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ACTA DE L’AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:

00005 /2013 
SESSIÓ ORDINÀRIA
30 de maig de 2013

Horari:
Lloc:

des de les 21 h fins a les 23 h
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CIU), president
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. 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. Oscar Alvarez Gomez (PP)
Sr. Joan Prat Ferrer (ICV-EUiA)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
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3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
4.- MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.
5.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MILLORES DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA
D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
6.- ACCEPTACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PART DE
LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ART COL·LECCIÓ CATALANA DE ST. FELIU DE
GUÍXOLS, DE LA FUNCIONÀRIA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA, PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
COMPTABLE DE LA FUNDACIÓ.
7.- ADQUISICIÓ A TÍTOL GRATUÏT D’UNA PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR
CALASSANÇ.
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SUD-03
SANT POL MÉS LLUNY.
9.- SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ EN DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE TRES TERRASSES PER UBICAR AL COMENÇAMENT DEL PASSEIG
PRESIDENT IRLA.
10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE L’ARDENYACADIRETES.
11.- APROVACIÓ DE L’INICI DELS TREBALLS D’ESTUDI DEL POLÍGON PA-24 JOAN
BORDÀS PER LA FORMULACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DEL POUM; I DE
LA SUSPENSIÓ PREVENTIVA DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS.
12.- PROPOSICIONS URGENTS

Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25
D’ABRIL DE 2013
S’aprova l’acta de la sessió anterior núm. 4/2013 de data 25 d’abril de 2013.
Josep Saballs: En el punt 12 vol que consti en acta que a l’inici del punt l’alcalde va
abandonar la sala en ser recusat i, quant a les manifestacions d’en Pere Albó del final
del punt, just abans que se sotmetés a votació, voldríem que constés la literalitat de les
afirmacions en el moment en què parla “Algun dia s’haurà de posar aquest espai al
servei de la ciutat...”.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
No n’hi ha.
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Carles Motas: En el punt 9 del Ple passat es va aprovar reforçar l’Area de l’oficina
d’habitatge, no ha trobat cap decret en aquest sentit.
Alcalde: L’Area sí s’ha reforçat tal com explicarà ara el Sr. Vicente. No calia decret.
Joan Vicente. Des de la segona setmana del mes passat l’àrea s’ha reforçat amb dues
persones que es van alternant que provenen de Serveis Socials.
3.- APROVACIÓ DE 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:
EXP.

INTERESSAT –
NIF/CIF

TIPUS D’OBRA /
EMPLAÇAMENT

AUTOLIQ.
TAXA

AUTOLIQ
. ICIO

6311201200
0217

Jordi Barris Ruset
(NIF: 40330167N)

Arranjament i pintura de la
façana de l’ha- bitatge C/
Antoni Capmany, 58

------

35,49 €

6311201300
0046

Màrius Vergeli
Basilio

Neteja, reparació de les
parts deteriorades/ fissures i
pintura de la façana de
l’edifici C/ Girona, 162

52,62 €

304,30 €

6311201300
0057

Geoffrey Igor
Hatton

------

118,85 €

(NIF: 40538303K)

(NIE:Y2308604Q)

Canvi parcial del
paviment de la planta
baixa, reparació de canal
ceràmica de la co berta i
arranjament
desperfectes/pintura de la
façana de l’edifici C/ Sant
Elm, 9

(*)

PRES.
DECLARAT

------

------

3.047,40 €

Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a l’ICIO ingressada en
concepte de reparació de desperfectes 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–.

