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

4/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA
24 d´abril de 2014
des de les 21 h fins a les 22:35
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)*
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sr. Pau Casals i Caus (CiU) **
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ha excusat la seva absència:
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
* El Sr. Alcalde s’incorpora a la sessió a l’inici del punt 10.
** El Sr. Pau Casals s’incorpora a la sessió a l’inici del punt de proposicions urgents.
Ordre del dia:

*

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE
MARÇ DE 2014
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS MARCS
PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI PELS EXERCICIS 2014-2017
4.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS
6.- ATORGAR AL SR. ISIDRE SANCHEZ TRIGUEROS EL
RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE
TREBALL AMB L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT PRIVADA
7.- ATORGAR A LA SRA. MONTSERRAT BARNIOL GIMENEZ (GERENT)
EL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE
TREBALL AMB L'EXERCICI D'UNA 2a ACTIVITAT PÚBLICA A LA
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ART COL·LECCIÓ CATALANA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
8.- DECLARACIÓ DE 35 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL
SERVEI DE LA CIUTADANIA
9.- SOL·LICITUD DE PRORROGA PER L'ANY 2015 DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE L'ICASS DEL DEPARTAMENT DE
BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE 80 PLACES DE SERVEI
DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DE
LES ALINEACIONS DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER PORT SALVI,
PLAÇA PAU CASALS I SMU-09.
11.- PROPOSTA PER PEATONALITZAR EL CARRER HOSPITAL ELS
DIUMENGES AL MATÍ
12.- PROPOSICIONS URGENTS
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE
MARÇ DE 2014
S’aprova l’acta anterior núm. 3/2014 de 27 de març de 2014.
2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
- Es donen compte dels decrets d’Alcaldia que estan a disposició, per a la seva consulta,
a la Carpeta del Regidor, de la plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
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-Es dóna compte de l’aprovació de Junta de Govern de 27 de març de 2014 de
l’establiment dels preus públics en concepte d’entrades per a la programació
professional de teatre del primer semestre de 2014 “Guíxols Escena 2014” amb els
següents preus:
Data

Companyia

19 abril
26 abril

Bitò Produccions
Fundació Antigues Caixes
Catalunya
Afterplay
El Terrat
Sixto Pax produccions

3 maig
7 juny
22 juny

Espectacle
Primer Amor
deTrio Rodin
Afterplay
Corbacho 3G
Pulmons

Entrada
general
15€
10€

Entrada
reduïda
12€
7€

12€
15€
12€

10€
12€
10€

- Es dóna compte de l’aprovació de Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2014
d’aprovació de l’establiment del preu públic per a la participació en els tallers infantils
del Mercat del Brunyol 2014 amb els següents preus:
-1 tiquet per participar al taller de brunyols infantil
-1 tiquet per participar al taller de quadre de fils infantil
-1 tiquet per participar al taller de conillets d’ous de xocolata

2,00.- € (Iva inclòs)
3,00.- € (Iva inclòs)
1,00.- € (Iva inclòs)

- Es dóna compte de l’aprovació de Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2014
d’aprovació de l’establiment de preu públic en concepte de preu de venda de bosses de
brunyols al Mercat del Brunyol 2014, amb els següents preus:

Nom
Fleca i Pastisseria Cortés
Pastisseria Dube
L'Espiga d'Or
Pastisseria Gironès
Pastisseria La Vienesa
Pastisseria Montserratina
Pa Fi
Forn Nou Pa del baró (brunyols de
l'Empordà)
Forn nou Pa del baró (brunyols de
triangle)
Tahona
Forn Ca la Nati

Preu bossa 1/2 kg
11,00 €
12,50 €
13,00 €
14,00 €
19,00 €
13,00 €
9,50 €

Preu bossa 1/4
5,50 €
6,25 €
6,50 €
7,00 €
9,50 €
6,50 €
4,50 €

14,00 €

7,00 €

12,50 €
9,50 €
12,50 €

6,25 €
4,75 €
6,25 €

*

- Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 17 d’abril de 2014
d’adjudicació del contracte administratiu especial per a la gestió integral del Festival
Porta Ferrada pels anys 2014 a 2017 a l’empresa The Project Music Company
SL (NIF: B65015075), en les condicions establertes en el plec de condicions
econòmiques i administratives particulars i a la seva oferta presentada.
Els regidors es donen per assabentats.
3. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS MARCS
PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI PELS EXERCICIS 2014-2017
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en
l’article 6 l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mitjà
termini en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2015/2012, ha d’efectuarse per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar els plans pressupostaris a mig termini pels exercicis 2014-2017,
segons documents adjunts.
SEGON.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió.»
Els regidors es donen per assabentats.
4. - APROVAR BONIFICACIONS D’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I
DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:
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EXP.

INTERESSAT –
NIF/CIF

TIPUS D’OBRA /
EMPLAÇAMENT

AUTOLIQ.
TAXA

AUTOLIQ
ICIO

PRESSUP
DECLARAT

6311201300
0148

Francesc Mas
Pons
(NIF: 40495656Q)

Reparació i pintura de la
façana de l'edifici C/ Santa
Margarida, 18

52,62 €

105,96 €

------

6311201300
0230

Joan Mora Roselló
(NIF: 40466691P)

Execució de diverses obres
de reforma in- terior, així
com rehabilitació de la
façana d’habitatge C/
Doctor Presas, 47-51

------

81,90 €

2.100,00 €

6311201400
0037

Joan Serra
Carbonell
(NIF: 40509535A)

Repicat, a l’altura de la
planta baixa, de
l’arrebossat tant de la façana
al carrer com de la façana
interior i execució de nou
arrebossat d’ambdues
façanes, a l’edifici
Carretera de Palamós, 146

6311201400
0042

Comunitat de
Propietaris edificis
'Cala del Cranc'
(CIF: H17681842)

Rehabilitació de les façanes
comunitàries dels dos
edificis situats a la
Carretera de Sant Feliu de
Guíxols a Sant Pol per la
costa, 635-653

6311201400
0060

Susana Sentís
Comas
(NIF: 38140689L)

Rehabilitació de façana
d’edifici C/ Sant Joan, 51

6311201400
0064

Comunitat
Propietaris Conjunt Residencial
'L’Estel'
(CIF: H17309956)

