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

16/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA
30 d´octubre de 2014
des de les 21 h fins a les 00:15 h
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. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Excusen la seva absència:
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius, interventora acctal.
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària acctal.
Sr. Jose Luis Mayo Gutierrez, Síndic de Greuges Municipal
Ordre del dia:
1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS NÚM.
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14/2014 DE 25 DE SETEMBRE DE 2014 I 15/2014 DE 21 D'OCTUBRE DE 2014
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2015 DE
L'AJUNTAMENT I DELS SEUS OOAA
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A
L'ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA
4.- BAIXA DEL CONVENI AMB LOCALRET
5.- MODIFICACIO ESTATUTS CONSORCI DE LES VIES VERDES DE
GIRONA
6.- BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT
D'AJUTS

PER

A

L'ADQUISICIÓ

DE

LLIBRES

DE

TEXT

DE

L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. CURS 2014-2015.
7.- CANVI DE DESTINACIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AMB
MODIFICACIÓ DE L'ÚS DOCENT (E1) PER CENTRES SOCIALS (E4) I
MUTACIÓ DEMANIAL DEL MATEIX DEL MATEIX BÉ
8.- DESAFECTACIÓ I MUTACIÓ DEMANIAL D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC
DE LA FINCA MUNICIPAL VOLTA DE L'AMETLLER-CARRETERA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS A SANT POL PER LA COSTA
9.- RATIFICACIO DE L'ADHESIO AL PACTE DEL BAIX EMPORDA PEL
DRET A DECIDIR.
10.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO
"CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT" I
DECLARAR EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2014 JORNADA CIUTADANA
CONTRA LA PENA DE MORT
11.- URGÈNCIES
II. Part de control
1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES
QÜESTIONS D'INTERÈS
2. PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS NÚM.
14/2014 DE 25 DE SETEMBRE DE 2014 I 15/2014 DE 21 D'OCTUBRE DE 2014
S’aproven les actes anteriors núm. 14/2014 de 25 de setembre i 15/2014 de 21 d’octubre
de 2014 sense esmenes.
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2. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2015 DE
L'AJUNTAMENT I DELS SEUS OOAA
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Es dóna compte del següent Decret d’Aprovació de les línies fonamentals del pressupost
per a l'exercici 2015, que es detalla a continuació:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Atès que l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, disposa que abans de l’ 1 d’octubre de cada
any les Corporacions Locals remetran al Ministeri d’ Hisenda i Administracions
Públiques (MINHAP), informació sobre les línies generals que contindran els seus
pressupostos.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’ Ordre HAP/2105/2012, 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.
En ús de les facultats atribuïdes per l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA:
PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2015 de l’
Ajuntament de Sant Feliu de Guixols i dels OOAA Escola de Música de Sant Feliu de
Guíxols i Emissora Municipal de Sant Feliu de Guixols, que figuren a l’annex d’aquesta
disposició.
SEGON.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’ Ajuntament en la pròxima sessió.»
Els regidors es donen per assabentats.
3. - APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A
L'ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dins de l’àmbit de les seves competències,
està interessat en col·laborar amb la promoció, coordinació i suport de les accions de
foment del turisme, per tal de contribuir al seu dinamisme i al desenvolupament
socioeconòmic del territori.
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L’objectiu de l’associació Estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols – Costa Brava, és
promocionar turística i econòmicament Sant Feliu de Guíxols, mitjançant la posada en
valor dels recursos del municipi.

Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció del present conveni com a
instrument canalitzador de la subvenció prevista a l’antecedent anterior, la qual es regirà
amb subjecció a les següents.
Per tal d’organitzar, promocionar i difondre conjuntament diferents accions turístiques
per posar en valor els actius del municipi, és necessària la redacció d’un conveni marc
regulador entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’Associació Estació Nàutica
Sant Feliu de Guíxols Costa Brava.
El Ple Municipal acorda:
1. Aprovar el conveni marc regulador de subvenció entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i L’Associació Estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols Costa Brava, amb NIF
G-55211189 i amb seu a l’espai port – Tinglado de 17220 Sant Feliu de Guíxols, fins al
31de desembre de 2017.
L’aportació econòmica que aquest conveni generi per l’any 2014 s’aplicarà a
l’aplicació pressupostària 14 15 43201 46605 aportació estació nàutica SFG Costa
Brava amb número d’operació prèvia 92014002831 i per un import màxim de
29.265,72 euros.
2. Els imports de la resta d’anualitats s’aprovaran per Junta de Govern Local d’acord
amb el que estableix la clàusula 3a del conveni.»
Alcalde: pot acabar de llegir el contingut del conveni si us plau, si més no la part que
farà cadascuna de les parts que el signen?
La Sra. Marta Vila, llegeix part del contingut del conveni entre l’Estació Nàutica i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Alcalde: moltes gràcies senyora secretària. Hi ha intervencions sobre aquest punt? Sr.
Prat si us plau.
Joan Prat: Bona nit. D’entrada m’agradaria que el Ple no s’allargués excessivament
perquè hi ha gent del públic que vol intervenir i seria interessant que no s’hagués de
suspendre perquè arriben les 24 h.
Pel que fa a l’Estació Nàutica ens crida l’atenció la contractació del gerent a temps
parcial. M’agradaria saber quina quantitat d’hores farà i quin sou percebrà. Llavors
saber quin calendari tindrà aquest procés per seleccionar el gerent de l’Estació Nàutica i