ES PROPOSA:
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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.»
Votació: S’aprova per unanimitat.
4. – MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA
«En Jordi Vilà i Vilà, regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, presenta la
següent moció per tal de ser debatuda i aprovada al proper Ple ordinari de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, i en els termes següents;
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que
fa a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament
de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som
un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses
són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara
no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís
amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple
suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de tots els membres de l’Associació.
Per tots els motius exposats, i com a mesures a prendre atenent les circumstàncies
econòmiques i polítiques que vivim, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Manifestar la voluntat del municipi de Sant Feliu de Guíxols d’exercir la seva
sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la
Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos, dins de la
legalitat vigent.
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3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.»
Jordi Vilà: És una moció aprovada pel Ple de l’Associació de Municipis per la
independència. Agraeix l’informe emès per la Intervenció de l’Ajuntament. Per una
banda, el fet que els ciutadans ingressin els seus tributs a l’agència catalana és una
possibilitat legal. El govern de la Generalitat ha cridat a concórrer a donar suport a
aquesta iniciativa política. La Generalitat de Catalunya en el seu origen tenia com a
funció única el bon govern dels tributs de Catalunya. Es convenient que els impostos
passin primer per la Generalitat, amb destí final a l’Estat. Cita diversos municipis de la
demarcació que ja han aprovat la moció: Girona, Figueres, Torroella de Montgrí, La
Bisbal, Palafrugell i Verges.
Vol fer esment a uns comentaris al Delegat d’hisenda a Catalunya conforme l’Estat no
perseguirà els municipis que ingressin els tributs a la Generalitat, sempre que aquests
s’ingressin en termini dintre a l’Agencia Tributària. ERC no crida a una desobediència
delictiva: una cosa és que no estigui regulat i l’altre que sigui il·legal. Obre la porta a
introduir en el redactat de la moció l’esmena “dins la legalitat vigent” a fi que tothom
s’hi pugui sentir còmode.
Joan Prat: Donaran suport a la moció. Catalunya no necessita un nou finançament sinó
Espanya. El dèficit fiscal publicat aquests darrers dies representa més de dos mil euros
per català.
Oscar Alvarez: Inicialment volíem plantejar un vot en contra, però ens abstindrem. A
l’informe d’intervenció es fa constar que la moció inicial anava en contra de la
legislació vigent. Aquestes competències no estan encara atribuïdes a Catalunya, però si
ara s’hi afegeix “d’acord amb la legalitat vigent”, s’abstindrà.
Pere Albó: Es proposa afegir “dins de la legalitat vigent” en el punt segon de la proposta
de la moció. El govern amb aquestes esmenes votarà afirmativament.
Carles Motas: No veu que amb aquesta esmena s’introdueixi cap novetat. Al seu grup ja
li estava bé tal com estava. La proposta va en la lògica d’una finestreta administrativa
única, ja que la Generalitat representa l’Estat a Catalunya. Nosaltres votarem
favorablement.
Jordi Vilà: La moció que li agradaria aprovar és la que va presentar, però en benefici de
la democràcia, del consens i de la reivindicació política que es pretén amb la moció,
accepta l’esmena.
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Pere Albó: La Generalitat podria ser molt més valenta i no enviar als ajuntaments a fer
de tropa. La finestreta única implica un reconeixement que la Generalitat és part de
l’Estat espanyol. Per exemple, com s’exerceix la sobirania fiscal quan li han de tornar
diners a la declaració de renda? Creu que tot plegat està molt agafat amb pinces, i que
per això no es pot reclamar als ciutadans que facin de tropa, que exerceixin la sobirania
fiscal. No és altra cosa que un gest i demanem que els capitans i generals si han de ser
valents, que ho siguin, però que no enviïn la tropa.
Jordi Vilà: Li hagués agradat escoltar un argument prepositiu del PSC, i no un
tancament defensiu. La moció no parla per res de les obligacions dels ciutadans. La
normativa vigent contempla aquesta possibilitat que els ciutadans ingressin
individualment els tributs a la Generalitat. Aquesta moció recull l’esperit popular de
carrer de voler exercir en la seva vessant tributària, i li dolen les ambigüitats i la certa
mofa que es fa parlant de generals i de tropa. La crida del govern català és clara. La
moció té un valor simbòlic, només serveix per simbolitzar que volem superar la legalitat
vigent que ens tenalla, també en l’àmbit fiscal.
Pere Albó: Darrera un acte innocu s’hi vol aparentar valentia. El PSC proposa un
consorci tributari presidit per la Generalitat, que milloraria molt la situació actual, tot i
que no representa sobirania fiscal. La domiciliació bancària encara acabaria beneficiant
a una gran entitat financera.
Alcalde: La lectura positiva és que hem pogut sumar, ja que només hi ha una abstenció.
L’objecte de la sobinaria fiscal no és simplificar l’administració amb el tema de la
finestreta única sinó fer un país nou. Comparteix que a vegades es fa fer als ajuntaments
el que haurien de fer instàncies superiors. Espera que en aquest país nou el tracte de la
Generalitat als ajuntaments sigui millor. Amb els diners dels altres s’ha de ser molt
curós. L’Alcalde llegeix part de l’informe d’Intervenció sobre els diferents graus de
responsabilitat, per fer veure que afegir l’esmena “dins de la legalitat vigent” no és una
qüestió menor.
Votació: TOTS els regidors voten SÍ, menys el regidor del PP que s’absté.
5. - MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MILLORES DE LA PRESTACIÓ
ECONÒMICA D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI
DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.
«Atès que l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va alterar
substancialment les bases sobre les quals s’articulava el règim de millores directes a la
prestació econòmica d’incapacitat temporal i va fer necessària l’adaptació de la
normativa aplicable sobre aquesta matèria al personal al servei de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols. Fruit d’aquesta necessitat es va acordar al Ple de 27 de setembre de
2012 (punt 4.1) l’establiment de complements retributius en cas d’incapacitat temporal
per contingències comunes i aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social a l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
La normativa bàsica habilita les administracions a determinar, respecte al seu personal,
els supòsits excepcionals en què es pugui assolir la plenitud retributiva en situació