Reparació de
desperfectes/esquerdes i
pintura de les
façanes/escales/portes
comunitàries dels edificis
d’apartaments situats a la
Carretera de Palamós, 307321

6311201400

Rafael David León

Reparació amb morter de

(*)

52,62 €

38,81 €

------

52,62 €

804,57 €

------

52,62 €

170,21 €

------

52,62 €

1.711,18 €

------

52,62 €

7,80 €

------

*
0098

Jiménez
(NIF: 40536990L)

parts malmeses de la façana
d'edifici C/ Isabel Galcerán,
4

6311201400
0102

Ma. Antònia
Camps Ribera
(NIF: 36898034P)

Pintura de façana i de
reixes metàl.liques, així
com substitució de la porta
d’accés a l’habitatge C/ Sant
Fèlix Màrtir, 2

------

76,44 €

1.960,00 €
(*)

(*) Només cal bonificar la part proporcional de les autoliquidacions corresponents a
l’ICIO ingressades en concepte de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al
carrer del Doctor Presas, núm. 47-51 (Expedient núm. 63112013000230) i també en
concepte de pintura..de la façana i de les reixes metàl·liques de l'habitatge situat al
carrer de Sant Fèlix Màrtir, núm. 2 (Expedient núm. 63112014000102) –aftal efecte,
s’adjunten còpies dels respectius pressupostos declarats de les obres referenciades que
en cada cas s’han d’executar.
ES PROPOSA:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
5. – ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS.
Secretari: Aquest punt es retira de l’ordre del dia atès que l’empresa adjudicatària no ha
entregat encara la documentació que ha de presentar de forma prèvia a l’adjudicació.
6. - ATORGAR AL SR. ISIDRE SANCHEZ TRIGUEROS EL
RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE
TREBALL AMB L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT PRIVADA
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Vista la instancia presentada per el senyor Isidre Sánchez Trigueros, personal laboral
indefinit fix de l’organisme autònom Emissora Municipal Ràdio Sant Feliu, en què
sol·licitava la compatibilitat per les tasques de programador de pàgines web que realitza
per compte propi dins del sector de les noves tecnologies i web 2.0, amb una jornada
setmanal de 20 hores.
Atès que la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament, va emetre informe desfavorable,
de data 28 de juny de 2013, atès que la suma de les dues jornades superava la jornada
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
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Atesa la instància del Sr. Isidre Sánchez Trigueros, de data 4 de juliol, en què
sol·licitava la compatibilitat del lloc de cap de programes amb l’activitat privada de
programador informàtic i multimèdia, amb una jornada laboral de 18 hores.
Vist l’informe del Director- gerent de l’Organisme Autònom en què diu que l’activitat
per la qual demana la compatibilitat del Sr. Isidre Sánchez Trigueros no afecta a les
tasques que realitza a l’emissora ni representa cap mena de competència o bé
incompatibilitat en el normal funcionament de l’emissora.
Vist que les tasques que desenvoluparà el Sr. Sánchez com a programador de pàgines
web i les funcions específiques del lloc de treball que ocupa són compatibles sempre i
quan no estiguin vinculades en cap moment entre sí.
Vist que la suma de les dues jornades no supera la jornada ordinària de l’Administració
incrementada en un 50%.
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les
Administracions Públiques, modificada per al Disposició Final Tercera de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i normes reglamentàries de
desenvolupament.
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració Pública de Catalunya.
Per l’exposat i en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Atorgar al senyor Isidre Sánchez Trigueros (DNI 40520384) el reconeixement
del a compatibilitat del seu lloc de treball com a personal laboral indefinit fix de
l’Organisme Autònom Emissora Municipal amb l’exercici de l’activitat privada de
programador de pàgines web, atès que es troba dintre de les limitacions determinades
per la normativa abans esmentada i amb l’advertiment que aquesta autorització de
compatibilitat restarà sense efecte en el moment que l’exercici de l’activitat privada en
qüestió pugui impedir o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’Organisme Autònom en la
propera sessió que celebri.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament, als efectes oportuns.»

*
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
7. - ATORGAR A LA SRA. MONTSERRAT BARNIOL GIMENEZ (GERENT)
EL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU LLOC DE
TREBALL AMB L'EXERCICI D'UNA 2a ACTIVITAT PÚBLICA A LA
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ART COL·LECCIÓ CATALANA DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Fets
Atès que la Sra. Montse Barniol Giménez, funcionaria de carrera de la
Corporació, ha presentat una instancia en la que sol·licita la compatibilitat per
prestar els seus serveis en la Fundació Privada Centre d' Art Col·lecció Catalana
Sant Feliu de Guíxols per les tasques de coordinadora tècnica d’exposicions.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols. Lloc de treball: Cap de l'Àrea de Cultura
Règim jurídic: funcionaria de carrera
Jornada laboral: 100% de la jornada ordinària (37,5 hores).
Segona Activitat pública: Fundació Privada Centre d' Art Col·lecció Catalana de
Sant Feliu de Guíxols
Denominació del lloc: coordinadora tècnica d’exposicions
Régim jurídic: personal laboral (A)
Horari i jornada del lloc de treball: horari de tardes amb una jornada setmanal de,
com a màxim, de 15 hores setmanals (compatible amb l'horari activitat principal).
En el cas que ens ocupa s 'ha de tenir en compte que la Fundació Privada
Centre d' Art Col-lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols va ser promoguda
per l' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i que el seu funcionament està
molt vinculat a l'activitat de l' Ajuntament en la seva vessant artística i cultural,
per la qual cosa hi ha un interés del servei públic en que sigui la Sra. Montse Barniol
Giménez la persona contractada laboralment per la Fundació a temps parcial per
realitzar les tasques de coordinació tècnica d’exposicions que organitza la Fundació.
Vist l’informe favorable del secretari de la Corporació emès el dia 17 d’abril del
present.
Fonaments de dret
L'article 2.c) de la L1ei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del
Personal al Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei
d’incompatibilitats és d'aplicació al personal al servei de les Corporacions
Locals i dels Organismes d'aquestes dependents.
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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 d’interès del
mateix servei públic i es considera que concorre d’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 de] 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 Regim Local l'autorització de compatibilitat del personal al servei de les
entitats local s per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple acorda:
1r.- Acceptar la sol·licitud de la senyora Montse Barniol Giménez, sobre compatibilitat
per l’exercici d’una segona activitat pública a la Fundació Privada Centre d' Art
Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, per les tasques de coordinadora
tècnica d’exposicions, i en virtut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del Decret
214/90, de 30 de juliol, declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la
compatibilitat, que quedarà subjecte a la condició que la jornada de la segona activitat
no superi la jornada ordinària de l’activitat principal a l' Administració incrementada en
un 50%.
El desenvolupament d'aquesta segona activitat 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.

