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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:

00002 /2013 
SESSIÓ ORDINÀRIA
28 de febrer de 2013

Horari:
Lloc:

des de les 21 h fins a les 00:20 h
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CIU), president
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufi (PSC-PM)
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. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA)
Excusen la seva assistència:
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Sr. José Luis Mayo, Síndic Municipal de Greuges

1

Ordre del dia:
I. Part resolutiva:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE GENER DE
2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
4.- APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DEL TAXI PER TAL D'APLICAR LA
PUJADA DE L'IPC DE L'ANY 2013
5.- DECLARACIÓ DE LESIVITAT INICIADA PER DECRET DE 30 DE NOVEMBRE
DE 2012
6.- AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT D'UNA EVENTUAL
OBLIGACIÓ FUTURA SORGIDA DE L'EXECUCIÓ DEL CONVENI DE CAN SERRA
7.- RATIFICAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DEL
PUOSC 2013-2016
8.- TAULA DE COORDINACIÓ LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE DE SANT FELIU
DE GUIXOLS
9.- MODIFICACIÓ CORRESPONENT A L'ANY 2013 DEL PLA D'USOS I SERVEIS DE
LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE APROVAT PER AL PERÍODE DELS
ANYS 2012 A 2016
10.- RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JESÚS FERNÁNDEZ I BORT
11.- PROPOSICIONS URGENTS
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 31 DE
GENER DE 2013
S’aprova l’acta anterior número 1/2013, de la sessió de 31 de gener de 2013.
L’Alcalde manifesta que el punt següent a tractar serà el num. 8 de l’ordre del dia, en
atenció a una part del públic assistent.
8. - TAULA DE COORDINACIÓ LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE DE
SANT FELIU DE GUIXOLS
«MOCIÓ SOBRE EL DRET A L’HABITATGE I PER LA CONSTITUCIÓ
D’UNA TAULA DE COORDINACIÓ PEL DRET A L’HABITATGE A SANT
FELIU DE GUÍXOLS
L’accés i la disposició d’un habitatge digne constitueix un dels principis fonamentals
dels drets de ciutadania en societats com la nostra, així ho constaten els més diversos
pronunciaments jurídics, polítics i socials. Per assolir aquest dret, des de fa dècades
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s’han combinat diversos instruments públics i privats, de caràcter urbanístic, fiscal,... el
resultat dels quals resta ben lluny d’acomplir el principi referit.
A aquesta mancança estructural, especialment forta al nostre país, s’hi ha afegit els
darrers anys les conseqüències d’un mercat immobiliari i hipotecari marcat per
l’especulació i per unes expectatives de creixement econòmic sostingut que s’han esvaït
completament.
Les polítiques públiques, durant anys absents, quan hi van ser van arribar tard, en forma
de reserves obligatòries per habitatge de protecció, de plans locals d’habitatge, d’ajuts
diversos o de Llei pel Dret a l’Habitatge. Instruments segurament útils en unes
circumstàncies que ja no es donen, i que per tant cal reformular sense tornar a caure en
l’error d’inhibir-se de la matèria.
El resultat és que en aquests moments les problemàtiques derivades de la pèrdua de
l’habitatge per impossibilitat d’afrontar lloguers o hipoteques o de les dificultats de
grans grups socials per accedir a un habitatge,... són probablement una de les cares més
dramàtiques de la crisi econòmica i social que estem patint. A aquesta situació, i per
entendre la magnitud de l’alarma social i indignació que ha generat, s’hi ha d’afegir la
certesa que en molts casos en el seu origen hi ha realitats objectives d’abús de poder i de
legislacions desfasades i injustes.
La mobilització civil –entitats, associacions, síndics, professionals,...- a l’entorn del dret
a l’habitatge i, sobretot, de les situacions de desnonaments suposa en aquests moments
una de les expressions més contundents de denúncia de les repercussions desiguals de la
crisi, de la injustícia i abusos en relació a l’habitatge i de la manca de proximitat i de
reacció de les institucions públiques. La recent acceptació a tràmit de la Iniciativa
Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, paralització dels
desnonaments i de lloguer social suposa una fita, i un repte, en aquest sentit.
Els municipis no tenen competències en matèria d’habitatge ni, en general, patrimoni
residencial, si bé la seva actuació com en tantes altres matèries pot resultar important
per limitar les conseqüències negatives. Atenent a una inquietud municipal i a diferents
iniciatives que des d’altres institucions s’han anat impulsant, l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols va crear el 21 de gener de 2009 el Servei Municipal d’Habitatge i més tard
l’Oficina Municipal que aglutina actuacions com són la borsa de lloguer, diferents tipus
d’ajuts o, des de fa ben poc, el servei d’Ofideute. A la vegada els serveis socials
municipals gestionen altres tipus d’ajuts i l’Àrea d’Urbanisme planteja actuacions a més
llarg termini per tal de garantir l’existència d’un parc públic d’habitatges en el futur.
Són actuacions que a la vegada que demostren la voluntat municipal d’actuar en matèria
d’habitatge, reflecteixen la limitació dels instruments i dels resultats.
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En paral·lel, a la nostra ciutat, s’està constituint la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) i d’altra banda el Síndic municipal de Greuges ha presentat diverses propostes i
recomanacions referides a la problemàtica social dels desnonaments.
Atenent a les consideracions anteriors es proposa al Ple Municipal adoptar els següents
acords:
1. Impulsar i participar d’una Taula Local pel Dret a l’Habitatge en la que hi
participin les entitats que tenen com a interès o finalitat treballar pel dret a
l’habitatge. Una Taula que tingui com a objectius coordinar les respectives
actuacions, promoure accions i aportar propostes que ajudin a la solució de les
problemàtiques d’accés a l’habitatge o de situacions de desnonament.
2. Prendre el compromís d’aprofundir en l’ús dels instruments municipals que
tenen o poden tenir efectes en el dret d’accés a l’habitatge o en situacions de
desnonament.»
Jesús Fernández: La política, encara que sigui fora dels partits polítics, és important, i
també la mobilització de la gent, que avui es manifesta a la Sala de Plens. Tot i les
poques competències a nivell municipal, es va crear el servei municipal d’habitatge que
ha permès a famílies de la ciutat accedir a l’habitatge. La mesa serà potent si hi ha
representants de la societat civil. Demana al govern que reforci l’oficina d’habitatge,
que fa més de 200 gestions al mes, i que se supleixi la baixa d’un treballador que es
produirà aviat.
Jordi Vilà: Subscriu la moció i les paraules del Sr. Jesús Fernández. L’habitatge digne
és un dret constitucional. És una reclamació justa, i si la llei no la contempla, s’ha de
modificar la llei. S’han de posar al dia les lleis antigues com la llei hipotecària i el Codi
Civil. Si es rescata el fracàs dels bancs, no es pot rescatar a les famílies? El moment és
propici perquè la banca té moltes coses per fer-se perdonar.
Carles Motas: La societat va per davant de la política. Donaran suport a la proposta.
Volen ser partícips en demanar una actuació decidida de les institucions.
Juan Vicente: Encara que no sigui una competència municipal, sí que és de la nostra
incumbència. La societat es mou i fa propostes. Lloa la tasca dels anteriors regidors
d’habitatge. La moció és una reivindicació de la necessitat de les polítiques públiques,
inclosos els ajuntaments. Agraeix la unanimitat en aquest punt i la presència de públic.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte de:
- La sentència ferma que desestima el recurs de cassació interposat per Alcotas S.L, i
que confirma la sentència dictada en data 3 de març de 2009 que desestimava el
recurs interposat contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres
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Públiques de 25 de maig de 2005, d’aprovació definitiva del Pla director urbanístic
del sistema costaner de Sant Feliu de Guíxols.
- Decret de delegació de competències a la regidora Magdalena Lupiáñez Soler i al
regidor Juan José García Cañadas mentre duri l’absència del Sr. Francisco Cárdenas
Toscano.
Carles Motas planteja les següents qüestions:
- Li ha sorprès que s’hagin contractat 200 falques a Ràdio Platja d’Aro, ja que la ràdio
de Sant Feliu funciona molt bé, no hi veu l’utilitat.
- S’ha contractat un servei de limusines per 10.645 €. Voldria veure les factures.
- Demana una explicació sobre la utilitat del viatge a FITUR.
- Fa referència a un decret que faculta al tresorer i a la recaptadora per tramitar un
embargament de comptes. Demana que es deixi sense efecte aquest decret, i que es
faciliti poder pagar els deutes fraccionadament.
- Considera que l’ordenació que ha fet l’Alcalde d’aquest punt de l’ordre del dia no
permet un control adient.
- Demana a l’Alcalde si ha donat ordres als Caps d’Àrea de no poder parlar amb els
regidors de l’oposició.
Interventora: Demana la referència de les factures.
Carles Motas: Li indica l’import de les factures.
Interventora: N’hi farà arribar còpia. En relació a l’embargament, s’està complint amb
la normativa tributària i de recaptació. Aquests darrers anys l’Ajuntament ha facilitat de
diverses maneres el pagament dels tributs.
Carles Motas: Demana que només se segueixi el tràmit normal.
L’Alcalde respon:
-Cal una aplicació estricte de la normativa, no podem decidir qui paga impostos i qui
no, sens perjudici del que s’hagi de fer en situacions especials.
- En relació al punt de donar compte, el que no pot ser és que sigui el Sr. Motas el que
fixi l’ordre del dia del Ple.
- Les factures referides fan referència al servei d’anar a recollir a l’aeroport músics pel
Festival de la Porta Ferrada, i no amb limusines. Fa anys que es contracta la mateixa
empresa.
- En l’accés als Caps d’Àrea es compleix la normativa.
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3. - APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L'IMPOST DE
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:
INTERESSAT –
NIF/CIF