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d’incapacitat temporal per contingències comunes. Aquests supòsits constitueixen
l’excepció al sistema de millores general previst per als diferents períodes en què hom
pot romandre en aquesta situació i, pel que fa als supòsits d’intervenció quirúrgica i
hospitalització, la normativa bàsica eximeix expressament de l’obligació de justificar-ne
la incorporació a l’àmbit normatiu corresponent.
Com a conseqüència dels treballs d’anàlisi de la viabilitat d’incorporar supòsits que
requereixen una especial protecció i que aconsellin la percepció del cent per cent de les
retribucions en situacions d’incapacitat temporal, s’ha considerat necessari establir cinc
supòsits excepcionals en què els empleats públics han de percebre el total de la
retribució en cas d’incapacitat temporal. D’aquesta manera, els empleats públics en
situació d’incapacitat temporal com a conseqüència d’hospitalització, intervenció
quirúrgica o processos oncològics, les empleades públiques embarassades i el personal
víctima de situacions de violència de gènere passen a percebre el cent per cent del sou
des del primer dia que romanguin en aquesta situació.
L’impacte positiu de l’ampliació per aquests casos del règim de millores directes de la
prestació econòmica d’incapacitat temporal, que incideix directament en les condicions
de treball dels empleats públics, i la necessitat d’evitar el perjudici que representa en
l’actual context la reducció de les retribucions davant determinades situacions
excepcionals d’alteració de la salut dels empleats i les empleades públiques, es justifica
la necessitat extraordinària i urgent de l’aprovació d’aquesta modificació.
S’ha considerat necessari equiparar el règim retributiu durant la situació d’incapacitat
temporal al previst per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat, a
l’efecte de no generar desigualtats retributives poc raonables entre els empleats públics
d’acord amb l’Administració per a la qual presten els seus serveis. Per aquest motiu
també és raonable que a partir del dia vint-i-unè endavant es reconegui un complement
de fins el 100% de les retribucions que vinguessin corresponent al mes anterior al de
causar-ne la incapacitat.
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans emès a tal efecte de data 17 de
maig de 2013.
Vist l’acord de 20 de maig de 2013 de la Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment
del Conveni/Acord de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Per tot això, es proposa al Ple modificar l’acord 4.1 del Ple de 27 de setembre de 2012, i
que en el seu lloc s’adopti el següent acord:
PRIMER.- En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes al
personal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols se li reconeixerà, mentre es trobi en
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la situació d’incapacitat temporal, els complements de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal següents:
1.1.- Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir
lloc la incapacitat
1.2.- Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-cinc
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell
en què va tenir lloc la incapacitat.
1.3.- A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions
fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat.
1.4.- Les empleades embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació
d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement de la prestació
econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
1.5.- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o
intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici
de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així
com les derivades de processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat
Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions
fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran
sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera
bàsica de serveis del sistema nacional de salut.
SEGON.- Establir que, quan la situació d’incapacitat temporal sigui per contingències
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada, des
del primer dia, fins assolir el 100% de les retribucions que vinguessin corresponent en el
mes anterior al de causar-se la incapacitat, a càrrec de la Mútua.
Les referències a dies que es fan en aquests apartats s’entenen fetes a dies naturals.
TERCER.- En relació amb el complement de la prestació de la Seguretat Social en els
supòsits excepcionals d’empleades embarassades, de les víctimes de violència de gènere
d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics és d’aplicació a les
situacions d’incapacitat temporal iniciades a partir del dia 1 d’octubre de 2012, data
d’efecte de l’acord de Ple de 27/09/2012, sobre l’establiment de complements
retributius en cas d’incapacitat temporal per contingències comunes i aplicació del Reial
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General de la Seguretat Social a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la justificació de la
concurrència d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos a
comptar de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.
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En el cas del personal al que no hagi percebut el 100% de les retribucions a partir del
dia vint-i-unè inclòs haurà de sol·licitar-ho en el termini màxim de tres mesos a comptar
de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.»
Votació: S’aprova per unanimitat.
6.- ACCEPTACIÓ DE LA COMPTABILITAT PER A LA CONTRACTACIÓ,
PER PART DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ART COL·LECCIÓ
CATALANA DE ST. FELIU DE GUÍXOLS, DE LA FUNCIONÀRIA
ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE
LES TASQUES DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMPTABLE DE LA
FUNDACIÓ.
«Fets
Atès que la Sra. Manoli Martin Garcia, funcionària de carrera de la Corporació, va
presentar una instància (R.E. E2013004908) en la que sol·licitava la compatibilitat per
prestar els seus serveis en la Fundació Privada Centre d’Art Col·lecció Catalana Sant
Feliu de Guíxols en un lloc de gestió administrativa comptable.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: administrativa adscrita a l’Àrea de Secretaria
Règim jurídic: funcionària de carrera
Jornada laboral: 100% de la jornada ordinària (37,5 hores).
2ª Activitat pública secundària: Fundació Privada Centre d’Art Col·lecció Catalana de
Sant Feliu de Guíxols
Denominació del lloc: gestió administració i comptable
Règim jurídic: personal laboral (B)
Horari i jornada del lloc de treball: horari de tardes amb una jornada setmanal de 5 hores
(compatible amb l’horari 1ª activitat pública).
Vist que el secretari de la Corporació ha emès informe en el que consta que “considera
que queda justificat l’interés del servei públic en que sigui la Sra. Manoli Martin la
persona contractada laboralment per la Fundació a temps parcial”.