4

PLE /AGARCIA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

quina és la quota per pertànyer a la xarxa d’estacions nàutiques. Només això. Moltes
gràcies.
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Alcalde: moltes gràcies senyor Prat.
Óscar Álvarez: bona nit. Jo tenia vàries preguntes. En primer lloc, examinant
l’expedient, he trobat a faltar l’informe de l’interventora en relació a la despesa
econòmica. No sé si no l’he sabut trobar o es que no hi era. Després tenia vàries
preguntes en relació al contingut de documentació que figura a l’expedient i
concretament, en relació a les partides econòmiques que hi ha conjuntament en concepte
de subvenció. Pel que es diu, és l’Ajuntament qui paga una quantitat en concepte de
subvenció, i a més, pels anys 2015, 2016 i 2017, ha de pagar el cost d’una gerència
valorada en 30.000 €, o sigui, paga l’Ajuntament i la contracta l’Estació Nàutica. La
meva pregunta és, quin tindrà aquest treballador, estarà donat d’alta com a treballador
de l’Estació Nàutica, si se l’acomiada o hi ha algun tipus de problema pel qual hagi de
demanar algun tipus d’indemnització, qui haurà de ser el que satisfaci aquesta
indemnització, l’Estació Nàutica amb les quotes que paguen els seus afiliats o ha de ser
també en tot cas l’Ajuntament?. I després també, per un costat a la proposta que ens fan
arribar diu que aquest gerent treballarà a mitja jornada i els estatuts de la pròpia Estació
Nàutica no parla de que aquest gerent faci una prestació de serveis a mitja jornada. Ens
agradaria que ens concretessin de quina manera efectiva acabarà treballant, si a mitja
jornada o a jornada complerta, quines hores ha de fer i si aquest 36.000 € que es fa com
a aportació pels anys següents en concepte de gerència, realment quin és el sou que li
correspon mensualment? Després una altra pregunta que li volia fer és, l’Estació
Nàutica és una entitat sense ànim de lucre, percep subvenció de l’Ajuntament i s’
autofinancia a través de les quotes dels seus afiliats. No ho he sabut trobar, bé perquè no
hi és o bé perquè no pot estar-hi al plec de clàusules, en el supòsit en que la pròpia
Estació Nàutica a través d’una magnífica gestió que es porti tingui moltíssim socis, i
aquests moltíssim socis afiliats paguin les seves quotes i faci innecessària l’aportació de
la subvenció per part de l’Ajuntament, l’Ajuntament estarà igualment obligat a pagar? O
la pròpia Estació Nàutica a través del seu autofinançament no necessitarà pas d’aquesta
subvenció? Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Óscar. Endavant Sr. Jordi Vilà.
Jordi Vilà: bon vespre a tothom, moltes gràcies senyor Alcalde. Jo també faria la
sol·licitud d’avançar els punts de l’ordre del dia a fi de no molestar a la gent que està
esperant tanda per parlar, la gent que tenim representació política ja tenim altres
ocasions per parlar molt sovint i no és el cas de la resta de ciutadans que tenen moltes
limitacions a l’hora de fer-ho, però bé, això en qualsevol cas no sóc jo qui ho haig de
decidir, però si que ho puc proposar. Dit el preàmbul, que no sé quin destí tindrà si bo o
dolent, i pel què fa al punt de l’ordre del dia de l’Estació Nàutica, en principi el grup
d’ERC no ho veu malament, però si que té certes reserves entorn el què anem a fer. Si
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no vaig errat, ara anem a fer un pas que econòmicament ve a suposar uns 200.000 € de
cost d’inversió. I es diu, està bé? Hi estàs d’acord? Dons sí i no, depèn. Si és per coses
positives per descomptat que sí. Però cal veure que això sigui per una actuació positiva.
A la comissió informativa vaig demanar si ens farien arribar el pla estratègic i el pla de
treball de l’Estació Nàutica i ens van dir que sí, i no el tenim. Ens han enviat el conveni,
ens l’hem llegit, però clar hi trobem a faltar un element bàsic d’aquest negoci. Perquè
sabem el que ens hem de gastar, però no sabem amb què ens ho hem de gastar. En
aquestes condicions jo no em puc pronunciar amb correcció. 200.000 € són molts
diners, molts. Està clar que ens els gastem en quatre exercicis, però segueixen essent
molts de diners, i tenir el dubte de en què ens els gastarem ens priva de votar-hi a favor.
Lligat amb això, haig de recordar que tenim el tràmit de la contractació del gestor