*

2n.- Donar trasllat de l’acord a la Representació Unitària de Treballadors de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
8. - DECLARACIÓ DE 35 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL
SERVEI DE LA CIUTADANIA
Es dona lectura a la declaració, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les primeres
alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat catalana va
celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat era
un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la democràcia per fer una
societat més justa.
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es
va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis
públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg
d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una escola
de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles,
sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones i de
les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i la
transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem la
millora de la nostra qualitat de vida actual.
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits
socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver
de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això,
avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es van
posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la seva
tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la
voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a
moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de
lideratge dels nostres governs locals en la construcció del país i en el progrés de la
societat.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests
gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la mesura
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que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions locals no
s’ha adequat als serveis que presten.
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments
quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i
que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que
mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més propera a la
ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents
avui en dia per tal de continuar essent el principal instrument de cohesió i convivència
en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any
1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació
social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia
local.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen
avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys
han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per
millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC i
l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme pugui
donar respostes als nous reptes que tenim com a país.»
Es realitzen les següents intervencions:
Joan Prat: Em quedo amb el paràgraf que diu: “els Ajuntaments han de tenir un paper
actiu en la solució dels problemes socials existents avui en dia per tal de continuar
essent el principal instrument de cohesió i convivència en el conjunt dels pobles i
ciutats de Catalunya”. Això significa que des dels Ajuntaments es poden fer front a
molts problemes que es detecten i es viuen en primera persona, a la realitat, amb els
pressupostos que aquí aprovem, i hem de ser valents en aquests pressupostos per a
solucionar els problemes reals de la gent.
També es fa referència a la descarada eliminació de competències, i de la centralització
que s’està produint per part de l’Administració Central, i potser en algun moment
haurem de fer quelcom més per protestar contra aquestes limitacions competencials.
Fixem-nos bé que no és la única laminació que es produeix, des d’aquesta sala també es
buiden competències del plenari per discutir-les a la Junta de Govern, i també és un pas
en la direcció equivocada. Si es convoca, per exemple, un ple extraordinari dilluns que
ve a les 9 h del matí per fer el sorteig de les meses electorals, també es pot convocar
amb celeritat per a discutir qüestions que requereixin una major agilitat.
El 1979 queda lluny i les coses de llavors no tenen res a veure amb les d’ara. En aquests
35 anys s’ha fet molta feina, i molta feina ben feta. Ara però hem de mirar endavant i
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posar les pedres perquè al 2049, és a dir d’aquí 35 anys, els que estiguin aquí facin una
valoració positiva.
Jordi Vilà: El bon governant ha de preveure els problemes. Fa una balanç positiu dels
35 anys. L’homenatge és merescut. Però s’ha d’anar cap a la sobirania municipal. Els
municipis han de poder decidir què fan amb els diners que recapten.
Carles Motas: Els ajuntaments és l’administració més propera al ciutadà, i està patint
una limitació de competències. A nivell municipal s’ha limitat el debat polític en
l’apartat de precs i preguntes del Ple.
Pere Albó: Cal reivindicar el molt de bo que s’ha fet. En perspectiva històrica s’ha de
dir que en un període no molt llarg s’ha fet una transformació històrica de la ciutat. Es
un luxe poder parlar amb els que han estat actors principals d’aquesta lluita.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
9. - SOL·LICITUD DE PRORROGA PER L'ANY 2015 DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE L'ICASS DEL DEPARTAMENT DE
BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE 80 PLACES DE SERVEI
DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa, i
que textualment diu el següent:
«L’1 de setembre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració interadministrativa
entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya (Q 0840012 I) i l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols per a la prestació del servei de 80 places d’acolliment residencial per a persones
grans depenents a la residència “Sant Feliu de Guíxols Gent Gran”.
En l’apartat quart del conveni s’esmenta que podrà ser prorrogat amb pròrrogues
expresses per anys successius fins l’any 2015.
Atès que el serveis de residència assistida Sant Feliu de Guíxols Gent Gran es gestionat
per l’entitat Fundació Guíxols Suris es sol·licitarà a l’ICASS l’endossament del
pagament de les factures corresponents directament a la Fundació Guíxols Suris
(G17144429)
Per això,
Proposo al Ple Municipal:
1. Sol·licitar la pròrroga per l’any 2015 del conveni interadministratiu entre l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya (Q 0840012 I) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de
80 places de servei de residència assistida, i autoritzar a l’alcalde president Joan
Alfons Albó i Albertí a la signatura de la pròrroga esmentada.
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2. Acordar l’endossament del pagament de les factures corresponents directament a la
Fundació Guíxols Suris (G17144429).»
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Verònica Lahoya: És un bon exemple de la feina que dia a dia fan els municipis.
Renova el finançament que permet mantenir les 80 places públiques.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