TIPUS D’OBRA /
EMPLAÇAMENT

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Eres, 57-59
(CIF:H17294412)

Reparació,
impermeabilització i pintura
de la façana lateral
comunitària de l’edifici C/
Eres, 57-59 cantonada C/
Sol, 87-91

6311201200
0191

Ma. Immaculada
Sanabra Valls

Repicat de la part baixa i
pintura de la faça na de
l'edifici C/ Antoni
Capmany, 62-64

6311201200
0192

Long-Standing
Structure, SL
(CIF: B65587420)

6311201200
0195

Raquel González
Merino
(NIF:40531629V)

6311201200
0207

Gerard Ramionet
Genohé
(NIF: 40515459Q)

6311201200
0222

Coyrba, S.L.
(CIF: B17393224)

6311201300
0015

Francisco José Gatto
Carmona

EXP.
6311201201
69

(NIF:38401100R)

(NIF: 4053699 A)

Enderrocament i nova
construcció d’uns graons de
formigó, execució de
pendents en zona d’entrada,
així com sanejament i
pintura de la façana
d’habitatge C/ Calafat, 1315
Arrebossat i execució
d’arestes d’una part d’una
façana de l’edifici C/ Santa
Magda- lena, 191-193
cantonada C/ Girona, 95
Reparació i pintura de la
façana d’edifici C/ Goya,
22
Substitució de baixants,
canvi de paviment del balcó
del 1r pis, repicat
d’arrebossat de la façana,
execució de nova
arrebossada i pintura de
façana d’edifici C/
Especiers, 30
Neteja amb aigua a pressió,
reparació de parts
deteriorades i renovació
pintura de la façana de
l'habitatge Avda. Europa,
125
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AUTOLIQ.
TAXA

AUTOLIQ
. ICIO

PRESSUP.
DECLARAT

50,65 €

233,77 €

------

50,65 €

44,07 €

------

------

404,62 €

10.375,00 €
(*)

50,65 €

1,95 €

50,65 €

25,35 €

50,65 €

158,80 €

52,62 €

23,01 €

-----

------

------

------
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(*) Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a l’ICIO ingressada en
concepte de sanejament i pintura de la façana –a tal.efecte, s’adjunta còpia del pressupost declarat per la
totalitat de les obres previstes que s’han d’executar–.

D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:
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: Aprovat per unanimitat
4. - APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DEL TAXI PER TAL D'APLICAR
LA PUJADA DE L'IPC DE L'ANY 2013
«Atès l’escrit de data 27 de desembre de 2012, RGE: 11577, del col·lectiu de taxistes de
Sant Feliu de Guíxols, mitjançant el qual sol·liciten l’ increment de tarifes del servei de
autotaxi, que apliquem el IPC que correspongui i que es cancel·li l’ import en concepte
de percepció mínima..
Atès que les tarifes urbanes del servei d’autotaxi de Sant Feliu de Guíxols no han estat
objecte de sol·licitud de revisió des de l’any 2011, en que van ser aprovades pel Ple
d’aquesta corporació, en la sessió de data 24 de febrer de 2011.
Vist la publicació de l’ INE en relació a l’ Índex de Preus de Consum .
D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:
1r. Aprovar la proposta de les tarifes d’acord amb l’ increment publicat a INE ,
2,900
2012
IVA INCLÒS

BASE
IMPOSABLE

INCREMENT

TOTAL
INCREMENT

2013
IVA INCLÒS

TARIFA 1
BAIXADA B

6,3

5,73

0,1661

5,89

6,48

Preu Quilòmetre

1,36

1,24

0,0359

1,27

1,40

Hora Espera

21,5

19,55

0,5668

20,11

22,12

8,2

7,45

0,0

0,0

0,0

5,2

4,73

0,14

4,86

5,35

Percepció mínima
TARIFA 2
BAIXADA B
Preu Quilòmetre
Hora Espera
Percepció mínima

1,24

1,13

0,03

1,16

1,28

20,35

18,50

0,54

19,04

20,94

7,1

6,45

0,0

0,0

0,0

1,50

0,04

1,54

1,70

SUPLEMENTS
Avís Telefònic

1,65
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Maletes - Embalums

1,65

1,50

0,04

1,54

1,70

Animals domèstics

1,65

1,50

0,04

1,54

1,70

4,6

4,18

0,12

4,30

4,73

Nits Especials(Nadal, Anys nou
i Sant Joan)

3,65

3,32

0,10

3,41

3,76

Festes Locals

3,65

3,32

0,10

3,41

3,76

Serveis entre cales i afores

TARIFA 1 :

Laborables de 21:00 h. a 7:00 h. Dissabtes, Diumenges i Festius

TARIFA 2 :

Laborables de 7:00 h a 21:00 h.

2n. Cancel·lar l’ import en concepte de percepció mínima.
3r. Traslladar l’acord als interessats.
4rt. Traslladar l’expedient juntament amb l’informe del Ple a la Comissió de Preus de
Catalunya del Departament D’Empresa i Ocupació per tal que procedeixi a l’aprovació
definitiva, d’acord amb l’ establert en l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril.»
Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta
5. - DECLARACIÓ DE LESIVITAT INICIADA PER DECRET DE 30 DE
NOVEMBRE DE 2012
«Fets:
1r.- Per Decret d’Alcaldia de 30 de novembre de 2012, s’inicia l’expedient de
declaració de lesivitat per l’interès públic de les següents resolucions:
-Acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2010.Abonament d’indemnització al Sr. Ramon Agudo Giménez.
-Acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2011.- Abonament
d’indemnització a la Sra. Margarita Pozas Hermosilla.
-Decret de 26 de maig de 2009.- Abonament d’indemnització al Sr.
Jesús Morato Giménez.
-Decret de 24 de desembre de 2009.- Abonament d’indemnització al Sr.
Juli Bassets Sanchez.
Per dictar-se les anteriors disposicions en aplicació de l’art. 42 b) del conveni
Pacte/Conveni de matèries comunes del personal funcionari i laboral (2008-2011),
e l r e f e r i t d e c r e t e s t a b l e i x q u e procedeix també declarar la lesivitat de tal
precepte, el qual estableix:
Art. 42.b) Indemnitzacions per jubilació voluntària
Per als/les treballadors/es que compleixin les condicions per jubilar-se
voluntàriament abans dels 65 anys i que tinguin més de 10 anys de servei en
aquest ajuntament, aquest els ofereix una indemnització per l’any 2008 d’acord
amb el següent escalat:
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Jubilació 60 anys
Jubilació 61 anys
Jubilació 62 anys
Jubilació 63 anys
Jubilació 64 anys