turístic “aixerrencallat” al mig del camí. Això havia de ser el pinyol de l’estratègia
política d’aquest govern en aquesta legislatura per catapultar l’expansió i la promoció
turística de la ciutat cap endavant. I això, ara per ara, està assentat a terra. És clar, sense
gestor turístic, sense pla estratègic... no hi podem votar a favor. En definitiva, si existeix
aquest pla, ens agradaria conèixer-lo. I si no existeix, ens semblaria molt bé que aquest
punt de l’ordre del dia quedés pendent de debat i aprovació. Perquè no es pot anar pel
món proposant idees que ja existeixen, que potser ens convenen o potser no, però que en
qualsevol cas s’ha de calibrar amb mesura i amb precaució. No estic d’acord, perdó, si
estic d’acord en copiar la idea de l’Estació Nàutica. Si en un altre lloc ho fan, i et convé,
i ho copies i ho adaptes a les teves necessitats, pot ser una gran mesura. No hi ha
d’haver cap vergonya en copiar una idea, però ens heu de dir com, què i de quina
manera. En definitiva doncs, pendent d’una segona intervenció, m’agradaria que em
contestessin tot això. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Vilà, endavant si us plau.
Josep Saballs: si, gràcies senyor alcalde. Tot el que han preguntat els companys és molt
extens i crec que respondrà molts dubtes que tenia el nostre grup, el que si volíem
preguntar és que hem vist que es van convocar una plaça, ho deia amb altres paraules,
però era un gestor turístic denominat dinamitzador turístic. El que si era positiu en
aquest cas és que sortia a meitat de preu, uns 33.000 €. Voldríem demanar quina
incidència tindrà aquesta persona en aquesta Estació Nàutica i si continuarà fent la tasca
que havia començat a fer el gestor turístic pel tema del turisme familiar i Estació
Nàutica, i si tindrà alguna mena de vincle amb la contractació d’aquest gerent que
esmentaven els companys. Gràcies.
Alcalde: Moltes gràcies. Primer els voldria posar en el context en què estem. Estacions
Nàutiques és una marca a nivell d’Espanya que fa molts anys que funciona. Hi ha
poblacions en què no ha anat bé, ni tant sols s’ha iniciat, però en altres ha tingut un gran
èxit. Les més properes en que ha tingut èxit són Roses i l’Estartit. Van venir els seus
gerents i presidents i varen exposar el volum del que es comercialitzava des de l’Estació
Nàutica, i és envejable. És una senyal de salut econòmica i és bàsicament una eina de
promoció. Eina, on el principal protagonista no és l’Administració, el principal
protagonista són els privats, els particulars. És a dir, el que aquí estem fent deia el Sr.
Vilà, era copiar, és evident, copiem una bona idea d’un bon club del que demanem
formar-ne part i hem fet tota una sèrie de passes. Sobretot en base a l’èxit que ha tingut
a Roses i l’Estartit, i si anem avall, la següent és Santa Susanna. I també altres
poblacions d’altres dimensions similars a Sant Feliu, per tant, funcionen bé, però és
complicat. Una de les dificultats que té és posar d’acord petits empresaris, normalment
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estem parlat d’aquest nivell d’empresaris, que tenen un comú denominador, és que els
seus productes tenen relació amb el mar. Des de gent que pot oferir temes de vela, temes
de restauració, gent que porta temes de kayak, etc.
Després, ser d’aquest club, ens permet arribar a unes campanyes de promoció que Sant
Feliu de Guíxols tot sòl no ho podria fer-ho mai. Per una part, la planificació no la
disposo. La tècnica de Turisme, la va passar a Secretaria perquè els hi entregués, per
tant, aquest document existeix, i ja ens preocuparem de cercar-los i fer-los arribar a
vostè. Demano a la Sra. Marta Vila que així es faci. En tot cas, demano disculpes perquè
aquest document vostès no el tinguin. Seguint una miqueta més, qui és el protagonista
de l’Estació Nàutica són els particulars, els quals s’articulen a través d’una entitat, una
associació. Hi ha una Junta Directiva, on la majoria són particulars, no és l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols. Per tant, qui prendrà les decisions, etc, és aquesta part privada.
Ser capaços de que en temes turístics hi hagi una implicació real de ciutadans de Sant
Feliu, i aquí hem de dir que la nostra Estació Nàutica té un àmbit més ampli de gent de