10.APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE POUM DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS, CONSISTENT EN SUPRIMIR L’ALINEACIÓ QUE
DETERMINA EL POUM VIGENT I MANTENIR L’ALINEACIÓ
CONSOLIDADA DE LA TANCA EN LA CONFLUENCIA DEL CARRER PORT
SALVI, PLAÇA PAU CASALS I SMU-09
L’Alcalde s’incorpora a la sessió.
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
d’Urbanisme, i que textualment diu el següent:
«S’ha presentat una proposta de modificació puntual de POUM per modificar les
alineacions que determina el POUM i mantenir l’alineació actual de la tanca en la
confluència del C/ Port Salvi, Plaça Pau Casals i SMU-09.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pot assumir aquesta proposta en base al que
disposa l’article 101.3 del TR 1/2010 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya: “La iniciativa
privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans
d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir
expressament la iniciativa pública per a formular-les”
A l’expedient consten informe tècnic, i també informe jurídic sobre tramitació i
competència, ratificat pel Secretari General de la Corporació.
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat d’urbanisme, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Assumir la proposta de modificació de POUM de les alineacions
de la confluència del carrer Port Salvi, Plaça Pau Casals i SMU-09 en base al
que disposa l’article 101.3 del TR de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
SEGON.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la
modificació puntual de POUM de les alineacions de la confluència del carrer
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Port Salvi, Plaça Pau Casals i SMU-09, que en endavant promou el propi
Ajuntament, segons documentació presentada amb RE 9784/2013, redactada
per Josep Comas, arquitecte, amb la condició següent:
- El document aprovat inicialment, per la seva aprovació provisional, haurà d’incorporar
les justificacions necessàries sobre la conveniència i oportunitat d’aquesta modificació
d’alineacions, atès que el planejament és una potestat discrecional que cal justificar
degudament.
TERCER.- Convocar i sotmetre a informació publica la documentació
aprovada i dur a terme el programa de participació ciutadana aprovat per les
modificacions de POUM. El termini que els esmentats documents estaran
exposats al públic a efectes de poder formular les al·legacions i suggeriments
que es considerin oportuns serà de 30 dies.
QUART.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per
raó de les seves competències sectorials.
CINQUE.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències
d’edificació de les finques que es troben dins l’àmbit de la modificació, durant un termini
de 2 anys. 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 fer un reajustament per adaptar els límits urbanístics a la
realitat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
11. - PROPOSTA PER PEATONALITZAR EL CARRER HOSPITAL ELS
DIUMENGES AL MATÍ
El Secretari llegeix la següent proposta presentada per el regidor Joan Prat Ferrer, en
representació del grup ICV-EUiA:
“PROPOSTA PER PEATONALITZAR EL CARRER HOSPITAL ELS DIUMENGES
AL MATÍ
1. Donada la gran afluència de vianants el diumenge al matí que un cop estacionat els
seu vehicle, es dirigeixen a peu cap el Mercat setmanal i cap a la zona comercial pel
Carrer Hospital.
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2. Degut a que aquesta circumstància pot generar situacions perilloses provocades per
la difícil convivència entre els vehicles que poden circular per aquell tram de carrer i els
vianants que hi passegen a peu, en unes hores de màxima afluència de gent.
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3. I ja que les servituds de trànsit per aquella zona els Diumenges al matí són molt
menors que els dies feiners.
Proposem al Ple que la circulació viària per la zona del Carrer Hospital sigui restringida
els diumenges al matí des de les 9:30 fins les 14:00, una franja horària que considerem
de màxima afluència de vianants per aquest carrer que es dirigeixen a la zona
comercial.»
Joan Prat: És un compromís de mínims, ja que el diumenge al matí és produeix un
major conflicte entre vianants i conductors.
Óscar Álvarez: Manifesta la seva conformitat. Es una bona proposta que en un futur es
pot ampliar.
Jordi Vilà: Manifesta la seva conformitat. Actualment el carrer no permet la
convivència de vianants i vehicles. Aquest carrer mereix un tracte com cal. Li agradaria
anar més lluny, però és un bon començament.
Carles Motas: Considera que és un mesura positiva. Estaria bé demanar l’opinió als
comerciants de la zona. Creu que pot beneficiar als comerciants.
Alcalde: L’accés als veïns del carrer ha de tenir una consideració especial. L’equip de
govern considera encertada la proposta, si bé es prendrà nota dels inconvenients que
puguin sortir. S’informarà als veïns.
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.
12. - PROPOSICIONS URGENTS
S’incorpora a la sessió el Sr. Pau Casals.
12.1.-SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE
PLATGES I DEL REGIDOR DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA PER
A LA GESTIÓ DE LES AUTORITZACIONS DELS SERVEIS DE
TEMPORADA
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El Secretari llegeix la moció dels grups de TSF, ERC, PP i ICV-EUiA que li ha estat
entregada a l’inici d’aquesta sessió:
«Durant la Setmana Santa empreses de la ciutat no ha pogut oferir els serveis
de platges i zona maritimo-terrestre degut al retard en l 'adjudicació de les
concessions. Així doncs, tampoc el gran nombre de visitants han pogut obtenir
els serveis de dites empreses.
És per això i:
Vist que el retard injustificable en les adjudicacions que ha causat un prejudici
econòmic a empreses i comerços de Sant Feliu que no han pogut obrir els seus
establiments o oferir els seus serveis.
Vist que el Pla d'Usos de les Platges i les seves modificacions es va aprovar en el
ple de 23 de desembre de 2013, amb informe emès el 17 de desembre. És a dir,
quatre mesos abans de Setmana Santa.
Vist que hi havia temps suficient per a la celebració del concurs i l'adjudicació de
les explotacions perquè estiguessin operatives el "dissabte abans de Diumenge
de Rams", tal com marquen les bases.
Es per tot això que els regidors sota-signants demanem la compareixença del
Regidor Delegat de Platges i del Regidor de Turisme i Promoció Econòmica per
que donin explicacions sobre aquests fets i les seves conseqüències a les
empreses encarregades de donar el servei.»
Juanjo Garcia: Li agradaria que n’haguessin pogut tenir coneixement abans. Proposa
que passi el proper Ple.
Jordi Vila: Creu que no cal demorar un mes les explicacions.
Joaquim Clarà: Li agradaria tenir les dades al davant per poder explicar bé les raons.
L’aprovació del Pla d’Usos per part de la Generalitat va arribar quan s’estava obrint el
segon sobre del concurs.
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
L’Alcalde sotmet a votació la petició que la compareixença es faci en aquest mateix Ple
i no en el Ple següent:
8 vots a favor
11 vots en contra