31.000 €
29.000 €
24.000 €
17.750 €
11.500 €

L’abonament de la indemnització es farà efectiu el primer dia de la jubilació.
Per als/les funcionaris/es que no hagin treballat la totalitat d’anys requerida,
percebran la part proporcional. De la mateixa manera els treballadors jubilats
parcialment rebran la part proporcional que els pertoqui.
Per raons pressupostàries s’haurà de notificar a l’Ajuntament la intenció de
jubilar-se anticipadament, abans del 30 de setembre de l’any anterior.
2on.- S’atorga tràmit d’audiència als interessats i a la representació unitària dels
treballadors de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3er.- En data 24 de desembre de 2012, el Sr. Juli Bassets Sánchez, presenta un escrit
demanant una pròrroga de 30 dies per poder presentar les al·legacions. En data 5 de
gener de 2013, presenta escrit d’al·legacions en el qual, de forma resumida planteja :
- Que ha transcorregut el termini de 4 anys des de que es va produir l’acte administratiu,
i per tant no procediria incoar l’expedient de declaració de lesivitat. Es produeix
caducitat i no es pot declarar la lesivitat d’un únic article del conveni, perquè el conveni
és un tot únic i indivisible.
- No es pot defensar la il·legalitat del Decret, perquè el conveni es troba en vigor.
4rt.- Mitjançant acords convencionals entre l’Alcalde, i el Sr. Ramon Agudo, la Sra.
Margarida Pozas, i el Sr. Jesús Morato, de dates 18 de desembre de 2012, 2 de gener i
22 de febrer de 2013 respectivament, s’acorda posar fi a la declaració de lesivitat pel
que fa referència a les resolucions referides al punt 1 relatives a aquests tres
treballadors.
Atès l’informe del tècnic de Recursos Humans emès el dia 31 de gener de 2013.
Fonaments de dret
1er.- L’article 63 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que:
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1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados.
L’article 103 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que :
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años
desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo
84 de esta Ley.
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se
hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada
Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
D’acord amb l’informe del Tècnic de Recursos Humans de 31 de gener de 2013, és
evident que entre la data del Decret del dia 24 de desembre de 2009 referit al Sr. Juli
Bassets que és objecte de declaració de lesivitat, i el Decret d’inici d’aquest expediente
de 30 de novembre de 2012, no ha transcorregut el termini de 4 anys. Per altra banda, la
declaració de lesivitat i impugnació del Decret davant de la jurisdicció contenciosa
administrativa no pressuposa que no pugui quedar provada la nul·litat radical o relativa
del Decret i de l’article 42 b) del Pacte/Conveni.
2on.- D’acord amb el referit informe, el conveni/acord de condicions de treball no és un
acte administratiu és una norma que desplega els seus efectes durant la seva vigència.
En conseqüència, no es pot considerar com a dies a quo per comptar la facultat de
l’administració a declarar la lesivitat d’un acte administratiu, la data d’aprovació del
conveni, sinó que s’ha de prendre en consideració la data del Decret pel qual s’acordà la
indemnització per jubilació voluntària i parcial, prenent com a fonament un precepte del
conveni que es considera il·legal. L’Administració pot declarar la lesivitat d’un acord
que es va prendre amb base a un conveni que contradiu la legalitat, i que ni tant sols ha
estat publicat en cap butlletí oficial, ni sotmès a l’autoritat laboral.
3r.- La legislació que fixa les retribucions del empleats públics, tant els funcionaris com
els laborals, pertany a l’àmbit del dret administratiu, i, per tant, el seu control correspon
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a l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d’acord amb el previst a l’art. 1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
4rt.- Atès que a l’expedient s’ha donat audiència als quatre treballadors afectats i a la
representació unitària dels treballadors de l’Ajuntament.
D’acord amb l’exposat,
El Ple acorda:
1er.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Juli Bassets Sánchez a l’expedient
de declaració de lesivitat del Decret de 26 de desembre de 2012.
2on.- Ratificar els acords subscrits entre l’Alcalde i el Sr. Ramon Agudo, la Sra.
Margarida Pozas, i el Sr. Jesús Morato.
3r. Declarar lesiu per l’interès públic el Decret de 24 de desembre de 2009 pel qual
s’acordà l’abonament d’una indemnització per jubilació anticipada parcial al Sr. Juli
Bassets Sánchez.
4rt.- Declarar lesiu per l’interès públic l’art. 42 b) del conveni Pacte/Conveni de
matèries comunes del personal funcionari i laboral (2008-2011), aprovat per acord del
Ple de l’Ajuntament de 18 de desembre de 2008.
5è.- Impugnar el Decret i l’article del Pacte/conveni declarats lesius en els dos punts
anteriors devant la jurisdicció contenciosa-administrativa, sol·licitant a aquesta
jurisdicció la seva anul·lació i el reintegrament de les quantitats indegudament pagades
en virtut de la indemnització referida al punt 3r.»
A petició del Sr. Alcalde el Secretari fa una explicació de la proposta: Es tracta de
deixar sense efecte uns acords que en el seu dia es van adoptar de dubtosa legalitat, i
aquesta dubtosa legalitat s’ha posat més de manifest amb les lleis aprovades l’any passat
que deixen ben clar que aquest tipus de retribucions per sobre del previst a la llei no
estan permeses.
Carles Motas: El conveni es va aprovar amb el vot favorable dels quatre grups del
govern d’aleshores (PSC, TSF, ERC i ICV) i l’abstenció de CiU. Voldria escoltar a la
regidora de personal o al regidor de personal d’aleshores. Hi ha uns acords entre
l’Ajuntament i els representants dels treballadors, com a molts altres ajuntaments. Hi ha
uns treballadors que van acceptar jubilar-se anticipadament i fraccionar el cobrament de
la indemnització. Si l’article és il·legal no hi ha cap negociació possible. No entén que
l’Ajuntament pugui demanar la devolució dels diners retroactivament. A l’Ajuntament
de Palamós els treballadors continuen cobrant per aquests conceptes.
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Alcalde: El Sr. Motas demana que no es compleixi el Reial Decret Llei aprovat pel
govern central. La situació ha canviat molt respecte de l’any 2008, la normativa varia i
l’Ajuntament l’ha de complir.
Juan José García: Demana tranquil·litat.Una cosa és la prejubilació, i l’altra la
indemnització. No li agrada la declaració de lesivitat. L’Administració pública està
subjecta a una legislació diferent de la laboral. La llei actual declara la inaplicació dels
convenis col·lectius en contra de la llei.
Jesús Fernández: Els treballadors públics estan patint una important retallada de drets.
Creu que hauria de defensar la proposta l’actual regidora de personal. Si el govern
municipal fos un altre, segurament que prendria el mateix acord.
Alcalde: Han canviat moltes coses que regulava el Conveni, com les incapacitats
laborals transitòries o els dies d’assumptes propis.
Carles Motas: La proposta acorda també demanar la devolució dels acords pagats
indegudament. La llei suspèn els convenis en vigor i no diu que aquesta normativa
tingui caràcter retroactiu. El Sr. Alcalde negocia directament amb els treballadors. S’ha
pressionat als treballadors. Demana el vot en contra dels regidors perquè està fora de la
llei.
Secretari: Els acords de l’Alcalde amb els tres treballadors són legals. Si l’Ajuntament
anul·la els acords que concedien les indemnitzacions, no només ha de deixar de pagar
les quantitats pendents, sinó que ha de reclamar també les ja pagades.
Alcalde: S’ha arribat a uns acords amb els treballadors per minimitzar els perjudicis,
excepte el treballador que ha optat per reclamar judicialment.
Pilar Giró: L’Ajuntament no pot cometre il·legalitats. S’està intentant renegociar el
conveni. Estan canviant moltes coses, com l’edat de jubilació.
Carles Motas: TSF oferirà assessorament jurídic gratuït als treballadors que vulguin
reclamar en contra.
La proposta és aprovada amb el següent resultat:
- 13 vots favorables (CiU, PSC i ERC)
- 1 abstenció (ICV)
- 6 vots en contra (TSF)
6. - AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT D'UNA
EVENTUAL OBLIGACIÓ FUTURA SORGIDA DE L'EXECUCIÓ DEL
CONVENI DE CAN SERRA
«El pacte setè del conveni subscrit entre Ajuntament i Residencial Porta Ferrada SL el
dia 27 d’abril de 2010 preveu les obligacions que es poden derivar per a l’Ajuntament
arrel d’una eventual estimació total o parcial en via administrativa o contenciosa
d’algun recurs interposat en via directa contra la modificació puntual de POUM de Can
Serra, si d’aquesta estimació en resultés una variació de les qualificacions,
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classificacions o altres paràmetres urbanístics previstos en el pacte primer del conveni
subscrit entre les parts.
De produir-se l’esmentada estimació, en el propi conveni es preveu que l’Ajuntament
procedirà a restituir l’equilibri econòmic de la permuta, i per garantir aquesta obligació
futura, en el mateix acte d’atorgament de l’escriptura de permuta en execució dels
pactes tercer i quart del present conveni, la Corporació afectarà la finca de propietat
municipal a Sant Amanç que es descriu a continuació, i en concret el producte de la
seva venda al pagament de la eventual indemnització.
“ URBANA: Terreny edificable a la carretera de la Casa Nova s/n, Sant Amanç de Sant
Feliu de Guíxols, amb una superfície de 3.140,15 m2. Limita, al Nord, amb l’antic camí
de Sant Baldiri, actualment carretera de la Casa Nova; a l’Est, amb diverses parcel·les
de l’urbanització de Sant Amanç, i per la resta dels seus llindars, amb la finca matriu de
la que se segrega.”
La darrera fase d’execució d’aquest conveni urbanístic consisteix en la formalització en
escriptura publica de permuta dels acords de transmissió de propietat, la qual s’està
portant a terme.
D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:
PRIMER.- Facultar a l’alcalde perquè en el moment d’atorgar l’escriptura publica de
permuta de Can Serra afecti la finca de propietat municipal de Sant Amanç, i en concret
el producte de la seva venda al pagament de la eventual indemnització que es pogués
derivar de l’estimació íntegra o parcial, en via directa, d’algun recurs administratiu i/o
contenciós que s’interposés contra la modificació puntual de POUM de Can Serra en el
termes previstos al pacte setè del conveni urbanístic subscrit entre Ajuntament de Sant
Feliu de Guixols i Residencial Porta Ferrada, SL el dia 27 d’abril de 2010. La finca
afectada serà la següent:
“ URBANA: Terreny edificable a la carretera de la Casa Nova s/n, Sant Amanç, de Sant
Feliu de Guíxols, amb una superfície de 3.140,15 m2. Limita, al Nord, amb l’antic camí
de Sant Baldiri, actualment carretera de la Casa Nova; a l’Est, amb diverses parcel·les
de l’urbanització de Sant Amanç, i per la resta dels seus llindars, amb la finca matriu de
la que se segrega.”
SEGON.- Si no arriba a néixer l’obligació futura que es garanteix amb aquesta
afectació de la finca de Sant Amanç s’extingirà en el moment en que s’acrediti la
fermesa, en via directa, administrativa i jurisdiccional, de l’ordenació aprovada amb la
present modificació de planejament. Aquesta acreditació es farà amb una certificació del
Secretari de la Corporació.
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En altre cas, el termini màxim pel que es constitueix l’afectació serà de 6 anys.
TERCER.- De l’extinció de l’afectació s’en donarà compte al Ple de la Corporació.»
Resultat: Aprovat per Unanimitat
7. - RATIFICAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA
DEL PUOSC 2013-2016
«El passat 19 de febrer de 2013 es va prendre per Junta de Govern Local el següent
acord referent a la sol·licitud del PUOSC per les anualitats 2013-2016:
“El 28 de novembre de 2012 es publica al DOGC el decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a
aquest període.
En aquesta convocatòria es fixa un import màxim subvencionable de 500.000,00 € per
la línia d’inversions i 100.000,00 € provinents de la Diputació de Girona (línia
específica)
S’estableixen varies diferències respecte la convocatòria anterior, entre d’altres, les més
importants són:


