medi Ambient s’està fent una campanya de sensibilització , que tinguin
cura de treure-ho quan tanquin i els hi passarem a recollir. En aquest contracte hi ha
coses que no estan ben fetes, com per exemple que recull per una part el Consell
Comarcal i per altra part dues empreses. Hem reforçat amb més contenidors.
Durant la festa Major la gent movia els contenidors que cada dia havien de ser posats als
seu lloc per l’empresa. S’està intentant millorar aquest servei per millorar la neteja. A
les 11 h del matí la neteja es bona a altres hores, en particular a partir de les 7 h de la
tarda empitjora, tot i això recollim la crítica, es procurarà millorar. Procurar aquests
comerços que deixen els cartrons que com a mínim el pleguin.
Sr. David Oliveras
Pregunta.- Per què les barraques de la Festa Major es varen fer tancar abans que els
concerts?
Pregunta.-Perquè la Policia Local va demanar que s’identifiquessin a membres de les
associacions i ciutadans de Sant Feliu que aprofiten aquests dies obtenir fons per les
associacions. Només són 5 dies a l’any.
Pere Albó: Ho valorem. Li recollim el prec. Es va actuar dins el marc estrictament legal,
encara que som conscients que en altres llocs durant els dies de la Festa Major hi ha més
tolerància.
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Hi ha hagut una sensibilitat que demana més tolerància i n’hi ha una altra que demana
minimitzar les molèsties als veïns. El govern pensa que en aquestes polèmiques tothom
té la seva part de raó. Al setmanari Àncora s’ha viscut aquesta polèmica entre veïns,
totes dues sensibilitats tenen la seva part de raó, és complicat que trobem el punt mig,
però en qualsevol cas nosaltres hem d’estar atents a aquesta sensibilitat, molta gent ens
ho ha traslladat. No renunciem d’anar llimant i llimant. I hem d’estar atents a aquesta
sensibilitat. De cara a la propera Festa Major ho valorarem com i a on ho podem fer-ho
per tal d’allargar i molestar el mínim possible. Com a govern hem d’esmerçar-hi tots els
esforços. Però no podem prendre-hi partit perquè pel govern tothom té la seva part de
raó.
Sr. Josep Saballs
Pregunta.-En referència a la concessió del Tinglado. Vam veure que la concessionària
havia entrat una instància llarga per registre d’entrada en la qual manifestava
discrepàncies greus i demanava indemnitzacions per danys i perjudicis perquè hi havia
hagut un incompliment en alguns punts del conveni signat amb l’Ajuntament. Voldríem
saber com està aquest tema.
Pregunta. També hem trobat documentació on hi ha cinc treballadors que finalment
segons un informe de Recursos Humans tindrien dret a percebre la part de la
productivitat aprovada a principis de gener per a tots els treballadors que hi tenien dret
en aquell moment però aquests cinc en concret en aquell moment no havien acreditat la
baixa que no fos justificada. Hi ha un informe de Recursos Humans que diu que hi tenen
dret i segons un informe d’Intervenció que diu que la bossa de diners que hi havia s’ha
gastat entre el treballadors que ho van percebre en el seu moment i que aquests cinc sí hi
tenen dret. Voldríem saber com es pensa resoldre políticament tot i que tècnicament hi
ha informes contradictoris. I si se’ls hi pagarà, de quina manera i en quin termini.
Pregunta.- El tema de les terrasses en via pública que vam comentar fa dos plens i en el
ple passat també en varem parlar. Més enllà de la terrassa que tots sabem de quina
parlaríem. Des de TSF ens hem fixat hi ha terrasses amb deutes de fa temps, que se’ls
va enviar un requeriment el dia 13 de juny de 2013 on se’ls hi donava un termini de 15
dies per pagar i que sinó s’executaria la retirada d’aquesta terrassa. Estem a 30 d’agost i
aquests mateixos contribuents que jo els que he trobat via decret han estat cinc, no sé si
han estat més o no. La meva sorpresa és que se’ls envia un decret en data 21 o 23
d’agost se’ls donarà 10 dies per desmuntar la terrassa o sinó l’Ajuntament ho farà al seu
càrrec. Clar, la reflexió és la següent: així la gent que paga, que està al corrent, que per
sort són l’altra gran majoria els hi estem ensenyant com ho han de fer per no pagar
durant uns anys i l’Ajuntament els hi desmunta quan ja ha passat la temporada, quan ja
els és igual que se’ls desmunti la terrassa. No és de rebut per la gran majoria que estan
al corrent que aquests cinc establiments tinguin aquest privilegi perquè si se’ls hi va

*
enviar el requeriment el dia 13 de juny no calia apurar a la última setmana d’agost hi
hauria d’haver hagut, com es va fer en aquell cas un exemple, si no pagues, a mitjans de
juliol se’ls retira.