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

Alcalde: Fa constar que s’han presentat més de 50 ofertes, i s’han valorat totes elles. No
traurem res a concurs si prèviament no hi ha el permís de Costes per fer-ho. A partir
d’aquí amb aquests condicionants es farà l’explicació.
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II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
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Sr. Joan Prat
Prec.- A la rotonda entre la ronda i la carretera Sant Amanç hi ha un quadre de llums
que està absolutament a la vista. Els prego si poden fer alguna cosa.
Pregunta.- Tinc entès que l’empresa que s’encarrega de la neteja del Port, utilitza el
material de l’empresa CESPA, que s’encarrega de la neteja de Sant Feliu. Tenen previst
demanar algun tipus de compensació per aquesta utilització?
Pregunta.- Quina previsió hi ha per obrir el camí de Ronda, a la zona de Port Salvi, que
actualment es troba tancada per perill d’esfondrament?
Alcalde: En relació al giratori i al quadre de llums, s’informarà a l’empresa de
manteniment. Pel què fa referència al tema de neteja de la zona del Port, li avanço que
és la mateixa empresa Cespa. Senyor Clarà pot aclarir-ho?
Joaquim Clarà: La neteja del Port la fa Cespa, com s’ha fet fins avui des de que tenim
empresa de neteja a Sant Feliu, aquesta ha netejat el Port. Actualment estem negociant
el contracte amb Cespa. Els operaris que fan aquesta neteja ho fan en hores que no són
dintre de l’horari que els hi toca fer la neteja de la ciutat.
En relació al que vostè em demana de si cobrem alguna cosa pel desgast de vehicles,
justament ara estem negociant amb l’empresa per mirar de lligar tots aquests caps i
puntes que en el contracte no queden massa clars. Quan sàpiga concretament com
quedarà els hi passaré a tots vostès perquè ho sàpiguen. S’està fent exactament el mateix
avui que fa vint anys enrere.
Joan Prat: Precisament és el que li estic preguntant, si efectivament Cespa neteja el Port
i si Cespa neteja Sant Feliu com podria ser una altre empresa que netegés el Port.
Llavors, aquesta empresa que neteja el Port utilitza el mateix material que l’empresa
Cespa que paguem tots nosaltres, quan l’empresa Cespa que neteja el Port ho paga la
Generalitat de Catalunya. És així?
Joaquim Clarà: No ho paga la Generalitat de Catalunya, ho paga una part el Club Nàutic
i una part Ports de la Generalitat. Li repeteixo, és el mateix que s’ha fet sempre, i ara
estem cosint perquè aquest desgast de vehicles i d’escombradores ens els paguin a
l’Ajuntament.
Joan Prat: Espero em tinguin informat quan arribin a una conclusió.
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Alcalde: Els hi avanço una qüestió, en relació al control del contracte de Cespa
justament un dels motius del canvi de la persona responsable d’aquest control dins de
l’Ajuntament, és afinar qüestions com aquestes, amortitzacions de vehicles, qüestions
de seguretat social, hores treballades. Tot això és una feina que s’ha començat a fer fa
uns mesos. Fins aleshores ha tingut el mateix funcionament d’ençà que l’any 2008 com
a mínim, que és des de quan dura aquest contracte actual. Per tant, si algun canvi
veurem en un futur sorgeix a partir de canviar el responsable que fa el control perquè
entenem que dins dels interessos de la ciutat, tenim camí a recórrer per millorar aquest
control. Aquest va ser el principal motiu que va propiciar aquest canvi de responsabilitat
dintre de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
En quan a la previsió del camí de Ronda de la zona de Port Salvi ho parlarem amb
Costes i el mantindrem informat.
Sr. Óscar Álvarez
Pregunta.- Avui hem parlat del Festival de la Porta Ferrada i m’agradaria un petit detall
perquè al mirar la documentació he vist que el Comitè d’Experts emet un informe i
valora molt positivament tot el que aporta l’empresa adjudicatària, The Project, i fa
constar expressament que aquesta empresa des del moment en que se li adjudica el
contracte farà una inversió important a la zona de Vilartagues. Quina és concretament
l’actuació que farà per a millorar la zona de Vilartagues, s’ha concretat?
Pregunta.- Examinant la proposta que presenta The Project, és una empresa que podem
dir que és la més forta de Catalunya i la més forta d’Espanya. Parla que contractaran un
controlador d’accessos , de que contractaran vigilants de seguretat, personal de taquilla.
La meva pregunta és si hi ha la possibilitat que tots aquells llocs de treball i aquestes
contractacions que preveu fer l’empresa adjudicatària hi ha alguna possibilitat que
l’Ajuntament pressioni perquè aquestes contractacions , encara que siguin temporals, es
puguin fer a través de la borsa de treball de l’Ajuntament?
Pregunta.- En el ple d’avui s’ha retirat un punt que és el relatiu al contracte de
subministrament energètic per falta d’entrega de documentació. Voldria saber si hi ha
una data màxima d’entrega de documentació i en el cas de que no s’entregui quina
situació és la que ens trobaríem, si s’hauria de tornar a publicar el contracte o
concorreria al que havia quedat en segon lloc.
Pregunta.- Radio Sant Feliu va avançar a la seva web el dia 21 d’abril, la seva intenció
de l’equip de govern de crear places de zona verda a diversos carrers del municipi. La
primera pregunta és quins són els motius pels quals l’equip de govern té intenció de
privatitzar zones d’espai públic. En segon lloc quins seran els carrers afectats. En tercer
lloc, preguntarem si aquesta afectació serà durant tot l’any, si serà temporal. I com a
quarta pregunta, si en la privatització d’aquests espais públics els habitants de Sant Feliu
de Guíxols o treballadors de fora que treballen aquí a la ciutat hauran de pagar el mateix
import.
Pregunta.- L’Equip de Govern temps enrere va presentar una proposta a tots aquells
particulars que disposessin de terrenys lliures d’edificació per a poder fer pàrquings. La
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meva pregunta és des de que es va presentar aquesta petició quantes persones han entrat
projecte per transformar el seu espai privat amb una zona de pàrquing públic.
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Pregunta.- En relació al repetidor i a l’antena de ràdio Santa Cristina saber si s’ha fet
alguna cosa o com està la situació o si ja no es pensa fer res.
Prec.- Ens han notificat un ple extraordinari per a dilluns dia 28 a les 9 hores del matí.
Ens avisen amb poc temps, ho convoquen en un dia laborable amb una hora una mica
complicada pels qui tenim cites professionals. Els pregaria si hi hagués la possibilitat
de convocar-lo a la tarda a l’hora que convoquem la Comissió Informativa o el Ple.
Alcalde: En relació al tema de The Project pel que fa l’inversió a la zona de Vilartagues
i pel que fa referència a la contractació de personal, ja d’entrada l’aviso de que la
paraula pressió sobre l’empresa la tregui perquè això no es fa així. Només un exemple,
tot el que té a veure amb el Thyssen, el personal que es contracta és de la borsa de
treball de l’Ajuntament. El Sr. Pere Albó li comentarà amb més detall.
Pere Albó: Per exemple, a l’exposició del Thyssen que també necessitàvem vigilants
s’utilitza la borsa de treball de l’Ajuntament. Li recollim el seu prec. En referència als
espais, ens faran arribar una proposta, la idea que tenen és la de urbanitzar per dir-ho
d’alguna manera l’espai en el ben entès que fent-ho un espai polivalent, per fer-hi
concerts de gran format, de tal manera que amb l’adequació i urbanització d’aquells
espais puguem passar a més gran format del que és pròpiament una esplanada com la
que tenim ara. Aquest estiu tindrem dos concerts que podríem dir que emplenen un Sant
Jordi, que són els de Extremoduro i el de Malú. Podem aspirar a més, aspirar a més vol
dir parlar de noms internacionals però evidentment per arribar aquí no n’hi ha prou amb
un solar a on hem passat amb un camió i hem aplanat. Per tant, la inversió tendeix a
això. Em sembla recordar que el plec parlava de 15.000€ com a inversió per adequar
aquell espai en quatre anys. En qualsevol cas, sé que hi ha un interès pel retorn que pot
portar la generació d’aquests esdeveniments. Segurament l’empresa està treballant i pot
ser que ho augmenti, en benefici de la ciutat. En breu tindrem la proposta que compliria
estrictament el plec, i em consta que també se’ns farà arribar una proposta un punt més
ambiciosa a veure si a l’Ajuntament li pot interessar acabar d’arribar per cobrir la
inversió, per definitivament tenir allà un espai que pugui aspirar a grans artistes amb
cartell internacional.
Secretari: El plec de condicions econòmico-administratives aprovat per l’Ajuntament no
preveia cap obligació d’inversió mínima a Vilartagues.
Alcalde: Pel què fa al contracte de subministrament energètic el Secretari li informarà.