Llagostera, de gent de Tossa, de gent de Santa Cristina, és important per poder anar tots
a una en el tema turístic, per tant jo crec que les virtuts hi són. Després, em preguntaven
o demanaven la rapidesa del Ple. Quan he fet llegir el conveni, no l’he fet llegir per
vostès, perquè vostès ja el tenen, sinó per qui ens està escoltant. Perquè sabia que hi
haurien intervencions, era fàcil de preveure. I la prova és que hi són. Per tant, mirarem
que el Ple sigui ràpid però fent les coses ben fetes.
Continuant amb el sou del gerent, tot el procés de selecció del gerent, etcétera, qui farà
les entrevistes seran el president de l’Estació Nàutica que és un particular. La gent que
està al capdavant i que està en aquesta junta és gent assenyada i ho ha demostrat en el
bon saber fer de les seves empreses. Quan ens pregunten per què comença només a
temps parcial, doncs perquè seria absurd que aquesta persona estigués a jornada
completa mentre no es generi prou volum de feina. Aquesta decisió assenyada, és la
proposta que ens han fet des de l’associació i creiem que és ben correcte. Ara seria
absurd tenir una persona doncs, amb moltes hores de dedicació, quan aquestes hores no
es podrien omplir, per tant, serien diners malgastats, i aquestes persones son molt
curoses amb els diners que gestionen, pensem a més que també hi ha diners públics. Qui
sap més de turisme és la societat, l’Ajuntament ajudarà però no substituirà als
particulars. L’Estació Nàutica és una eina per poder posar a la pràctica aquest saber fer
de la nostra societat. Per tant, el sou del gerent qui el decideix és l’associació, no
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Les hores, l’horari, etcétera, és l’associació.
Estem convençuts que ens podrà donar una informació correcta i detallada de les hores
que s’hi dediquen i l’horari que marquin a aquest gerent. El procés de selecció, com
deia abans, seran ells qui marquin el perfil, etcétera. Val a dir, que per l’experiència de
les altres estacions nàutiques que a hores d’ara ja funcionen, escollir bé el gerent és
clau. L’èxit d’aquestes entitats molt té a veure amb la figura del gerent. Evidentment el
perfil de les persones que formen la junta és important, però el del gerent ho és molt,
perquè és qui s’ho ha de treballar, qui ha de tindre prou coneixement del que està
tractant, qui ha de tindre iniciativa, qui ha de tindre un bon ritme de treball, etc.
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Quan al conveni regulador, les partides, l’informe de intervenció que havien esmentat.
És evident que si intervenció no dóna el vist-i-plau, no pot anar endavant. Si no hi ha
l’informe, estic convençut que hi pot ser perquè s’ha parlat moltíssim amb intervenció
per fer aquest conveni. No s’ha fet al seu marge en absolut, de manera que estic ben
tranquil i estic convençut que no hi ha cap inconvenient. El règim d’aquest treballador?
Aquest treballador el contracta l’Estació Nàutica, no és l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, per tant, és amb ella amb qui fa els tractes i és amb la seva junta amb qui ha de
passar comptes de la seva feina ben feta i tenen criteri per valorar si la persona que
contracten funciona o no, que és el que fa qualsevol empresa.
Continuant una mica més, entitat sense ànim de lucre. El que vol dir és que les persones
que formen part d’aquesta entitat no perceben un guany. El guany el perceben el conjunt
de les empreses que formen part de l’entitat, però el càrrec del president, els membres
de la junta no perceben doncs cap mena de compensació econòmica. Com deia, és un
model que està molt establert, inclòs les percepcions econòmiques que pugui rebre el
gerent, estic convençut que l’agafaran de model a altres poblacions. Continuant una
miqueta més, la quota la fixa l’entitat. I el que està molt clar és que els establiments que
vulguin formar part de l’Estació Nàutica han de pagar una quota. Hi ha un esforç del
col·lectiu de la gent de Sant Feliu a través d’aquest conveni, i evidentment, qui més rep
el benefici també ha d’aportar quelcom. Això està establert arreu. La quota, en principi
és de 300 € per empresa que estigui directament relacionades amb el mar, després hi ha