No hi ha un import garantit a rebre per cada municipi, els criteris de valoració
que s’estableixen per tal de seleccionar quins projectes se subvencionen, a
diferència de la convocatòria anterior, són mitjançant un comitè d’avaluació que
puntuarà diversos aspectes relacionats amb cada proposta.



Els terminis de pagament canvien, sent un primer pagament del 30% de la
subvenció atorgada en el moment en què es comunica l’adjudicació; un segon
pagament del 30% quan es justifica la meitat de la despesa total i finalment
l’import restant del 40% quan s’envia el certificat final d’obra.

El PUOSC financia, en municipis de més de 20.000 habitants, un màxim del 60% de
subvenció de la despesa total (del 40% restant es pot finançar amb altres subvencions
màxim fins al 95% del total). En cas que hi hagi baixa en l’adjudicació, PUOSC manté
la quantitat atorgada fins al màxim del 60% de l’import total de la despesa, per aquest
motiu el càlcul del percentatge a subvencionar pel PUOSC es calcula preveient una
baixa del 30% i sobre aquest import aplicant el màxim del 60%. D’aquesta manera en
cas que hi hagi baixa de màxim el 30% no anirà en detriment a la subvenció atorgada.
Per tal de donar compliment a la sol·licitud, amb termini fins el dia 27 de febrer de
2013, cal establir quines són les actuacions per les que l’Ajuntament demana
cofinançament amb la Generalitat de Catalunya (PUOSC), per quina anualitat es vol
realitzar l’actuació i amb quina prioritat.
Es va acordar per Junta de Govern Local:


Presentar la sol·licitud a la convocatòria del PUOSC per les anualitats 2013 a
2016 amb la inclusió dels següents projectes, amb el següent finançament, les
diferents anualitats i la diferent prioritat:
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Import
Iva inclós

PLURIANUAL
PUOSC
Ajuntament

1
2

218.922,71
39.709,61

91.947,54
16.678,04

126.975,17
23.031,57

Projectes tècnics Plaça Monestir, Juli Garreta

3

27.387,62

11.502,80
120.128,38

15.884,82
165.891,57

Carrer Girona

2

249.383,11

104.740,90

144.642,20

Rotonda plaça monestir, Juli Garreta

3

228.212,57

95.849,28

132.363,29

Carrer Colom

4

33.000,00

13.860,00

19.140,00

Encreuament Rbla Generalitat C/ Gravina

5

61.909,23

26.001,88
240.452,06

35.907,35
332.052,85

Substitució gespa al Mascanada

6

218.744,04

91.872,50

126.871,54

Diverses obres al teatre

7

53.162,27

22.328,15
114.200,65

30.834,12
157.705,66

Rotonda Crta Girona Rbla Bordàs

8

378.988,94

159.175,35

219.813,59

Carrer Maragall

9

523.620,68

219.920,69
379.096,04

303.699,99
523.513,58

Total

853.877,13

1.179.163,65

2014

2013

Reurbanització i generació de places
d'aparcament al Grup del Sot dels Canyers i
barri de Vilartagues
Projectes tècnics carrer Girona

2015

Prioritat

2016
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Títol



Portar l’acord de Junta de Govern Local a ratificació del proper ple que es
celebrarà el 28 de febrer de 2013”