*
Secretari: El termini legal són deu dies, i és un termini ampliable en un 50% a petició de
l’empresa. Un cop transcorregut aquest termini, si l’empresa no s’hagués presentat la
documentació, es requeriria la seva presentació al segon més valorat.
Alcalde: S’adjudicaria a la segona empresa, que crec que els separa escassament quatre
punts de la primera.
En referència al tema de la zona verda, dit així d’una manera molt planera i molt
senzilla, l’equip de govern així d’immediat o curt termini no té pensat fer cap zona
verda. Eren reflexions en veu alta sense cap compromís, i com que jo mateix ho vaig fer
vaig insistir que no hi ha res en ment de fer-ho ja. Així de clar i ho vaig subratllar molt
clarament, hi ha la gravació, segurament si anem allà pot quedar totalment diàfana
aquesta qüestió. Per tant, no.
En referència al tema dels solars, si li sembla bé, quan s’incorpori la senyora Dolors
Ligero que està de baixa per intervenció quirúrgica, li proposaré que es posi en contacte
amb vostè perquè li pugui explicar amb detall.
En relació al tema de la ràdio, per la senyora Eva Navarro, advocada d’aquest
Ajuntament, la idea és que la gestió d’aquesta zona passi a la Generalitat i que ells
actuïn amb tota la contundència que han d’actuar.
En relació a la darrera qüestió que havia plantejat, li aniria bé si el ple l’avancéssim a les
vuit del matí per exemple? Ho dic per a la qüestió laboral. Sinó també es pot fer al
vespre. Es tracta d’un ple que és molt mecànic i que dura dos minuts. El senyor
Secretari li exposarà exactament en què consisteix aquest Ple.
Secretari: El sorteig es fa a partir d’un programa informàtic que facilita l’Administració
que convoca les eleccions. L’ordinador fa el sorteig automàticament i llavors es llegeix
o no el nom dels escollits, titulars i suplements, i ja està.
Óscar Álvarez: Jo he comunicat al departament de Secretaria la meva impossibilitat
d’assistir si em truquen del Jutjat. Si no em truquen a les 9 h puc ser-hi.
Joaquim Clarà: Amb tots els respectes, entenem que és una hora de treball, però dit
planerament a les deu del vespre per a mi també és una hora de treball. A vegades, ser
regidor porta aquests sacrificis.
Alcalde: En qualsevol cas, el seu rigor i seriositat a l’hora de l’assistència al Ple queda
fora de tot dubte, senyor Álvarez. Si li sembla bé mantenim l’hora.
Sr. Jordi Vilà
Pregunta.- En primer lloc, voldria saber perquè quedi clar, quina és la documentació que
manca en l’expedient que ha quedat sobre la taula de l’adjudicació del contracte de la
gestió integral de l’enllumenat públic. És un contracte molt important, estic segur que
l’empresa que té d’adjudicar-se deu tenir una diligència màxima i celeritat per a poders’ho adjudicar. Si se’ns pot informar ho agrairia.
Pregunta.- Voldria preguntar que fa dies que no en sabem res de l’expedient de
Contribucions Especials que vam estar comentant. Em sembla que era del carrer

PLE /AGARCIA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 6271382c-1eb1-4da5-a513-d56fb23043eb