altres preus per a altres establiments, etc que en puguin formar part. Hi ha una gradació.
Com deia, està copiat, hi ha un equivalent amb les estacions nàutiques del nostre entorn.
Ara passo a contestar al Sr. Jordi Vilà, és evident que al llarg de quatre anys es
compromet una quantitat de diners que és important, però el que portem de
funcionament i veiem què passa en el nostre entorn, doncs ens hem de moure amb
aquestes temporalitats, vull dir, d’un any per l’altre això no funcionarà. No ha funcionat
en altres llocs tampoc ho farà aquí. Mirarem de no ensopegar en aquelles coses que han
ensopegat les altres estacions nàutiques, i d’anar al que funciona. Tot i així, de ben
segur que hi haurà algun desencert, no buscat però el trobarem, com a qualsevol
experiència vital.
TSF ha incidit més o menys amb els mateixos temes, pla de treball, etc per tant, crec
que amb el que he comentat si no m’he saltat cap punt he anat comentant el que vostès
em deien. En qualsevol cas, en aquest segon torn,si hi ha qüestions per aclarir doncs
amb molt de gust ho faré. Senyor Prat, si us plau.
Joan Prat: si, moltes gràcies senyor alcalde, abans de res m’afegiria al prec que ha fet el
Sr. Vilà per tal d’avançar el punt aquest del conveni col·lectiu, i així evitar la llarga
espera de la gent que vulgui intervenir, seria convenient, altres vegades ho hem fet, hi
ha precedents en aquest ple i per tant fora bo, tot i que és urgent, avançar el punt aquest
i evitar esperes innecessàries.
Alcalde: justament vam quedar que no avançaríem punts. Vam quedar que no tocaríem
aquesta qüestió. Serà prou ràpid el que ens falta per fer.
Joan Prat: bé, això és una decisió seva.
Alcalde: no, no és meva, recordin. Facin memòria.
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Joan Prat: jo en tinc molta de memòria i ara mateix no em ve al cap.
Alcalde: doncs va passar amb l’escola bressol i vam tenir tot un seguit de queixes.
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Joan Prat: Em sembla que jo no hi era aquí.
Alcalde: vostè no hi era, té raó. Senyor Prat, si anem ràpid vostè no es preocupi que
arribarem aviat a l’últim punt. Endavant.
Joan Prat: bé, respecte al sou del gerent i al temps parcial no m’ha dit exactament quina
dedicació tindrà. No sé si es mitja jornada, unes hores, o no sé quan, em sembla que no
m’ho ha dit. I respecte al sou, ens van dir en comissió si no ho tinc mal entès que eren
uns 35.000 €. Aleshores, ho trobo un sou realment important, un sou de 35.000 € ja és
un sou important de per si, i a més a més, quan em llegeixo l’expedient veig que té una
dedicació de mitja jornada, es a dir sense dedicació sencera, per tant em sembla que és
el doble d’important. Després, tornar a insistir amb el calendari de contractació per
saber quins terminis s’haura de fer, si ens ho poguessin concretar una miqueta més
quins seran aquests calendaris de contractació del gerent de l’Estació Nàutica. Moltes
gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Prat, Sr. Óscar si us plau.
Óscar Álvarez: gràcies senyor alcalde. Simplement una pregunta que li he fet abans i no
l’ha contestat. Si l’Estació Nàutica s’engega, va bé o molt bé, diguem que aquest gerent
fa una molt bona tasca i aconsegueixen molt socis que paguen quotes importants i
s’autofinancien, tenen previst seguir fent aquesta aportació municipal en concepte de
subvenció?
Alcalde: moltes gràcies Sr. Óscar. Sr. Vilà, si us plau.
Sr. Jordi Vilà: si, bé. Jo tampoc recordo que haguem pres l’acord de no avançar punts de
l’ordre del dia, però en qualsevol cas, com que és una llei, també la podem revocar i ferla al revés, però bé, anem a l’Estació Nàutica. D’entrada, el fet de plantejar-se una
Estació Nàutica a Sant Feliu de Guíxols no em sembla una mala idea, em sembla una
bona idea de partida. Però val molts diners i hi votaré a favor o en contra depèn del que
aconseguíssim, no? El que em sembla malament és que se’n parli gairebé per primera
vegada avui i aquí. Nosaltres, el nostre grup municipal en parla avui per segona vegada,
per segona vegada. L’altra dia va ser la primera vegada a la comissió, vam demanar el
document estratègic per desenvolupar aquesta tasca. Hi ha hagut un error en la
transmissió de l’informació, no passar res, jo també en faig, no és imputable a ningú.