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans de data 21 de maig del present.
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques estabelix que la Llei d’Incompatibilitats és
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d’aplicació al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d’aquestes dependents.
L’article 3.1 de la Llei 53/1984, estableix que per raons d’interès públic el personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei podrà desenvolupar un segon lloc de
treball o activitat en el sector públic.
L’article 324.2.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals estableix que el personal comprès en l'àmbit
d'aplicació d'aquest Reglament solament pot tenir un segon lloc de treball o una segona
activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic i es considera
que concorre l’interès públic en els casos concrets que expressament acordi el ple o
l'òrgan màxim de l'entitat local.
L’article 9.1 de l’esmentada Llei 53/1984 estableix que l’autorització o denegació de
compatibilitat per un segon lloc o activitat del sector públic correspon al Ple de la
Corporació a on estigui adscrit el lloc principal.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
Per tot això es proposa al Ple, adoptar el següent acord:
PRIMER.-Que concorre l’interès del servei públic a la contractació a temps parcial de
la Sra. Manoli Martín i Garcia segons es desprèn de l’informe emès pel secretari de
Corporació.
SEGON.- Acceptar la compatibilitat per a l’exercici d’un lloc de treball com a
funcionària de carrera de l’Administració Pública Local amb l’exercici d’una segona
activitat pública secundària a la Fundació Privada Centre d’Art Col·lecció Catalana de
Sant Feliu de Guíxols per ocupar un lloc de gestió administrativa i comptable, i en virtut
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del Decret 214/90, de 30 de juliol, atès que
s’acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, atès que la suma de les dues
jornades no superarà la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.
TERCER.- Trametre l’acord als representants dels treballadors.»
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Votació: S’aprova per unanimitat.
Alcalde: Aquesta persona anteriorment percebia una quantitat en forma de perllongació
de jornada, que ara no la percep, per la qual cosa s’ordenen més les despeses entre
l’Ajuntament i la Fundació.
7. - ADQUISICIO A TITOL GRATUÏT D'UNA PARCEL·LA SITUADA AL
SECTOR CALASSANÇ.
Es ratifica la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, en no haver passat per Comissió
Informativa.
«Atès que el senyor Felip Casajuana Miguel (NIF 37626431H) és ple propietari de la
parcel·la situada al Sector de CALA SANT, en concret al carrer Trafalgar núm. 40,
d’aquesta ciutat. Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, al Tom:
3272; Llibre: 578; Foli: 156; Finca: 25725. Li pertany a títol de compravenda en virtut
de l’escriptura de compravenda i segregacions, atorgada davant el Notari de Vic, senyor
Enric Costa Pagès, núm. de protocol 719, de data 8 de març de 2007.
Vist que aquesta finca es troba lliure de càrregues i gravàmens.
Atès la instancia presentada pel senyor Felip Casajuana Miguel (R.E. E2013003443) en
què sol·licita que l’Ajuntament accepti la cessió gratuïta de la finca esmentada i amb
referència cadastral 32574EG0235N0001OD, posant com a única condició el no haver
de pagar l’IBI corresponent a l’exercici 2013 ni la plusvàlua que la donació pogués
comportar.
Atès l’informe tècnic emès per l’arquitecte assessor de planejament urbanístic de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de data 25 d’abril de 2013, en què valora la
finca objecte de la futura cessió gratuïta en 198.711,02€ i que, segons l’informe dels
serveis econòmics de l’Ajuntament, l’import de l’IBI de l’exercici 2013 corresponent a
la parcel·la a cedir gratuïtament, és de 248,25€.
Atès l’import de l’IBI és inferior al valor de la finca objecte de donació a favor de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, tal i com disposa l’article 31 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals de Catalunya i concordant de la Llei Municipal de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta realitzada pel senyor FELIP CASAJUANA
MIGUEL (DNI 37626431H) a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de la
parcel·la situada al Sector de CALA SANTS, carrer Trafalgar núm. 40, d’aquesta ciutat,
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núm. de referència cadastral 32574EG0235N0001OD, amb la condició de no haver de
pagar l’import de l’IBI de la finca, corresponent a l’exercici 2013.
SEGON.- Acordar que el pagament de l’IBI de la finca que ara es cedeix gratuïtament,
corresponent a l’exercici 2013, l’assumirà l’Ajuntament, així com el pagament de la
plusvàlua que aquesta transmissió suposi, produint-se l’extinció d’aquestes obligacions,
per confusió de drets.
TERCER.- Elevar a escriptura pública la donació realitzada i procedir a la seva
inscripció en l’Inventari de Béns de la Corporació i al Registre de la Propietat, assumint
l’Ajuntament les despeses que aquestes formalització i inscripcions puguin suposar i
autoritzar a l’alcalde- president la signatura de qualsevol document necessari per a
l’efectivitat d’aquests acords.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar-lo als serveis
econòmics.»
Joan Vicente: és una finca de 786 m2 dins del sector de Calassanç. Pel propietari la
finca és més una càrrega que un benefici.
Votació: S’aprova per unanimitat.
8. – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM SUD-03 SANT POL MÉS LLUNY.
«Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va redactar i s’està promovent el
present document de modificació del paràmetre de reserves d’habitatge de protecció
publica, recollit a l’article 206 de les NNUU de Sant Feliu de Guíxols referit al SUD-03
dels previstos en el POUM de 2006 per donar compliment a la Sentencia ferma dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que s’estima en part el recurs
contenciós núm. 274/2007 interposat contra l’acord d’aprovació definitiva de la revisió
del POUM 2006.
Atès que la Sentencia esmentada declarava la nul·litat del paràmetre de reserves de
protecció publica establert per l’article 206 de les NNUU del POUM de Sant Feliu de
Guíxols pel SUD-03 Sant Pol Mes Lluny, que establia la reserva de sòl per a habitatges
acollits a aquest règim en un mínim del 35% del sostre del sector que es destinés a
habitatges. i requeria a l’administració per aprovar una nova ordenació d’aquest
paràmetre per l’àmbit esmentat, es va redactar un document per donar compliment a la
Sentencia, el qual va ser aprovat inicialment per acord de Ple de 27 de desembre de
2012.
Respecte del document aprovat inicialment s’han completat els tràmits d’informació al
públic, sol·licitud d’informes sectorials i execució del programa de participació ciutadana.
L’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua és favorable a la modificació
proposada.
No s’han presentat al·legacions ni suggeriments al document aprovat inicialment.