Per l’exposat anteriorment, el ple acorda:
PRIMER.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2013 per
a la sol·licitud del PUOSC anualitats 2013-2016.»
Joan Vicente: Estem parlant d’una inversió aproximada d’1.200.000 € en 4 anys. Inclou
la segona fase de millora del barri del Sot dels Canyers, i també crear places
d’aparcament al barri a l’Avinguda Saragossa i a l’Avinguda Catalunya. Inclou
continuar la reurbanització del carrer de Girona, i també del c/ Maragall, que és un
carrer molt transitat. Millorar la plaça del Monestir i l’Avinguda Juli Garreta, renovant
les voreres i fent un carril bici. Eixamplar la vorera de mar del c/ Colom. L’encreuament
de la Carretera de Girona amb la Rambla J. Bordàs. I també l’encreuament de la Rambla
de la Generalitat amb el c/ Gravina. També inclou posar al dia el Teatre, i canviar la
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gespa del camp de futbol de Vilartagues. La subvenció es resoldrà d’aquí a uns tres
mesos.
Jesús Fernández: Moltes d’aquestes propostes estaven incloses en el seu programa
electoral. Reivindica la necessitat de la rotonda de la Rambla Bordàs.
Joan Vicente: Actualment la rotonda ha de complir els requeriments de la normativa de
carreteres. Si es traspassa la carretera a la ciutat el cost seria menor.
Jordi Vilà: La inversió en el Teatre municipal donarà per poc. Reclama la necessitat
d’intervenir en l’edifici de l’hospital.
Carles Motas: Creu que les obres són necessàries. Votaran a favor.
Joan Vicente: Es tracta d’un treball col·lectiu tant en el passat com en el futur. La
subvenció s’ha reduït gairebé a la meitat respecte al PUOSC anterior. A l’hospital es
canviarà la coberta i els tancaments.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - MODIFICACIÓ CORRESPONENT A L'ANY 2013 DEL PLA D'USOS I
SERVEIS DE LES PLATGES I ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE APROVAT
PER AL PERÍODE DELS ANYS 2012 A 2016
«Vist el Pla d’Usos i Serveis de les Platges i Zona marítimo-terrestre d’aquest terme
municipal, per a la temporada d’estiu dels anys 2012-2016 inclosos, redactat pels
serveis tècnics municipals, així com la normativa que ha de regir en la zona del domini
públic marítimo-terrestre.
Atès que el referit Pla d’Usos i Serveis ha estat redactat de conformitat amb la
normativa vigent i les directrius establertes per la Subdirecció General de Ports i Costes,
del Departament de Territori i Soatenibilitat..
Vista l’informe emès pel serveis tècnics municipals en data 18 de febrer de 2013.
Es proposa al Ple de la Corporació, previ dictament de la Comissió Informativa,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació corresponent a l’any 2013 del Pla d’Usos i Serveis
de les Platges i Zona Marítimo-Terrestre del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Segon.- TRAMETRE’L a la Subdirecció General de Costes i Acció Territorial, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
tramitació en compliment del que estableix la legislació vigent.»
Joaquim Clarà: Es preveu la possibilitat d’instal·lar unes guixetes a la Platja de Sant
Feliu per guardar els efectes personals. També un carril per a nedadors fins a la Cala del
Vigatà. Possibilitat d’un nou quiosc de gelats a la Platja de Sant Pol davant la casa de
les Punxes.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
10. - RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JESÚS FERNÁNDEZ I BORT
Aquest punt es tractarà al final de tot, en l’apartat de les Proposicions Urgents, per
permetre que el Sr. Fernández pugui intervenir en els punts que falten.
11. - PROPOSICIONS URGENTS
MOCIÓ RELATIVA A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA
TREBALLADORA.
La Sra. Verónica Lahoya llegeix una moció relativa a la commemoració del dia de la
dona treballadora:
Des del servei d’igualtat i atenció a la dona de la ciutat ens afegim a la commemoració
del proper 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, i expressem aquest petit
missatge però de contingut intens en aquest ple per recordar i exigir la lluita que sembla
indefinida pels drets socials i laborals de la dona, una lluita per la igualtat dins d’una
societat que no ha estat capaç encara d’atorgar a la dona els mateixos drets que a l’home
en les relacions laborals, que pateix la desigualtat endurida per aquests temps de crisi
econòmica, que no ha estat capaç de fer realitat una veritable conciliació de la vida
laboral i familiar, que encara abaixa el cap quan es fan visibles les diferències salarials
entre homes i dones que desenvolupen exactament les mateixes funcions en un mateix
lloc de treball. Per tant, en un intent sobretot d’aproximar els ciutadans i ciutadanes de
St. Feliu, aquesta lluita, aquest compromís de futur i, en definitiva, en un intent de
commemorar aquest dia de la dona de forma conjunta, el SIAD de St. Feliu de Guíxols
convida a tots els ganxons i ganxones, i evidentment a aquests regidors i regidores a
participar en tots els actes que s’han organitzat per part d’aquest servei d’igualtat i que
duraran durant tot el mes de març, a partir de demà. Per consultar les activitats poden
dirigir-se tant a la pàgina web de l’Ajuntament, a Ràdio Sant Feliu, o directament al
servei d’igualtat d’atenció a la dona. També cal dir que aquestes actuacions no s’han dut
a terme exclusivament a través del servei d’igualtat d’atenció a la dona, sinó que és una
feina realitzada directament amb la biblioteca i també amb el Pla de Barris. I que la
ciutat es mobilitzi també per la reivindicació d’aquesta realitat social i que també des
d’aquest Ple volem deixar pal·lesa.
Jesús Fernández: Agraeix la deferència en aquesta alteració de l’ordre del dia.
11.1. - «EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT AL CLUB NÀUTIC SANT
FELIU DE GUÍXOLS per la presumpta comissió d’una infracció urbanística
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consistent en haver realitzat, durant la construcció d’edifici de serveis de la
dàrsena esportiva del port de Sant Feliu de Guíxols, en l’espai destinat a forjat
sanitari, obres diferents a la llicència i usos o activitats en contracció amb la
finalitat de forjat sanitari.
Antecedents:
Amb data 2 d’octubre de 2012, l’Alcalde va dictar decret incoant expedient sancionador
al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols per la presumpta comissió de la infracció
urbanística referida.
Redactat per l’instructor el corresponent PLEC DE CÀRRECS, aquest es notifica a
l’interessat amb data 24 d’octubre de 2012.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols presenta al·legacions al referit Plec de càrrecs, en
les que en síntesi manifesta: a) Considera d’inexistència de culpabilitat com a element
que integra la responsabilitat de tota infracció urbanística. No existeix intencionalitat;
b).- Vulneració dels principis de legalitat i tipicitat i c) Vulneració del principi de
proporcionalitat. Aquestes al·legacions són degudament tractades a la corresponent
proposta de resolució.
Amb data 31 de gener de 2013, l’instructor del procediment sancionador emet la
corresponent proposta de resolució, la qual va ser notificada a l’interessat amb data 11
de febrer de 2013.
Amb data 22 de febrer de 2012, el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols presenta escrit
d’al·legacions en les que en síntesi manifesta: a) Inexistència de culpabilitat basada
especialment en actuacions dels serveis tècnics municipals que consten a l’expedient; b)
Vulneració dels principis de legalitat i de tipicitat per quant el paràmetre d’edificabilitat