s’Adolitx, a veure quin curs fa i si va avançant, si hi ha alguna inconveniència legal o
hagi sorgit algun problema.
Prec.- En relació al carrer Hospital, que hem estat comentant en el punt de l’ordre del
dia de la moció, ara que el diumenge el tindrem tancat i que la placeta Sant Joan també
properament estarà amb les obres acabades que s’hi estan fent, en la part d’accés a
aquesta placeta el paviment està molt defectuós. Coincidint amb la finalització de les
obres això s’hauria de revisar perquè cada vegada presenta un aspecte més deteriorat.
Prec.- S’ha parlat sobre les possibilitats d’espai dedicats a l’aparcament, jo suggeriria
una qüestió a veure si és possible. Es tracta de l’enderroc a l’entorn del carrer del Sol,
s’hi està treballant, veig que parcialment ja està enderrocat, és un solar molt gran. I al
marge de l’edificació del que hi pugui anar, provisionalment aquest estiu no sé si es
podria parlar amb la propietat. Ho sotmeto com a valoració i possibilitat perquè aquella
zona també és necessitada d’aparcament..
Pregunta.- Voldria preguntar per la subhasta de l’Herència Anllò, especialment en allò
que fa referència a la hipotètica suspensió o la suspensió definitiva de la finca de l’Hotel
Panorama. A veure quines gestions s’han fet amb la Generalitat per desencallar-ho a
través de l’Agència Tributària i quina informació en tenen.
Pregunta.- A través de Ràdio Sant Feliu, que seguim habitualment, hem sabut de la
voluntat, no sé si és política o si ja és una cosa més avançada, de bescanviar l’
emplaçament de les caravanes per posar-les a l’esplanada de la carretera de Tossa, si no
ho he entès malament. I l’emplaçament actual de les caravanes aniria destinat a
aparcament de vehicles. Tot això els hi pregunto, però la reflexió i prec que faig és que
si això va així minvarem el nombre de places d’aparcament de vehicles. Això es
substituirà d’alguna manera o quedarà així? Em sembla molt agosarat si la proposta l’he
entès com l’he dita. Si fem el bescanvi, potser sí que guanyem en el servei turístic que
oferim a les autocaravanes però d’aparcaments ja sabem com anem en aquest poble.
Sotmeto la pregunta a consideració del govern.
Finalment no me’n puc estar de parlar de l’autorització dels xiringuitos del passeig i de
les platges del municipi. A part de l’audàcia descoordinada que ha tingut el govern a
l’hora de sotmetre a valoració la compareixença dels regidors, em sembla que hem
sentit una ploramiques d’excuses del perquè això no s’ha aconseguit adjudicar abans de
Setmana Santa. Entenc perfectament que és molt difícil de fer-ho, entenc perfectament
que el fet que hi hagi hagut 80 sol·licituds dificulti l’adjudicació.... Però l’adjudicació
s’havia d’haver fet abans de Setmana Santa, perquè precisament això és la definició de
política, aconseguir allò que és improbable. I per tant, targeta vermella al govern. Ja en
parlarem el mes vinent, que per cert, a mi em sembla massa tard.

*
El cas és que per Setmana Santa una ciutat turística com la nostra no ha tingut el servei
que es mereixien els visitants i que les famílies titulars d’aquests negocis hipotèticament
a adjudicar s’han quedat sense fer els diners que els hi pertocava. Tot això amb la
repercussió local, petita o grossa, que hagi pogut tenir a la ciutat.
Alcalde: En relació a la documentació que manca presentar del contracte de
l’enllumenat , el senyor Secretari li informarà:
Secretari: És la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la documentació conforme l’empresa
disposa dels mitjans que es va comprometre a dedicar al servei, i la constitució de la
garantia definitiva. Això és el que diu el plec de condicions.
Alcalde: En referència a l’expedient de les Contribucions Especials, senyora
Interventora.
Interventora: L’expedient de Contribucions Especials està suspès fins que es resolguin
els recursos de reposició que s’han interposat contra les liquidacions. Afecten a aspectes
de l’expedient que s’estan reconsiderant. Juntament amb la redacció del projecte, hi ha
la complexitat tècnica i urbanística d’aquests expedients, i s’ha fet una suspensió de sis
mesos mentre es resolgui o es recondueixi el tema amb els redactors del projecte. S’ha
notificat als interessats i estan tots assabentats. Estem en aquest punt.
Alcalde: En relació al carrer Hospital, al tros que està malmès, mentre no es resolgui si
passaran cotxes o no, jo ja he dit sempre que un carrer fet amb llambordes, quan hi
passa el camió de les escombraries és el primer en trencar-ho. Esperem un xic, però sens
dubte, seguim encara fent aquest error perquè les llambordes al final es trenquen. Em
deixin estudiar com es resol al final aquesta qüestió.
En relació a les possibilitats d’espaiar aparcaments al carrer del Sol el senyor Joan
Vicente li comentarà:
Joan Vicente: Hi ha unes quantes possibilitats mentre allò no surt. Recordin que és una
part d’edificació residencial, una plaça i un aparcament soterrani de 113 places.
Habilitar-ho provisionalment com a aparcament, per aquest sentit per aquest estiu no és
possible, però sí que s’han fet tres coses en aquest sentit. Primer, es va canviar el
sistema d’actuació del sector, és un pla de millora urbana i ara la clau per a posar-lo en
marxa la té l’Ajuntament des de fa un mes i mig. Això s’ha fet d’acord amb un dels
propietaris, el que és més actiu, ell està d’acord en poder fer aquest ús provisional i fins
i tot, ell mateix va aportar un pressupost d’enderroc a l’Alcaldia i està disposat per
aquesta intenció. Finalment sabem qui és el propietari majoritari, que és un banc que
s’ho ha quedat però amb la intenció de tenir-ho. Aquest banc s’ha posat en contacte amb
l’Ajuntament i també ha manifestat la intenció de moure el sector.
Per tant, el sector es mou, administrativament ho hem portat de manera que sigui
l’Ajuntament pel seu compte qui ho posi en marxa. La intenció és aquesta de fer-ho un
espai d’aparcament provisional, però no per aquest estiu.
Alcalde: En relació a la suspensió de la subhasta de l’Hotel Panorama, té a veure amb
uns embargs al Registre de la Propietat. El registrador va proposar per a poder-ho
solucionar un termini de cinc mesos, a nivell de Registre. Segurament si la Generalitat
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hagués estat prou àgil un any i mig enrere, s’hagués evitat la situació actual, però no ho
va ser.
Pel que fa referència a l’aparcament de la zona destinada o que es vol destinar a les
caravanes, el senyor regidor l’informarà:
Juanjo García: Si no recordo malament vam parlar del pàrquing d’autocaravanes en
l’anterior Ple. I en Comissions Informatives també vam informar de com estava la
qüestió. No es tracta de perdre aparcament. I ho dic perquè en aquest moment els
usuaris d’autocaravanes, generalment, en xifres d’ocupació diàries, pràcticament estem
parlant de 25-30 autocaravanes diàries aparcades a la zona, que no poden utilitzar la part
on s’aparquen ara sinó que han d’utilitzar la part de dalt. A l’estiu, quan hi ha moltes
més caravanes, estem parlant que hi ha 40 o 50 caravanes al dia, que són les que es
posaran a disposició en el pàrquing de la zona de la carretera de Tossa.
Vam informar a una empresa la possibilitat aquesta de desdoblar el pàrquing de
caravanes, s’ha de fer una gran inversió, i aquesta inversió també ha de ser rendible i
s’ha d’amortitzar. Es farà el pàrquing en aquell terreny de la carretera de Tossa i
deixarem la que està a nivell de l’estació, la segona que s’utilitzarà com autocaravanes i
la tercera que és la que s’utilitza ara per les autocaravanes. .
Alcalde: En tot cas, senyor regidor, quan tinguem això concretat li passarem com queda.
La idea està clara, que l’accés al pàrquing d’autocaravanes no minvi d’una manera
significativa a la disponibilitat per aparcament de rotació. Les dues són importants per a
la promoció turística de la ciutat.
En referència al tema de les guixetes, crec que els establiments de sempre de Sant Feliu,
saben donar molt bon servei, encara que no hi hagi tres punts que venguin gelats o
begudes. És a dir, tenim prou muscle d’establiments i ho fan bé.
Dit això i també avançant-me una mica, quan estem parlant de vuit anys on hi ha una
inversió important per part d’aquests establiments hi ha d’haver una seguretat jurídica,
el que no podem fer és per voler anar ràpid, evidentment el desig és anar de pressa,
cometre errors, tot i així ja en cometem. Per aquest motiu els terminis s’han complert
amb exactitud, s’han valorat tot el que eren les propostes. Han quedat dos dels quioscos
deserts, en concret un és el que es vol posar a la zona del Salvament i l’altre que està a
la zona de Sant Pol, els quals tornaran a sortir a concurs. Un dels factors principals
limitants també és la disponibilitat de recursos propis de tema jurídic, fins i tot potser
ens plantejarem encarregar a fora el tema de les autocaravanes, perquè la persona que
ho està gestionant té un volum de feina important.
Sr. Josep Saballs