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És competència del Ple de la Corporació l’aprovació provisional del present document i
de la Comissió Territorial d’Urbanisme la seva aprovació definitiva, d’acord amb el
estableix l’article 80.a) del Decret Legislatiu 1/2010.
Consta a l’expedient informe jurídic ratificat pel Secretari de la Corporació
PRIMER.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la
modificació de l’ordenació del paràmetre de reserves d’habitatge de protecció publica
establert a l’article 206 de les NNUU del POUM per les finques incloses en el SUD-03
dels previstos en el POUM 2006, en compliment de la Sentencia ferma dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procediment contenciós núm.
274/2007. Amb la nova ordenació proposada aquest paràmetre es fixa en un mínim del
20% del sostre destinat a habitatges.
SEGON.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligencia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
TERCER.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les
finques objecte de la modificació amb l’abast previst a l’article 73.1 del Decret
Legislatiu 1/2010. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el regim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.»
Joan Vicente: Es tracta de complir la sentència que va anul·lar el que preveia el POUM
sobre el plus de reserva d’habitatge protegit en aquest sector. Els propietaris van
recórrer i han guanyat el recurs.
Votació: S’aprova per unanimitat.
9. – SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ EN DOMINI PÚBLIC
MARITIMOTERRESTRE DE TRES TERRASSES PER UBICAR AL
COMENÇAMENT DEL PASSEIG RIUS I CALVET.
«Vista la documentació en relació al projecte d’instal·lació d’una terrassa en domini
públic marítimoterrestre davant del Passeig Rius i Calvet.
Atès el que disposen els articles 26, 32, 64, 66, 74, 78, 85, 87, 88 i 96 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, així com els articles concordants del Reial Decret
1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Costes.
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De conformitat amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i amb l’article 53.1 q) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Com a regidor delegat d’Urbanisme, PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Sol·licitar al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya concessió d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, de conformitat
amb l’article 64 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, per un termini de 30 anys,
sobre la part del domini públic maritimoterrestre afectada pel Projecte d’instal·lació de
tres terrasses davant del Passeig Rius i Calvet, corresponent al municipi de Sant Feliu de
Guíxols, amb un total d’ocupació 85 m2.
SEGON.- Sol·licitar al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya autorització d’obres sobre la part de sòl del terme municipal de Sant Feliu de
Guíxols inclosa en la zona de servitud de trànsit i de protecció, afectada pel Projecte
d’instal·lació de les tres terrasses, de conformitat amb l’article 26 Llei 22/1988, de 28
de juliol, de Costes, sobre els 33 m2 que es projecten ubicar sobre zona de servitud de
protecció.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Servei de Costes de la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Interessar que en aplicació de l’article 84 de la Ley de Costas es declari que
l’Ajuntament es troba exempt del pagament del cànon i que l’obligació de pagament
naixerà en el moment en que es realitzi una explotació lucrativa de l’objecte de
concessió.»
Alcalde: Aquestes tres terrasses es recolzarien sobre la llera de la riera, i qui demanés la
concessió és qui ha de fer la inversió per aconseguir-ho.
Votació: S’aprova per unanimitat.
10. – PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE
L’ARDENYA-CADIRETES.
«Atès que el Consorci de l’Ardenya-Cadiretes, del qual l’Ajuntament n’és membre, ha
acordat la modificació d’un article dels seus estatuts (veure proposta adjunta), que cal
que sigui ratificat per les administracions consorciades.
Vist l’anteriorment exposat, es proposa que el Ple de la Corporació, previ dictamen de la
Comissió Informativa, adopti el següent acord:
PRIMER: Ratificar la modificació de l’article 3 dels estatuts del Consorci del Massís de
l’Ardenya-Cadiretes.»
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Votació: S’aprova per unanimitat.
11. – APROVACIÓ DE L’INICI DELS TREBALLS D’ESTUDI DEL POLÍGON
PA-24 JOAN BORDÀS PER LA FORMULACIÓ, SI ESCAU, D’UNA
MODIFICACIÓ DE POUM; I DE LA SUSPENSIÓ PREVENTIVA DE
LLICÈNCIES I TRAMITACIONS
«Dins del marc dels estudis i treballs que s’estan realitzant des de l’àrea d’Urbanisme,
s’ha considerat convenient proposar a l’òrgan competent acordar formalment l’inici dels
treballs d’estudi del polígon PA-24 Joan Bordàs i els seus condicionants legals per la
formulació, si s’escau, d’una modificació de POUM, i la suspensió preventiva de
tramitacions de instruments de gestió i llicències en aquest àmbit.
A resultes d’aquesta proposta s’ha elaborat un expedient amb la documentació gràfica i
escrita necessària, consistent en: Memòria i plànols de l’àmbit subjecta a suspensió de
llicències i tramitacions, grafiats amb detall, explicitant també l’abast de les llicències i
tramitacions que es suspenen.
S’ha emès informe jurídic per l’assessora jurídica de l’Ajuntament, ratificat pel
Secretari de la Corporació.
Atès el que disposa l’article 73 del DL 1/2010 pel que s’aprova el TR de la Llei
d’urbanisme de Catalunya segons el qual els òrgans competents per a l’aprovació inicial de
les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la
formació o la reforma, suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Iniciar els estudis urbanístics del polígon PA-24 Joan Bordàs i els seus
condicionants legals per la formulació, si s’escau, d’una modificació de POUM.
SEGON.- Aprovar la suspensió preventiva de llicències i tramitacions durant el termini
d’un any. L’abast de la suspensió és per als instruments de gestió urbanística, projectes
d’urbanització i llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
L’àmbit de la suspensió es troba delimitat a la documentació gràfica, composada pel
plànol general editat a escala 1/6000 que forma part de l’expedient i plànol que a escala
1/500 detalla l’àmbit afectat.»
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Joan Vicente: Fa referència a l’edifici abandonat a la Rambla Joan Bordàs, davant de
l’Esclat. Quan es va començar a moure fa dos anys hi va haver una reacció dels
propietaris d’aquell moment i es va aturar la decisió.
Oscar Alvarez: Ja va essent hora que es faci alguna cosa en relació a aquest edifici. Li
va sorprendre com en comissió informativa se’l va informar sobre els noms dels
propietaris i la seva participació, ja que figurava en nota manuscrita que en la
participació del conjunt de propietats hi constava la Constructora Luque com a
propietari d’un 40 i poc per cent, però en canvi en comissió informativa no van dir el