no consta entre els que esmenta l’article 213 c) de la Llei d’urbanisme; c) Demana,
ateses les circumstàncies del cas i en aplicació del principi de proporcionalitat, s’apliqui
la sanció mínima.
Amb data 26 de febrer de 2013, el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols presenta escrit en
el que comunica que ha procedit a la restauració de la realitat física de l’edifici d’acord
amb les indicacions dels serveis tècnics municipals.
Fonaments de dret:
Analitzades les al·legacions a la proposta de resolució, presentades per l’interessat amb
data 22 de gener de 2013 es comprova que no desvirtuen els fets provats que consten a
l’expedient ja que:
a) Respecte a la inexistència de culpabilitat s’insisteix en arguments esgrimits a
l’escrit de 24 d’octubre de 2012, els quals ja van ser analitzats adequadament a
la proposta de resolució.
En aquest punt insisteix en el fet que el serveis tècnics no van detectar el caràcter
d’il·legalitzable de les modificacions introduïdes per l’interessat durant
l’execució de l’obra en les visites realitzades. Al·lega que va fer obres a la planta
anomenada “intermitja” segons indicacions dels propis tècnics municipals.
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Els fets declarats provats i qualificats com a infracció molt greu que figuren a la
proposta de resolució són:
1.- S’han modificat les obertures: la porta inicialment prevista s’amplia i es
recula amb la creació d’un espai d’entrada. Així mateix s’obren dos portes noves
i es fan 2 finestres també noves que donen directament a l’exterior a través de la
terrassa situada a sobre de la planta baixa.
Desapareix la documentació de forjat sanitari. L’espai es passa a denominar
“planta intermitja”
2.- S’ha constatat que aquest espai ha estat utilitzat per diversos usos i activitats
en contradicció amb la finalitat de forjat sanitari.
Respecte als fets enunciats al número 1, cal dir que totes les modificacions per
transformar un forjat sanitari en una planta intermitja es varen produir durant la
construcció de l’edifici, sense cap intervenció dels serveis tècnics municipals al
respecte. Aquests fets es dedueixen de la documentació aportada pel propi
interessat el dia 17 de novembre de 2008.
En el negat cas que alguna actuació municipal, amb posterioritat a aquestes
dates, hagués induït a Club Nàutic a pensar que les obres executades contra la
llicència concedida, podien ser legalitzables, això no modificaria al fet provat de
que l’únic responsables de l’execució d’obres contra llicència durant la
construcció de l’edifici és el Club Nàutic, per tant, en res afectaria a l’element de
la responsabilitat.
Pel que fa als fets enunciats al número 2 es evident que s’han realitzat usos
diferents al de forjat sanitari sense la corresponent autorització municipal. En
aquest aspecte també és clara la intenció de l’interessat (prèvia a qualsevol
actuació municipal) de modificar els usos de la planta que anomena “intermitja”
en contradicció amb el que el propi interessat havia plantejat als projectes
aprovats com a “forjat sanitari”
En tot cas a l’expedient es proposa sancionar pels fets que s’esmenten al punt 1
anterior, per quant comporten la comissió de la infracció més greu.
Finalment dir que l’emissió d’informe en els procediments tenen efectes interns i
que no tenen cap efecte pels interessats És la resolució final la que té efectes pels
interessats i aquesta ha estat de denegació. Així mateix l’afirmació de
l’interessat referida a que va fer obres d’acondicionament interior per indicació
dels tècnics municipals no costen provades a l’expedient, sense que l’interessat
hagi proposat cap pràctica de prova en el moment oportú de l’expedient.
b) Respecte a la vulneració dels principis de legalitat i de tipicitat per quant el
paràmetre d’edificabilitat no consta entre els que esmenta l’article 213 c), s’ha
de manifestar que la proposta de resolució, contràriament al que manifesta
l’interessat, sí que resol la qüestió plantejada al considerar sostre edificable o
edificabilitat com a paràmetres equivalents. És clar que el paràmetre
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d’edificabilitat màxima prevista al Pla Especial del Port es refereix al sostre
màxim permès.
c) Respecte a la sol·licitud que s’apliqui la sanció mínima. No s’aprecia cap
element nou que aconselli la modificació de l’import proposat per l’instructor.
Atès que les al·legacions realitzades no desvirtuen la proposta de resolució, es transcriu
a continuació:
“””PROPOSTA RESOLUCIÓ
Narcís Sicart i Marfà, instructor de l'expedient sancionador núm. núm. 65402012000006,
INFORMO,
D'acord amb el que disposa l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, es formalitza la següent
proposta de resolució:
I.- FETS PROVATS
1.- Davant del decret d’incoació de l’expedient sancionador l’imputat en data 17 d’octubre de 2012 (r.e.
númE20012009435) de 19 d’octubre de 2012 va formular escrit d’al·legacions. Davant del mateix cal
significar el següent :
a.- Que es tracta d’un acte de tràmit que es limita a establir la incoació d’un expedient sancionador i
l’anomenament d’instructor i secretari als efectes de poder formular al·legacions relatives a la
recusació dels mateixos d’acord amb els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Aquest
acte administratiu es de naturalesa i contingut molt diferent al plec de càrrecs que pot tenir data
posterior doncs l’òrgan instructor no pot realitzar la seva tasca si previament l’òrgan competent no l’ha
nomenat per efectuar la tasca.
b.- D’acord amb l’article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre que estableix “El plec de càrrecs,
juntament amb l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador, s'ha de notificar als interessats, atorgantlos un termini com a mínim de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals
intentin valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos”, s’han notificat a l’interessat els dos actes
del present expedient sancionador. En tot cas en data 18 d’octubre de 2012 es va formalitzar el
corresponent plec de càrrecs que ha estat degut notificat a l’interessat el qual ha formulat escrit
d’al·legacions que serà objecte d’anàlisi en l’apartat següent. Per altra banda cal significar que els
informes tècnics assenyalats a l’acord d’iniciació de l’expedient consten a l’expedient administratiu i son
plenament consultables per l’interessat.
c.- Des de la perspectiva de l’iter procedimental portat a terme fins a la data d’avui es palès la no
producció de cap situació d’indefensió a l’interessat.
2.- Formulat el preceptiu plec de càrrecs de 18 d’octubre de 2012 i notificat degudament a l’interessat,
el senyor Lluc Puig i Sant, en nom i representació de l’entitat Club Nàutic Sant Feliu de Guixols, ha
presentat al·legacions mitjançant escrit de data 6 de gener de 2013 (r.e. E2013000151 de 8 de gener)
que malgrat esser extemporani es procedent analitzar les seves argumentacions als efectes de no produir
cap situació d’indefensió i per garantir els drets de defensa l’interessada.
Fonamentalment, en síntesi, formula les següents al·legacions : a).- Considera l’inexistencia de
culpabilitat com a element que integra la responsabilitat de tota infracció urbanística. No existeix
intencionalitat; b).- Vulneració dels principis de legalitat i tipicitat i c).- Vulneració del principi de
proporcionalitat.
2.1- Davant de dites al·legacions cal manifestar el següent :
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2.1-