*
Aquests dies estan fent un asfaltatge al c/ Bruc, c/ Barcelona... i volíem preguntar si està
previst asfaltar el c/ Santa Magdalena perquè és dels que està pitjor de l’entorn. Pot ser
que sigui més complex pel tema voreres i pel tema serveis, però com a mínim que es
tingui en compte el tram que va del c/ Bruc fins a la Ctra. Girona, ja que és un carrer
molt utilitzat perquè hi ha l’escola Gaziel i està molt malament.
En relació a les escales del c/ Penitència, sembla que fa temps que estan acabades però
que encara no s’utilitzen per part dels alumnes de l’escola St. Josep, potser perquè falta
fer alguna modificació en el projecte inicial o que queda alguna cosa per acabar.
Voldríem saber per què.
També volem demanar al Regidor de Comerç pel tema dels “muppies”. Ara ens acostem
a l’estiu, que és quan hi ha més gent al municipi. Quan està previst treure’ls a concurs.
En quan al tema dels talls de carrer, que no sé si depèn de vialitat o de la policia local,
donar aquestes autoritzacions per mudances o per pintar façanes puntualment amb
algunes plataformes, que es tingui especial sensibilitat en els carrers que afecta per
exemple entrades i sortides d’escoles, ja que per exemple aquest matí el c/ Sant
Domènech era un veritable “campo de bramante”, perquè estava tallat i es creava un
coll d’ampolla entre el c/ dels Metges, el de la Creu i el de la Lluna.
Per últim, recordar que aquest cap de setmana tenim un event molt important a la ciutat,
que és la Trailwalker, que hi ha més de 300 equips inscrits, dels quals 6 són de St. Feliu,
i des de Tots per Sant Feliu volem encoratjar a tots els participants que arribin en el
millor estat possible després de caminar des d’Olot a St. Feliu, encoratjar a l’equip on
tinc familiars que hi participen i encoratjar a la Regidora Verónica Lahoya perquè per
tercer any consecutiu hi participa i que tinguin sort.
Alcalde: En relació al tema de la pavimentació de carrers postposarem la resposta a què
s’incorpori la Regidora, per no cometre cap error. Em consta que des d’urbanisme estan
elaborant el llistat però no sé dir-li exactament quins són perquè alguns entren per el Pla
de Barris i els altres per una altra via.
En referència a les escales del c/ Penitència hi ha una discrepància amb l’empresa
adjudicatària en uns punts que encara manquen fer, l’empresa vol cobrar-ho a part i
l’Ajuntament considera que està dins del preu. S’està negociant i esperem que la
setmana que ve es pugui tancar aquesta qüestió.
En relació a la qüestió dels “muppies” estem en la mateixa situació que també hem fet
referència en el plec de les autocaravanes, d’embús jurídic, i també coincideixen altres
qüestions de caràcter personal, o sigui que potser també plantejarem externalitzar la
seva elaboració.
Pel que fa al tall de carrers d’ entrada i sortida d’escoles, Sr. Cárdenas, s’han d’evitar.
En relació a aquest cap de setmana, senyora Regidora d’Esports.
Magda Lupiáñez: La veritat és que hi ha 80 equips més que l’any passat, que s’està fent
una feina molt gran per a què tot sigui un èxit. Es mou al voltant de 100 voluntaris,
entitats, Creu Roja... i són 5 equips de St. Feliu i un altre que de Sta. Cristina però tenen
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components de St. Feliu, o sigui que són 6. Jo també felicito als que tenen el valor de fer
la sortida, sobretot tractant-se d’una causa solidària. Que tothom està convidat a venir
aquest cap de setmana als Jardins Juli Garreta.
Verònica Lahoya: Com deia el Sr. Saballs és el tercer any, però tinc els mateixos nervis
i la mateixa por perquè sé perfectament el que és i sobretot espero que les cames, els
peus i el cap funcionin, que és el més important. Jo formo part de Guíxols Solidari i ens
encanta tornar a participar en aquest repte solidari per una xifra que ja arriba als 750.000
euros, i que si algú vol que entri a la plana d’Intermon Oxfam Trailwalker, i que miri
quant recaptaran aquests 6 equips de St. Feliu que són molts diners i molts pous a
construir al tercer món. Gràcies a les aportacions particulars i a la ciutat de St. Feliu que
hi ha posat molts diners.

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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