nom del Sr. Luque. Pregunta si hi ha hagut canvis des de novembre de 2011 fins ara, ja
que no hi ha documentació posterior a l’expedient. La documentació no s’ha actualitzat.
Pregunta si els propietaris estan al corrent del pagament de l’IBI, i si se’ls ha reclamat el
pagament del cost de les notes simples registrals (126 €).
Jordi Vilà: Pregunta quina és la intencionalitat política de la mesura a futur.
Carles Motas: Anuncia el seu vot favorable.
Pere Albó: Fa referència als antecedents de la finca. La finca es va vendre després d’un
litigi extraordinari. Quant als titulars actuals, els serveis administratius els tenen
perfectament definits, i ha de quedar clar que d’això no en depèn la tramitació
urbanística.
Joan Vicente: Des de novembre de 2011 hi ha hagut diverses reunions, però no hi ha
hagut canvis documentals. Sabem quina és la situació jurídica de la propietat i la
situació urbanística. No es reclamen els 126 € perquè són tràmits que ha de fer
l’Ajuntament. S’està valorant millorar les condicions d’edificació del sector, recuperant
en part l’ordenació anterior al Pla General.
En referència al punt anterior, on es fan les terrasses no és President Irla, sinó Rius i
Taulet.
Alcalde: Aquest edifici està així des de principis dels noranta, però no es desencalla
mai. Es tracta de fer espavilar als propietaris.
Votació: S’aprova per unanimitat.
12. - PROPOSICIONS URGENTS.
12.1 MOCIO DE DEFENSA D’UN MODEL CATALÀ D’ENSENYAMENT.
El secretari llegeix la moció:
«La Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsada pel
Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert atempta
greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també amb el model
d’escola i societat de Catalunya.
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Des del món local reconeixem que el model d’immersió lingüística a Catalunya és una
història d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest
model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels
nostres centres educatius, i una eina de cohesió social i cultural.
El nostre país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes
els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament
obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant
aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d’oportunitats en una societat cohesionada.
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de les
darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com a
mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a canviar
la llengua d’un grup si una família ho demana. Només 17 famílies de 600.000 han
judicialitzat de forma temerària la llengua en el model d’escola catalana. Amb
l’aprovació per part del Consell de Ministres espanyol del divendres 17 de maig del
projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una situació agressiva
respecte a aquesta convivència.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acorda:
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE), que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en
la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions
que porti a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra escola, així
com l’equilibri existent.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart.- Posar-nos a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya per defensar
aquest posicionament.
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Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.»
Es vota la urgència per unanimitat.
Julia Vendrell: Ofereix la possibilitat que tots els grups municipals s’hi adhereixin. Fa
constar que el projecte de llei ja s’ha aprovat, per la qual cosa s’ha hagut de modificar el
punt primer de la moció. Aquesta reforma suposa un retrocés sense precedents quant al
model d’immersió lingüística, la recentralització de competències i la regressió
ideològica que implica el trencament de la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació
i en l’exclusió de la comunitat educativa. Cal que ens comprometem a actuar en contra
del que considerem una contrareforma que instrumentalitza l’educació en finalitats
ideològiques i no pedagògiques. Defensem un model educatiu just, equitatiu i
respectuós amb les competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i emparem a la
cohesió social, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la defensa del model de
l’escola pública de Catalunya que garanteixi el dret a l’educació inclusiva, laica i que
ara ja garanteix el domini de les dues llengües. Entenem que l’educació és la política
d’immersió social més important que tenim. Cal que el govern retiri una llei que crea
diferències territorials, socials i econòmiques.
Joan Prat: No està d’acord amb el punt Tercer perquè la llei catalana està en sintonia
amb la proposta de llei espanyola. L’art. 2 de la LOMCE diu que les persones són
beneficiàries d’un servei i no subjectes a l’educació, i això topa amb la Constitució que
diu que tots tenim dret a l’educació i reconeix la llibertat d’ensenyament. Per nosaltres
l’educació no és un servei, sinó un dret. La LEC està en la mateixa línia que la LOMCE,
totes dues dibuixen una escola pública que minva la democràcia. No està d’acord amb la
introducció de la religió com a assignatura puntuable, ni amb la segregació per sexes, ni
amb l’atac a la immersió lingüística. Entre la LEC i LOMCE s’estan carregant l’escola
pública.
Oscar Alvarez: S’abstindrà. Demana que a Catalunya es respecti la igualtat d’utilització
i implantació entre les dues llengües, que cap llengua estigui per sobre de l’altra.
Jordi Vilà: El discurs del regidor del PP és educat i impolut, però en realitat és ambigu,
pervers i un punt cínic. És massa gros el que s’ha legislat en contra de l’interés
lingüístic de la comunitat educativa de Catalunya. Nosaltres donarem suport a aquesta
moció, estem a favor de la LEC vigent tot i les mancances. Aquí també s’està fent una
crida a la insubmissió, i estem fent de tropa del govern de la Generalitat de Catalunya.
Al final el motor de l’independentisme són aquestes actituds separadores, ja que acaba
sent l’últim recurs, no hi ha res més. Catalunya està en l’avantguarda políglota, a les
llars catalanes es parlen avui dues-centes llengües. Quan no hi ha raó, s’ha de practicar
la insubmissió, i això pot passar en l’aplicació de la LOMCE.
Fina Cosp: Nosaltres votarem a favor del model català d’ensenyament. S’ha demostrat
que la LEC funciona, i que els alumnes catalans dominen bé les dues llengües.
Subscrivim tot el que ha dit el Sr. Vilà. El ministre ha perdut l’enteniment quan ha dit
que “se tiene que españolizar a los niños catalanes”, perquè atempta contra el model
d’immersió lingüística català. La nova llei és un atemptat contra el sistema educatiu
català.
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Júlia Vendrell: Jo també corroboro el que ha dit el Sr. Vilà. La LEC té molts defectes,
però és la que tenim en aquest moment.
VOTACIÓ: TOTS els regidors voten SÍ, menys els regidors de
s’abstenen.