Ara vostès m’estan demanant el meu crèdit polític per valor de 200.000 € jo en sóc molt
gelós del crèdit polític que té el meu grup, perquè ni tant sols em pertany a mi
personalment. Això, igualment que el tema del gestor turístic, s’ha fet malament
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políticament. I aquesta errada és seva perquè una qüestió d’aquest valor estratègic s’ha
de discutir amb molta antel·lació i no estaria de més doncs que, per exemple, els tècnics
de turisme que té la casa haguessin vingut fa mig any a la comissió turística a parlar-ne.
Perquè llavors el govern si que té autoritat moral per dir, escolta’m, poder que espavilis
el teu vot i et mullis, que això és una cosa molt important. Doncs precisament com que
és una cosa tant important sóc molt gelós del meu vot. Si voleu el vot afirmatiu d’ERC
en aquest punt us proposo una cosa: el traiem de l’ordre del dia i el portem a l’ordre del
dia del proper Ple que es convoqui, extraordinari o ordinari. Però jo vull llegir-me el pla
estratègic abans de donar-hi el vist i plau. Em sembla que no demano massa. Suposo
que no tenim una emergència per l’Estació Nàutica al mes d’octubre, em sembla,
suposo. A més, quan parlo a compte de tercers. Seguint amb la cosa del què volem fer.
Vostè senyor alcalde que ha dit una cosa que la subscric integralment: és molt important
amb qui ho fem. Ja, però jo no sé qui és. No sabem qui és. Sóc del parer que en el
mercat privat, després parlarem de la cosa pública, en el mercat privat, que crec que és
una cosa bastant important per la nostra economia, quan fas qualsevol acció, negoci o
inversió, t’has de plantejar tres qüestions: una el que vols fer, això no ho sabem,
almenys jo no perquè no ho he pogut llegir. Fem una estació nàutica, ja, però per fer
què? Una. No ho sabem. Dues, com ho financem? Això si que ho sabem. És l’única
cosa que sabem amb certesa, amb 200.000€ de l’Ajuntament. En principi no em sembla
malament. Però la tercera cosa que és la més important és amb qui ho fem. No ho
sabem. De totes les variables només en sabem una. Que paga l’Ajuntament. I repeteixo,
insisteixo, no em sembla malament del tot. Però les altres dues variables no les conec.
Em dieu que haig de votar que sí perquè això és una cosa molt important per Sant Feliu.
Dons precisament per això, abans de votar que sí, vull saber amb certesa què vaig a fer.
A part de tot això hi ha un altre argument que no comparteixo que vostè ha fet servir.
Ens aliem amb la part privada perquè són els que tenen el coneixement, el “know” de la
cosa. Jo no la subscric aquesta informació. En l’economia privada de lliure competència
que és en la que vivim, el mercat privat és importantíssim, però ja els hi he dit en una
altra ocasió, és una de les dues rodes de la bicicleta. El mercat privat és importantíssim,
els agents privats, els empresaris i els autònoms que mouen el sector són els que
coneixen el sector, però és que necessiten de la part pública. Perquè sinó perquè signem
un conveni? L’Ajuntament també té coses a dir en el sector turístic i moltes. No és la
dialèctica de la cosa pública en contra de la privada i “viceversa”. No va així això. No
nego la seva afirmació, però la “matitzo” o la complemento, i em sembla que amb
arguments. En definitiva, si les coses no canvien, nosaltres ens haurem d’abstenir, no
per manca de ganes de votar-hi a favor, però no podem anar pel món amb un expedient
de 200.000 € sense coneixement de causa i a les palpentes i donant crèdit polític al
govern en un aspecte turístic que fins a dia d’avui aquesta legislatura la van suspenent. I
sinó em remeto als fet de l’expedient de contractació del gestor turístic que tots
coneixem i patim.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Vilà. Sr. Saballs, si us plau.
Josep Saballs: sí, gràcies senyor alcalde. Primer dir que el tema d’avançar els punts, ho
va acordar vostè perquè presideix el Ple amb el vist- i- plau de tots el regidors. Jo sí que
hi era el dia de les escoles bressol i veig que avui tampoc l’avançarà. En tot cas
nosaltres no hi estem d’acord. Pel que fa al punt que estem discutint, quan he fet la
meva primera intervenció li he preguntat sobre el gestor turístic que comentava el
company i que ja no tenim. Jo vaig veure una nova convocatòria d’un dinamitzador