En primer terme cal assenyalar la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional en Sentencia
STC 246/1991, de 19 de desembre que va dir :
“...no impide que nuestro derecho administrativo admita la responsabilidad directa de las
personas jurídicas, reconociéndoseles, pues, capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto,
que para el caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas, se haya
suprimido el elemento subjetivo de la culpa, sino simplemente que este principio se ha de aplicar
necesariamente de forma distinta a como se hace con respecto a las personas físicas. Esta
construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace
de la propia naturaleza de la ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos el
elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad para infringir las normas a las que
están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa, que deriva del
bien jurídicamente protegido por la norma que infringe y la necesidad de que dicha protección
sea eficaz”.

Des de la perspectiva de l’execució de les obres i la seva confrontació amb els projectes legitimats per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols sembla clar unes discrepàncies constructives evidents entre la
realitat constructiva formalitzada i executada i el document o documents tècnics autoritzats, que
remeten a l’actuació de l’entitat o persona jurídica compareixent. En aquest sentit i sense perjudici de
l’iter procedimental de la llicencia de primera ocupació, es palès que la mateixa no va legitimar
l’edificació de la planta intermitja pel seu no ajust als projectes legitimats, tal com es dedueix dels
informes tècnic i jurídic de dates 3 de novembre de 2009 i 23 de març de 2010 que varen motivar l’acord
de la Junta de Govern de 14 de desembre de 2010 de denegació de la llicencia de primera ocupació vers
la planta “intermitja”.
2.2.-L’imputació formalitzada en el plec de càrrecs s’ajusta a les previsions de l’ordenament urbanístic
català en tant en quan es preveu la comissió d’infraccions urbanístiques connexes tal com regula
l’article 216 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (actual 224 del DL 1/2010, de 3 d’agost), sense
que en la present proposta de resolució es doni compliment a les previsions de l’apartat primer.
Sense perjudici de la naturalesa jurídica dels plecs de càrrecs l’imputació de les dues infraccions
urbanístiques esdevenen clarament justificades i motivades en l’esmentat document administratiu, tant
des de la perspectiva de la seva tipificació com des de la perspectiva de la suficiència argumentació als
efectes que la imputada pugui formular les corresponents al·legacions en contrari. Des d’una perspectiva
formal el plec de càrrecs s’ajusta al que estableix l’apartat tercer de l’article 270 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.
Amb el contingut del plec de càrrecs es formalitza el dret de l’imputada a esser informada de l’acusació
( fets imputats i càrrecs que se li formulen) i realitzar el seu dret a la defensa. En definitiva s’ha plasmat
el dret de la compareixent ha ser informada dels fets que se li imputen com de les qualificacions
jurídiques i efectes dels mateixos. En tot cas es pales que no es produeix cap situació d’inseguretat
jurídica, tot el contrari, possibilita la formalització de les al·legacions i la defensa de part.
2.3.- No pot acceptar-se la vulneració del principi de proporcionalitat atès que en el plec de càrrecs
només s’informa a l’interessat de les multes previsibles definits a la Llei d’urbanisme, però la concreció
de les mateixes, que es on opera el principi de proporcionalitat, es fa en el present document o proposta
de resolució.
3.- Es consideren com a provats els següents fets, segons les proves documentals que consten a
l'expedient i que no han estat rebatudes per l'inculpat:
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3.1.- A la finca situada a la zona portuària en l’àmbit del Pla especial del sistema general portuari dins
la zona d'embarcament i de nàutica popular, clau H, s’han executat unes obres de construcció de
l’edifici destinat a serveis de la dàrsena esportiva del port de Sant Feliu de Guíxols que no s’ajusten tant
a la llicencia d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de 19 de juliol de 2006 com a la
posterior modificació de llicencia aprovada en data 15 de novembre de 2006, per quan s’ha implantat
una planta anomenada “intermitja” que als títols administratius atorgats per l’Ajuntament es defineix
com a forjat sanitari sense ús específic i nomes resta vinculada i motivada per les exigències
constructives de l’edifici, doncs aquesta planta tal com s’ha executat presenta les següents
característiques diferents respecte de dites llicencies urbanístiques:
a).- S’han modificat les obertures: la porta inicialment prevista s'amplia i es recula amb la creació d'un
espai d'entrada. Així mateix s’obren dos portes noves i es fan 2 finestres també noves que donen
directament a l'exterior a través de la terrassa situada a sobre de la planta baixa.
Desapareix la denominació de forjat sanitari. L'espai es passa a denominar "planta intermitja".
b).- S’ha constatat que aquest espai ha estat utilitzat per diversos usos i activitats en contradicció amb la
finalitat de forjat sanitari.
Dites modificacions, introduïdes durant l'execució de les obres, donen una nova configuració i
característica a l’esmentat espai, que en la documentació aprovada figura com a forjat sanitari i que en
la realitat s'ha convertir en un espai apte per a usos molt diversos, amb obertures a la façana i accés
directe i independent a l'exterior, el que representa que aquest espai ha de comptar com a sostre
edificable o edificabilitat, la qual cosa significa l’existència d’un excés d’edificabilitat sobre la permesa
pel planejament urbanístic.
c.- Igualment dites actuacions han representat la implantació d’un excés d’edificabilitat i aprofitament
urbanístic sobre el permès, tant pel planejament urbanístic com pels títols administratius atorgats, doncs
amb la documentació tècnica (estat final de l’obra, Memòria de les Modificacions de data juny 2008)
aportada per la promoció en data 12 de novembre de 2008 l’anomenada planta intermitja te una
superfície construïda de 225,55 m2 i es comprova que no te la funció de forjat sanitari, a més es
constata l’existència d’un excés d’edificabilitat per sobre del 30% de l’edificabilitat definida a les
llicencies d’obres (687,90 ms2 ). Així a la vista de la documentació tècnica aportada per la promoció es
comprova l’execució d’una edificabilitat implantada de 914,50 m2 st d’acord amb el darrer informe de
l’arquitecte municipal de data 26 de novembre de 2012, que clarifica l’anterior informe de data 25 de
juny de 2010, copia que s’adjunta.
D’aquest darrer informe, a diferencia del que s’establia o res recollia al plec de càrrec, l’excés
d’edificabilitat de l’edifici es la següent : de 264,50 m2 st en relació al PE ( 914,50 – 650) i de 226,60
m2 st en relació al projecte autoritzat (914,50 – 687,90), els quals representen un excés superior al 30%.
Escreix que també es donava amb les dades de l’informe de 25 de juny de 2010.
3.2.- La finca objecte de les actuacions està qualificada com a sistema portuari zona d’embarcament i de
nàutica popular, clau H, regulada per l’article 19 de les normes urbanístiques del Pla especial que
desenvolupa el sistema portuari del port de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 de novembre de 2003 i publicat al DOGC de 13
de febrer de 2004.
La mateixa te un sostre edificable màxim de 650 m2st segons previsions de l’article 19 de l’anterior
normativa.
II.- QUALIFICACIO DELS FETS PROVATS
1.- Dita actuació pot constituir una presumpte infracció urbanística molt greu tipificada tant a l’article 205.c
del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol (normativa vigent en el moment de la comissió de la presumpta
infracció) com a l’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme, segons la redacció anterior com segons modificació operada per la Llei 3/2012, de 23 de
febrer (endavant LU), que reprodueix l’anterior precepte legal, atès que s’ha implantat i construït una
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edificació amb un excés de més del 30% de l’edificabilitat permesa pel planejament especial i per la llicencia
d’obres atorgada i la seva posterior modificació.
2.- Dita actuació pot constituir igualment una presumpta infracció urbanística greu tipificada tant a com a
l’article 206.b del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol (normativa vigent en el moment de la comissió de
la presumpta infracció) com a l’article 214 lletra b) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme, tant a la redacció anterior com segons modificació operada per la Llei
3/2012, de 23 de febrer (endavant LU) que reprodueix l’anterior precepte legal, atès que la configuració i
utilització de l’anomenada planta intermitja, tal com s’ha descrit, representa l’implantació d’un ús
urbanístic no ajustat ni previst a la llicencia d’obres i a la seva posterior modificació ni al planejament
especial del sistema portuari. Actuació que te la naturalesa d’il·legalitzable doncs la implantació d’aquest
nou ús representa un excés d’edificabilitat i d’aprofitament sobre el permès pel Pla especial portuari que no
legitimen dita implantació el que representa una vulneració dels usos admesos en dita planta edificada.
3.- D’acord amb el que disposa l’article 216.1 del D.L. 1/2005, de 26 de juliol (actual 224.1 del D.L.
1/2010, de 3 d’agost) en el cas que sobre un mateix subjecte s'instrueixi un expedient sancionador per
més d'una infracció entre les quals hi hagi connexió de causa i efecte, se li ha d'imposar la sanció que
correspongui a la infracció comesa més greu.
III.- PERSONES RESPONSABLES
D’acord amb l’article 213 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (actual article 221 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 280 del Reglament de la Llei, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol,
(endavant RLU) resulta presumpte responsable de dita actuació l’entitat Club Nàutic de Sant Feliu de
Guíxols (CIF G17057241 ) en la seva qualitat de promotor.
IV.- ÒRGAN COMPETENT
D'acord amb l'article 222 de la LU (de redacció idèntica a l’antic 214 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol) l'òrgan competent per a la imposició de la multa en el supòsit d’infracció molt greu seria el Ple de
l’Ajuntament.
V.- PROPOSTA DE SANCIÓ
D’acord amb els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (articles 219 i 220 del
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost abans de les modificacions operades per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer) vigent en el moment de la comissió de la infracció i la lletra a) de l’apartat segon de l’article 279
del RLU i de l’apartat quart del mateix precepte reglamentari, tenint en compte que l’excés d’edificabilitat
no ha comportat ni representa un augment de l’edifici ni de la superfície construïda externa (gàlib) del
mateix i per tant no te una rellevància ni incidència física exterior, a més, a la vista que l’excés sobre
l’edificabilitat legitimada en els projectes tècnics es d’un 32,94%, es proposa una multa de 50.000€.
D’acord amb l’article 218 del Decret Legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, segons modificació operada per la Llei
3/2012, de 22 de febrer es pot fer una reducció del 80% de la quantia de la sanció pertinent en el cas
que, abans que la resolució per la qual finalitzi el procediment de protecció de la legalitat urbanística
pertinent sigui ferma en via administrativa, es restauri voluntàriament la realitat física a l’estat anterior
a l’alteració, mitjançant les operacions materials pertinents. En el cas, que la restauració sigui només
parcial, es modula la reducció en proporció al grau de restauració assolit.
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En conseqüència, l’instructor que subscriu, proposa imposar una sanció de 50.000 € a l’entitat Club
Nàutic de Sant Feliu de Guíxols per la presumpte comissió d’una infracció urbanística molt greu tipificada
a l’article 205.c del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol (normativa vigent en el moment de la comissió
de la presumpta infracció) com a l’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme (segons la redacció anterior com segons modificació operada per la Llei
3/2012, de 23 de febrer) per la construcció d’una edificació destinada a serveis de la dàrsena esportiva del
port de Sant Feliu de Guíxols amb un excés d’edificabilitat superior al 30% del permès pel planejament
urbanístic especial i per la llicencia urbanística (i posterior modificació) atorgada. “””