PP i ICV que

12.2.- MOCIO SOBRE LES PREFERENTS
«La crisis econòmica en la seva vessant financera ha posat de manifest la problemàtica
social existent per un producte bancari que es coneix com a “ participacions preferents”.
Aquestes participacions van ser adquirides de bona fe majoritàriament per persones
d’edat avançada sense coneixement d’inversió en productes financers d’alt risc
especulatiu que, en molts casos, desconeixien la naturalesa dels productes que
contractaven.
Aquesta situació s’ha palesat en molts municipis i especialment afectades han estat
alguna de les caixes d’estalvis que van oferir bescanviar aquests productes per accions
de les entitats financeres en base a la informació de fortalesa i seguretat que van
transmetre els directors de les oficines comercials i com a única opció per recuperar els
diners que s’havien invertit, quan s’ha demostrat que no responien a la realitat.
Hi ha persones que han perdut tots els estalvis d’una vida de treball i que ara es troben
en una situació de vulnerabilitat, patint la crisis i que han quedat mancat de recursos per
a atendre les necessitats pròpies i les de les seves famílies.
Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones
afectades però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar
respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa,
desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.
Per tots aquests motius, s’acorda:
Primer.- Impulsar els mecanismes d’assessorament i col·laboració entre l’Ajuntament i
les plataformes i entitats d’afectats constituïdes, participant activament en les accions
d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats del municipi
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi la
via arbitral a totes les persones afectades així com a les persones que van dur a terme el
bescanvi d’accions al llarg de l’any anterior.
Tercer.- Notificar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del
Govern de la Generalitat, a les entitats municipalistes i als grups parlamentaris del
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Congrés i del Parlament per tal d’exigir un canvi normatiu que impulsi que aquesta
mesura arbitral es pugui aplicar en defensa de l’interès de la ciutadania en general i dels
afectats en particular.»
Es vota la urgència per unanimitat.
Verónica Lahoya: La problemàtica que han generat les preferents és a l’ordre del dia.
Les persones que han resultat perjudicades són els ciutadans de peu. A l’Ajuntament es
dóna assessorament des de l’oficina del consumidor, per iniciar mediació o arbitratge.
També s’està tractant des de la taula d’habitatge i des de Cáritas. La moció el que pretén
és impulsar tots els mecanismes que ens haurien de portar a mediar amb les entitats
financeres i poder arribar a representar als ciutadans que es puguin veure afectats.
Joan Prat: Felicita aquesta iniciativa de la moció i que l’oficina del consumidor pugui
donar assessorament. Hi afegiria que el govern ha de forçar la compra de les preferents
per el seu preu total o el seu canvi per accions que es puguin liquidar. I que sigui a
càrrec del benefici de les entitats financeres. S’ha demostrat que les preferents eren
cartró pedra. Això de les preferents és una qüestió de tot Europa.
Oscar Alvarez: Votaré a favor d’aquesta moció. Es tracta d’un producte financer molt
complex. Des de dins dels bancs, per desconeixement del producte, també es va oferir a
familiars i coneguts. Es pensava que posaven els diners a termini fix, o que hi havia la
possibilitat de rescatar-los. Davant de les reclamacions, les entitats bancàries, per tal que
els diners no sortissin de l’entitat bancària, tornaven a oferir un altre tipus de producte.
Demana que totes les entitats bancàries que retornin els diners invertits i que tots els
perjudicats per aquests productes financers puguin recuperar la totalitat dels diners
invertits.
Votació: S’aprova per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES
El secretari llegeix la moció d’Esquerra Republicana de Catalunya per declarar la Festa
de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans:
«En Jordi Vilà i Vilà, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, d’acord al què disposa l’article 35-1 i concordants del ROM,
presenta la següent moció per tal de ser debatuda i votada a la sessió plenària d’aquest
consistori del dia d’avui 30 de maig de 2013, i en els termes següents;
Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1996 ençà, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra
nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la sev
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vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i
socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg de temps.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana
que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa
nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les
tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin les
accions necessàries per fer-la efectiva.
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra ciutat.
Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural a flamacanigo@omnium.ct o al
carrer de la Diputació, 276, 08009 de Barcelona.>>
El regidor d’ERC planteja el prec de donar suport al reconeixement de la Festa de Sant
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Alcalde: Això no s’havia aprovat ja en un Ple?
Jordi Vilà: Ja es va aprovar. La reiteració me l’han fet arribar per donar suport i donar
ressó d’aquesta acció. Em sembla d’acord que no quedi dins de l’ordre del dia, ni es
debati ni aprovi.
Alcalde. Per tant, s’accepta com a prec.
A continuació es formulen la resta de precs i preguntes.
Joan Prat: Al c/ Nou de l’Algavira, davant de correus no hi ha cap senyal de direcció
prohibida per tirar c/ Girona avall i molta gent ho desconeix i tira avall, i és perillós.
Al mateix c/ Girona amb c/ Sta. Magdalena hi ha una viga que sobresurt 20 cms i que
algun dia farà mal a algú.
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Del tema del pla de la neteja que va sortir publicat a la premsa, es contempla la
col·locació de noves papereres?
Sobre el tema Anlló, la comissió sobre els germans Anlló es posarà en funcionament
algun dia?
Alcalde: Del que ha fet esment de la viga, del senyal, etc, se’n pren nota per fer-ho. De
papereres l’any passat se’n van posar una trentena i enguany se n’han comprat un
centenar per posar. I pel tema de la comissió Anlló, aquí primer ha de moure fitxa la
Generalitat i després ens mourem nosaltres: estem esperant la valoració nova de les
finques i que ens diguin quan sortiran a subhasta, de moment poc més podem fer. Quan
tinguem alguna novetat, ho farem.
Oscar Álvarez: Dues preguntes referides a dues notes de premsa sortides al Diari de
Girona o al Punt relacionat amb l’assumpte de la microreserva marina va sortir una nota
del delegat d’activitats subaquàtiques on manifestava la seva disconformitat en relació
amb la tramitació d’aquestes dues microreserves. Era per saber si des d’alcaldia
s’havien posat en contacte amb ell, si havien parlat, o si sabien alguna cosa nova.
L’altra nota de premsa és d’avui i és en relació a la devolució del sou del vicealcalde. La
meva pregunta és com acabarà aquesta història.