El que no està bé és enviar un requeriment a finals d’agost dient que com que no has
pagat no et donen el permís, però quin permís? Si ja has gaudit la terrassa i ja has fet el
negoci. Voldria que quedés constància d’aquesta queixa i que com a mínim servís
d’exemple pel proper any que tothom que tingués tributs pendents de pagament no se li
deixés muntar la terrassa, tal i com fa algun poble veí que poden muntar la terrassa previ
pagament. Primer la paguen i després la gaudeixen. La gent que tingués un deute, per
respecte a la gent que l’ha pagat s’hauria d’obrar d’una manera més ferma.
Pregunta.- Voldríem saber com està el tema de l’enginyer. Saber que hi va haver un
concurs perquè hi va haver la jubilació del titular. Hi havia hagut un enginyer de forma
interina durant uns mesos, va haver-hi un concurs i sembla que s’ha prolongat el
nomenament del nou enginyer. La qüestió és que a ple estiu quan hi ha problemes de
sorolls i d’incompliments d’activitats cal un enginyer. Crec que és un tema a solventar
el més aviat possible.
Pregunta.- En quant a contractació, ens hem adonat que darrerament totes les
contractacions, fins i tot, les d’import elevat es fraccionen per poder fer un procediment
negociat. Ja varem preguntar-ho en el darrer Ple i l’alcalde va dir que es feia per
demanar pressupostos a empreses de Sant Feliu. Podríem estar d’acord, però el cert és
que es demanen pressupostos a empreses de Santa Cristina i Llagostera.
Si anem més enllà, revisant la contractació de les obres de les escoles, veiem que de
quatre escoles, s’han adjudicat tres a una empresa que va fer concurs de creditors. De fet
és un empresari amb historial de concursos de creditors, i va portar famílies i empreses a
una situació económica límit. Aquest empresari era el president de CiU a Sant Feliu de
Guíxols fins les darreres eleccions. I sorprenentment és un dels empresaris que
l’ajuntament demana preu en el procediment negociat. Direm que no és ètic. Des de
l’administració s’hauria de procurar que a qui se li doni feina, que falta fa avui en dia,
sigui gent amb un expedient, no immaculat perquè avui dia trobar empreses amb un
expedient immaculat és molt difícil trobar-ne però sí que, com a mínim, no hi hagin tots
aquests antecedents que es coneixen d’aquest empresari en concret. Ens entendran que
des de l’oposició això ens grinyola.
Ni els antecedents de l’empresa ni la seva vinculació política amb aquest equip de
govern , ni els números són massa coherents ni lògics. Des de TSF el que demanaríem
és que d’ara en endavant els concursos negociats o els procediments negociats, que ara
hem vist que n’hi ha un en marxa, el de la xarxa de clavegueram i de les voreres de Sant
Pol. Hi ha contractes pendents d’adjudicar per molt import, més de 200.000€ i altres que
s’havien d’adjudicar a empreses amb solvència i serioses.
La Sra. Interventora: En relació amb els cinc treballadors que no han cobrat la
productivitat, no hi ha cap informe de Recursos Humans, hi ha un recull que ha fet la
comissió de seguiment. No és que hi hagi un informe contradictori, sinó que recursos
humans no informa. És un recull de les negociacions. Per això és molt interessant
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l’informe de la Sindicatura de Comptes. La Interventora no informa que no es pot fer,
sinó que informa de com s’ha de fer.
Tots aquests cinc treballadors no són treballadors que es va recollir després o que ho
van acreditar després sinó que es va cometre un error en el primer repartiment i que per
lògica haurien d’entrar dintre de la bossa. L’informe d’Intervenció dóna una solució que
és la que és i una altra. Però no hi ha informes contradictoris. Sinó que hi ha informe i
un recull de dades de la comissió de seguiment.
Pilar Giró: És important l’aclariment tècnic perquè la voluntat política de resoldre
aquesta problemàtica hi és, perquè tots els treballadors percebin el que els pertoca, la
solució tècnica ens ha estat donada i la voluntat política és clara..Nosaltres l’aplicarem
el més aviat possible.
Pere Albó: El tema del Tinglado hi ha un acord amb l’empresa per extingir la relació
que s’ha de formalitzar. És una qüestió que no és litigiosa.
Dolors Ligero: Efectivament en data 13 de juny se’ls va notificar als deutors d’ocupació
pública i seguint les indicacions del Secretari que és qui ens està marcant el
procediment. S’havia de fer una resolució anul·lant el permís d’ocupació de la terrassa i
notificar-los hi que tenen 10 dies per a treure la terrassa. Els deutors de les terrasses no
són de temporada d’estiu. No s’ha notificat al juliol per vacances del personal i un cop
notificat s’executarà el deute i es traurà si no paguen. Ja li dic, està en vies de
notificació.
Pere Albó: Pel què fa el tema de l’enginyer, el govern hi està a sobre, estan per resoldre
les al·legacions presentades per l’enginyer, i es procurarà tancar el tema de la forma
més justa possible.
Pel què fa el tema de contractació, a ningú se’l pot excloure per motius ideològics. Un
concurs de creditors no és equivalent a passat dubtós per si sol. En contractació cal
buscar la oferta més econòmica i això és el que es busca.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La secretària acctal

Vist i plau
L'alcalde
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