Atès que a l’expedient de restauració de la realitat física i jurídica transformada consta
que s’ha realitzat la restauració voluntària amb anterioritat a la resolució final del
procediment, es considera que és d’aplicació de la reducció del 80 % de la quantia de la
sanció proposada.
Vist el que disposen els articles 14 i 15 del Decret 278/1993m de 9 de novembre.
En base als antecedents i fonaments de drets exposats, el proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols
a la proposta de resolució abans transcrita, formulada per l’instructor de l’expedient,
donat que no desvirtuen els fets provats ni la seva qualificació, d’acord amb el que s’ha
exposat als fonaments jurídics anteriors.
Segon.- Declarar al CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS, responsable de la
comissió de les infraccions urbanístiques següents:
1.- Infracció urbanística molt greu tipificada tant a l’article 205.c del Decret Legislatiu
1/2005 de 26 de juliol (normativa vigent en el moment de la comissió de la presumpta
infracció) com a l’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme, segons la redacció anterior com segons modificació
operada per la Llei 3/2012, de 23 de febrer (endavant LU), que reprodueix l’anterior
precepte legal, atès que s’ha implantat i construït una edificació amb un excés de més del
30% de l’edificabilitat permesa pel planejament especial i per la llicencia d’obres atorgada
i la seva posterior modificació.
2.- Infracció urbanística greu tipificada tant a com a l’article 206.b del Decret Legislatiu
1/2005 de 26 de juliol (normativa vigent en el moment de la comissió de la presumpta
infracció) com a l’article 214 lletra b) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que
aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, tant a la redacció anterior com segons
modificació operada per la Llei 3/2012, de 23 de febrer (endavant LU) que reprodueix
l’anterior precepte legal, atès que la configuració i utilització de l’anomenada planta
intermitja, tal com s’ha descrit, representa l’implantació d’un ús urbanístic no ajustat ni
previst a la llicencia d’obres i a la seva posterior modificació ni al planejament especial del
sistema portuari. Actuació que te la naturalesa d’il·legalitzable doncs la implantació
d’aquest nou ús representa un excés d’edificabilitat i d’aprofitament sobre el permès pel
Pla especial portuari que no legitimen dita implantació el que representa una vulneració
dels usos admesos en dita planta edificada.
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Tercer.- Imposar al CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS la sanció consistent
en multa de CINQUANTA MIL EUROS (50.000 €) per la comissió d’una infracció
urbanística molt greu tipificada a l’article 205.c del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol (normativa vigent en el moment de la comissió de la presumpta infracció) com a
l’article 213.c del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la
Llei d’urbanisme (segons la redacció anterior com segons modificació operada per la Llei
3/2012, de 23 de febrer) per la construcció d’una edificació destinada a serveis de la
dàrsena esportiva del port de Sant Feliu de Guíxols amb un excés d’edificabilitat superior
al 30% del permès pel planejament urbanístic especial i per la llicencia urbanística
atorgada i la seva posterior modificació.
Quart.- Aplicar una reducció del 80% de la quantia de la sanció imposada a l’acord
anterior atès que, segons consta a l’expedient de restauració, s’ha procedit a la restauració
voluntària de la realitat física i jurídica alterada. »
S’aprova la urgència per unanimitat. El Sr. Alcalde es retira de la Sala de Plens.
Dolors Ligero: És un tema que malauradament s’ha tractat més als mitjans i als Jutjats
que a la Sala de Plens. Quan van arribar al govern es van trobar amb aquest tema que
l’anterior govern els havia deixat, ja que va obrir un expedient de restauració pocs dies
abans de les eleccions de 2011. Després de les eleccions el grup del Sr. Motas passa a
l’oposició, i TSF comença a veure-hi només infraccions urbanístiques, i fins i tot indicis
de delicte.
Jesús Fernández: Ara no té sentit que ens tirem retrets entre els grups. El seu grup està
d’acord amb l’acció duta a terme pel govern. L’espai de la planta intermitja a la llarga
hauria de poder tenir un ús públic.
Jordi Vilà: Hi ha hagut una mala fe deliberada a l’hora de fer aquesta edificació il·legal.
El ciutadà té l’obligació de complir la llei. L’expedient disciplinari és correcte. Creu que
dels 10.000 € que els tocarà pagar se’n riuran.
Carles Motas: Aquest tema no es tanca aquí. Hi ha un procés judicial obert. El seu grup
ha recavat informació a Ports de la Generalitat. Això té un origen i una intencionalitat.
Aquest punt arriba tard. Ha implicat l’Alcalde, que ha sortit de la Sala de Plens, i que va
ser recusat. És una manera de fer del Sr. Alcalde basada en el clientelisme i en
l’obstrucció, tant des de l’Ajuntament com en la Presidència del Club Nàutic. Dos
regidors de l’equip de govern de CiU no van votar a favor d’iniciar l’expedient. El Sr.
Joan Alfons Albó el 2004 va entrar com a membre de la Junta del club Nàutic.
L’Alcalde menteix en el seu escrit de l’Àncora. El seu grup està personat a la causa i
demana que se’ls notifiqui aquest acord. El procés no s’ha acabat.
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Secretari: Es va notificar a TSF l’incoació de l’expedient i ara se’ls notificarà la
resolució que s’acorda avui.
Dolors Ligero: No tanca la porta a un ús públic de la sala, però caldrà l’acord amb Ports.
L’Ajuntament ha actuat, va demanar informe a la Diputació i s’ha nomenat un instructor
extern. El Sr. Motas no va obrir l’expedient fins just abans de les eleccions per
deixadesa. La regidora no té cap competència per deixar caducar un contenciós. Això
depèn del jutjat. El primer expedient de restauració no es podia tramitar perquè hi havia
una mesura cautelar al jutjat pendent de resolució. La mateixa setmana que es va tenir
coneixement de la resolució judicial sobre la mesura cautelar es van iniciar els dos
expedients.
Carles Motas: El Sr. Joan Alfons Albó va formar part de la Junta del Nàutic al poc
temps de dimitir com a Alcalde. A l’Acte de la Junta de Govern Local de 15 de març de
2011 consta que la proposta s’aprova amb l’abstenció del Sr. Clarà i la Sra. Lupiáñez,
per pressions del seu futur cap de llista. Recorda al Secretari que la jutgessa està
esperant la resolució d’aquests dos expedients. Anuncia el seu vot en contra perquè no
els genera confiança.
Joaquim Clarà: És una afirmació gratuïta el que ha dit el Sr. Motas sobre la seva
abstenció a l’acord de la Junta de Govern. Ell també podria dir que els regidors de CiU
que van votar a favor ho feien perquè el Sr. Motas els va proposar un lloc a la seva
llista. El milllor hagués estat trobar una solució i no haver d’arribar a aquest punt.
Dolors Ligero: TSF primer posa un contenciós i després el retira, perquè entén que
l’Ajuntament tenia una raó per no tramitar l’expedient. La política de TSF és de crear
confusió però la gent sap veure les coses tal com són. El raonament de l’instructor és
correcte i clar. S’ha nomenat un instructor extern per evitar suspicàcies.
Pere Albó: El tema té un detonant polític. Cal no perdre de vista el que fem aquí, que és
prendre decisions pel bé de la ciutat. L’espai està tapiat. S’ha d’intentar que la ciutat
pugui gaudir d’aquell espai. Què hem fet pel ciutadà? No creu que hi hagi hagut
deixadesa. Primer es va buscar un acord de consens, i després lluita política. Aquest
tema no es solucionarà anant als jutjats.
Resultat: La proposta s’aprova amb:
12 vots a favor (5 CiU, 5 PSC, 1 ERC, 1 ICV)
6 vots en contra de TSF
11.2 – MOCIÓ CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN
L’ENTORN DE LA COSTA CATALANA
L’Alcalde es reincorpora al Ple.
«Atès que el Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa
Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió
d’hectàrees de la Costa Catalana, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia
local, la pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn de la Costa Brava.
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El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va
fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa
Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de
realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn de
la Costa Brava. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500 quilòmetres
quadrats) en una zona que inclou el total de la Costa Catalana i que s'estén fins a 20
kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. L’Empresa Capricorn
Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència
d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona.
Atès que el dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del
Govern a Girona, va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona,
un anunci pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental, del
projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les
costes de Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l'Empresa Seabird
Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l'objecte de
confirmar i identificar l'existència de jaciments d'hidrocarburs en el fons del mar i
abasta una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s'estenen des del
golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una
distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30
kilòmetres.
Que en ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant
canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions
acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant
així els jaciments. Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable
per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues
marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és
preocupant tenint en compte que aquesta costa és una zona molt transitada per cetacis,
com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de
Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i
altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els
recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de
50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal
destacar que la zona de prospeccions és explotada pel conjunt de les confraries de
Catalunya, on la pesca és una important font d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie
d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar
l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i
extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el
mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament
contaminats, la majoria d’ells cancerigens. No s’ha d’oblidar la greu amenaça que
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existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions
d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès
ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de
les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que
s’estenen en aquesta zona.
No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com les
futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a les zones costeres de
Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els esforços que ha fet
el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa en el
preciós patrimoni natural de les nostres costes.
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs
aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies
no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la
lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels
ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran
irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona,
on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des
de les seves instal·lacions.
Per tot això, el Ple acorda:
PRIMER. Mostrar el rebuig de L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS a
l'atorgament dels permisos d'investigació d'hidrocarburs en la zona de la Costa Catalana.
SEGON. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d'investigació
d'hidrocarburs presentats.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Energètica i Mines
del Ministeri d’Indústria.»
S’aprova la urgència per unanimitat.
Jesús Fernández: Exposa els greus perjudicis que provoca la pràctica del fracking. Tota
la costa s’ha d’aixecar en peu de guerra en el cas que aquests permisos tirin endavant
perquè posen en perill el nostre futur.
Jordi Vilà: El nostre petroli és el turisme i el paisatge. Hi ha un xoc entre poder i
autoritat.
Josep Saballs: S’ha de fer un front comú de rebuig.
Alcalde: La moció es presenta també a altres ajuntaments. El punt més proper quedaria
a 20 milles de la nostra costa.
Resultat: S’aprova per unanimitat.
11.3- RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JESÚS FERNÁNDEZ I BORT
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«En data 25 de febrer de 2013, el senyor Jesús Fernández i Bort ha presentat la renúncia
com a regidor d’aquest Ajuntament, per tal que sigui sotmesa al Ple municipal com a
darrer punt de l’ordre del dia.
Vist el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de Règim Electoral general;
Proposo a Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Quedar assabentat de la renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació del
senyor Jesús Fernández i Bort.
Segon.- Comunicar la renúncia esmentada a la Junta Electoral Central, sol·licitant la
designació urgent com a regidor del senyor Joan Prat Ferrer que segueix al Sr. Jesús
Fernández Bort en la candidatura presentada pel grup ICV-EUiA en les eleccions locals
del 2011.
Tercer.- Expressar al senyor Jesús Fernández i Bort l’agraïment de la Corporació per la
dedicació i els serveis prestats durant aquest període que ha ocupat el càrrec de
regidor.»
Jesús Fernández: Quan va entrar fa 10 anys la seva por era no decebre els seus votants.
Creu que ha fet feina des de l’oposició i des del govern. Se sent corresponsable de molts
plens llargs, avorrits i de vegades massa aïrats. Demana als companys que es queden
d’intentar aportar alguna cosa més que la picabaralla que no aporta res de positiu. Cal
saber crear il·lusió en els ciutadans, que puguin tenir una actitud de confiança crítica.
Cal que Sant Feliu es desprengui d’un cert pessimisme històric. És una ciutat amb molt
de potencial. Agraeix a la gent que li ha fet confiança.
Els regidors assistents i el públic ovacionen al Sr. Jesús Fernández.
Jordi Vilà: Afirma que la influència d’en Jesús Fernández ha estat positiva tant a
l’oposició com al govern.
Joan Vicente: En Jesús ha estat un company de viatge lleial, tan al govern com a
l’oposició. El viatge continua i ja ens trobarem.
Carles Motas: Amb en Jesús han coincidit i discrepat amb moltes coses. Li desitja tota
la sort.
Joaquim Clarà: Han tingut discrepàncies polítiques, però han compartit molts anys a
l’Ajuntament que recordarà amb simpatia. Desitja que li vagi bé el que faci a partir
d’ara.
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Pere Albó: Està molt emocionat pels anys compartits a l’Ajuntament. S’ha convertit en
un gran polític i un gran orador.
Interventora: És un moment emocionant, li desitja molta sort.
Secretari: Agraeix el seu tarannà sempre positiu i constructiu, i de saber aportar el seu
gra de sorra per solucionar els problemes de cada dia.
Alcalde: Ha estat un regidor excel·lent, sempre mantenint un bon to.
Jesús Fernández: Agraeix aquestes paraules, el suport del seu grup i demana que el Ple
aculli els nous regidors que vénen.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde
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CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 C Joan Alfons Albó
i Albertí
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