També tinc una pregunta en relació a la sanció imposada al Club Nàutic, si ja han pagat,
si es té constància que han rebut el requeriment de pagament.
L’última pregunta és sobre la problemàtica de l’antena de Ràdio Sta. Cristina
implantada al municipi de Sant Feliu. Era per saber si s’havia pres alguna actuació en
concret.
Alcalde: En relació a la microreserva, en la visió exposada hi havia el problema d’un
cert desconeixement.
Pel que fa al tema del vicealcalde, properament hi hauran algunes novetats que ho
permetran ordenar definitivament. És una qüestió tècnica que no em pertoca a mi del
tot.
Quant a la situació d’aquesta antena, és d’un particular i la persona que porta patrimoni
té la indicació de retirar-la perquè és il·legal. A més, volem demanar que tota la gestió
d’aquell indret ho porti una empresa del ram i que en tingui cura.
Quant a l’estat de la sanció del Club Nàutic, no n’hi puc dir res perquè n’estic apartat.
Interventora: No puc dir si està pagat o no. Es va presentar el recurs de reposició i no es
va poder notificar la liquidació fins que es va resoldre aquest recurs, i mentrestant
encara estan en període voluntari de pagament.
Jordi Vilà: En referència al projecte de senyalització patrimonial, se’ns pot presentar en
comissió de cultura? Per fer les valoracions, el recorregut... una mica més el detall del
projecte.
També voldria suggerir que es revisés la disposició dels plafons informatius pel perill,
sobretot per la canalla per l’alçada. És una esmena en positiu.
També voldria recomanar que es recol·loqués la placa dels bombardejos que hi havia
aquí a la façana. Es va retirar per uns danys i ara s’hauria de recol·locar pel que
representa. S’ha de recordar.
També suggeriria, ja que estem en l’any Espriu, que es pogués fer algun petit acte en
aquesta línia.
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Així mateix suggeriria que es revisés l’estat de seguretat dels arcs decoratius i
d’il·luminació de davant del passeig. En va caure un i hem d’evitar que en caigui cap
altre.
També aquí davant mateix va caure una branca immensa aquest dissabte de pluja, per
causes naturals.
Pel c/ Hospital, se’ns va dir que es repararia el paviment del carrer per una empresa que
ho faria de franc. Des d’aleshores fins ara, el deteriorament és més notori, i per això
suggeriria que en hores no comercials es tallés el trànsit del c/ Hospital.
Per últim, volia preguntar per l’estat de les gestions urbanístiques entorn a la zona de
Cala Sans.
Alcalde: Del tema de senyalització patrimonial, en prenem nota. Pel que fa al canvi
d’alguns plafons ja se n’han canviat alguns i en d’altres encara s’ha de fer. El plafó
referent al bombardeig el reposarem. L’any Espriu, em sembla que des de la biblioteca
ho tenen present per tirar-ho endavant. Dels arcs arran de platja ja hi ha el manteniment
en marxa. Quant a la branca que va caure, la feina de podar s’havia fet, però va passar
igualment. Pel que fa al c/ Hospital, hi ha molta gent que es capfica en posar
llambordes, i les llambordes es trenquen sempre. Les llambordes són per zones de
vianants. Jo personalment crec que el paviment per on han de circular vehicles no pot
ser de llambordes. Quant a les gestions urbanístiques del tema de Cala Sans, ho
exposarà el Sr. Joan Vicente.
Joan Vicente: Fa pràcticament 10 mesos que des de serveis tècnics es van fer diferents
escenaris de com ordenar el sector. Es va acordar amb Incasol que ells farien l’estudi de
viabilitat econòmica d’aquells escenaris. Al final, i per diferents motius, l’anàlisi de la
viabilitat econòmica s’ha fet des d’aquí mateix. Aquesta tasca ara està pràcticament
acabada. Aquest matí mateix hi ha hagut una reunió amb Endesa per saber les
condicions de xarxa i de transformador perquè obligaria a portar una línia de mitja
tensió des de Vall d’Aro fins aquí i això és un cost important. I ahir a la tarda hi va
haver una reunió amb un representant d’Incasol per poder arribar a una fitxa de POUM
que ara no hi ha.
Joaquim Clarà: Pel tema de la branca. Dir que vam tenir sort que quan va caure no hi
havia cap cotxe i no hi passava ningú. Aquesta setmana s’ha parlat amb Moix, el
jardiner. L’any que no es poda, les branques pesen més.
David Oliveras: El passat 17 de maig es va fer l’assemblea de l’associació de veïns del
Tueda. El Sr. Cárdenas va manifestar la bona tasca que fa la policia i que en donava fe
perquè escoltava per l’emissora totes les actuacions que es duien a terme, fins i tot a les
nits des de casa. La pregunta és si el regidor pot portar l’emissora de la policia
municipal.
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Un prec en relació a les empreses dels extintors. Es van posar al dia tots els contractes
unificats. Ara demano que es facin senyalitzar tots els extintors dels edificis municipals
tal com diu la normativa.
L’altre prec és un comentari sobre l’educació amb els companys regidors. De vegades
se sent més el company de l’altra punta que el company que té la paraula. Només
demano una mica d’educació.
Josep Saballs: Jo voldria començar per un tema de seguretat. És un prec que s’ha anat
fent durant mesos reiterats i continua igual. És el tema de la finca del c/ Sta. Magdalena.
No només no s’hi ha fet res, sinó que ara s’ha convertit en dipòsit de material d’obres.
Com a mínim, tancar-ho.
Un tema d’urbanisme és en referència a dos expedients oberts (un sancionador i un
restaurador) a l’hotel Bellevue. Se li van parar les obres fa uns mesos però veiem que
continuen treballant-hi.
Quan demanem informació via instància sembla que estem fiscalitzats. El Sr. Juanjo
Garcia les revisa. Si vol fer-ho que ho faci, però que això no demori en el termini de
lliurament de la documentació sol·licitada. També el Sr. Carles Ros ens va dir que
demanéssim per escrit uns expedients de contractació, i tot i haver-ho fet els dies 13 i 23
de maig, no se’ns han fet arribar, i sobradament ha passat el termini.
Una última pregunta és pel regidor de la Policia Local: és cert que un agent ha perdut la
seva arma de foc? Quines mesures s’han pres?
Alcalde: Quant als membres del govern de si poden escoltar l’emissora municipal, dir
que són agents de l’autoritat del plenari d’aquesta ciutat.
Quant al tema dels extintors mirem com es pot millorar la senyalització.
Respecte als companys, forma part del plenari poder comentar amb els regidors, no es
parla de futbol, sinó de temes que es s’estan tractant en aquell moment. De totes
maneres, mirarem de baixar la veu.
Del tema del c/ Sta. Magdalena es va parlar amb el propietari i s’han fet requeriments.
De l’expedient de Bellevue també s’han fet requeriments i s’han enviat les
paralitzacions d’obres. També informarem de com està.
Quant a demanar informació, que el govern vulgui saber el que es demana és lògic, però
això no ha d’interferir en donar la informació. Dels expedients de contractació
demanats, Sr. Secretari, miri els expedients que són.
Quant al fet que un agent de la policia local va perdre la seva arma, això va passar en
una persecució a la nit. Es va revisar la zona fins i tot amb detectors de metall i es va
poder concloure que allà l’arma no hi era. Hi ha un expedient en marxa.

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

Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 C Joan Alfons Albó
i Albertí
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