10

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: d5400254-88a5-4e77-82f8-097af20cb2d7

turístic i similar, això si, a meitat de preu. Jo li preguntava si aquesta nova contractació
supervisaria, seria el nexe de l’Ajuntament amb aquesta estació nàutica i que anés amb
el gerent d’aquesta Estació Nàutica. També nosaltres anunciem la nostra intenció de
votar a favor d’aquest punt, però donat la manca d’informació farem abstenció, a no ser
que, com deia el company Jordi Vilà ho retirin de l’ordre del dia i es debati aquest punt
en un Ple ordinari o Extraordinari quan tinguem la informació. Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies senyors regidors. Hi ha una qüestió amb el tema de la
informació, sempre que vostès han demanat informació s’els hi ha donar. La informació
és bidireccional, no és una relació en un sol sentit. Moltes vegades, l’argument de
l’oposició és que no tenim informació. Bé, durant moltes setmanes s’ha estat parlant del
tema de l’Estació Nàutica. N’hem parlat llarg i seguit, a la premsa, etc, i amb mi uns si i
d’altres no. Qui s’ha interessat pel tema jo mateix li he donat la informació, però això
també ha estat una estratègia el que vostès plantegen. En qualsevol cas, la intenció és
seguir endavant amb el procés, vull dir, no el traurem de l’ordre del dia. Anant ara a les
qüestions en concret que vostès han plantejat. El que és el tema de les hores que
treballarà, qui ho marca és l’entitat, no l’Ajuntament, per tant, hi ha un principi de
confiança com el tenim amb altres entitats que reben subvencions de l’Ajuntament. En
principi és això, i tot s’ha de justificar. L’import, recordin, que l’entitat, l’associació
també es fa càrrec de la seguretat social, per tant, l’Ajuntament aquí no hi afegeix res
més en aquest sou. I després, si és un sou a temps parcial, és evident que no es faran
servir tots aquests recursos. Em consta, i expressat pel propi president de l’entitat, que
parlem d’un sou normal, seria un equivalent a un A2 d’aquest Ajuntament. Un A2 o un
A1, aproximadament. Continuant una mica més, tinc constància que a hores d’ara hi ha
uns quinze candidats que s’han presentat, per tant aquesta entitat tindrà un bon nombre
de persones entre les quals escollir i fer les seves valoracions. El Sr. Vilà parla de crèdit
polític. Jo li he comentat que la informació va en dues direccions. Jo entenc que no
vulgui utilitzar crèdit polític. L’abstenció també és un vot còmode. La gestió que hem
fet des de l’equip de govern al sector turístic no és correcte. Home, jo crec que n’hem
fet moltes i correctes. Des del tema Thyssen, gestió del Festival de la Porta Ferrada, o
altres accions que es fan Ganxotapes, etc. Jo crec que tenim molts elements per dir que
discrepem totalment d’aquesta afirmació que vostè està fent. Voler reduir el que és la
gestió del turisme a la ciutat al tema del gestor turístic és absurd. I a més a més no
s’aguanta. Quan aquest festival de la Porta Ferrada ha estat capaç de vendre de més de
13.000 entrades, cosa que no havíem fet mai, només és un petit exemple de la manera
de funcionar. I el que és l’Estació Nàutica és una eina més, de promoció igual que tenim
la via ferrada que abans no existia, que té més de quatre puntes de 200 visitants en un
dia, per tant, aquesta afirmació que fa vostè no correspon amb la realitat. Continuant, jo
no li demano que faci un brindis al sol, si vostè considera que no té arguments per votar
favorablement ho entenc perfectament. Però en qualsevol cas no endarrerirem la
resolució d’aquest punt. Amb qui ho fem? Doncs amb aquesta entitat, aquestes
persones, i allà estan, noms, cognoms, empreses, etc. Sabent el punt de l’ordre del dia, si
ho demana, estic convençut que se li pot donar tota aquesta informació. Com ho
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finançarem? Hi ha una part que la porta l’administració local. Una part important
l’aporta el propi sector. Aquesta aportació del propi sector s’espera que sigui mes alta
conforme vagi donant fruits la gestió de l’Estació. Es el mateix que s’ha fet en altres
llocs i no ho farem diferent. Això crec que és totalment entenedor. En quant a on rau el
coneixement i les experiències, jo estic convençut que rauen a la societat civil. Perquè
l’administració és només un petit exponent d’aquesta societat. Sí que l’administració té
coses a dir, però si el sector turístic se’n tingués que refiar del que fa l’administració
estaríem a les “bessaroles”. I això en molts de camps. I és cert que a vegades fa grans
pífies el sector privat, però també els fa a l’administració. Però el que passa és que el
sector privat els sol fer, no parlo dels bancs, els sol fer amb els seus diners, el sector
públic els fa amb els diners dels altres. Això és una qüestió bastant peculiar. Per això
normalment el sector privat mira d’afinar molt. I després pretendre que un exponent de
la nostra societat que pot ser un equip de cinc persones, per bones que siguin, mai
substituiran els centenars i centenars que estan a la part privada. Això és impossible ferho. A més, si mirem enrere i veiem què passa al nostre entorn és així, les grans idees, les
grans apostes, els fa el sector privat, no els fa el sector públic. El sector públic fa
turisme des de moltes línies, no només des de promoció turística, es fa també des
d’urbanisme, tenim grans eines que actuen sobre el turisme. Però les grans idees, la gent
valenta que s’hi juga els diners, aquests no som els de l’administració en absolut. Per
tant, una de les virtuts que té l’Estació Nàutica és que tot aquest coneixement que rau en
el sector privat se’n fa partícip molta més gent. Quan al dinamitzador turístic, jo ja sé
que vostès estan obsessionats amb el tema del gestor turístic. El dinamitzador turístic és
una persona que ve acompanyada d’una subvenció de la Generalitat i no té res a veure
amb el que vostè té en ment. Bé, crec que ja hem debatut aquest punt de manera
extensa, doncs passem a l’apartat de votació.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(3PSC, 7CIU)
(5TSF, 1ICV, 1PP, 1ERC,)

Alcalde: només m’apuntaven que com a exemple de mala gestió del que és el turisme de
la ciutat, crec que és el dia 7 de novembre que ens entreguen la marca de Turisme
Familiar, que crec que l’hem aconseguit amb un temps record Sr. Vilà. Perquè es vostè
el que ha posat en dubte que ho fessim bé.
Joan Vilà: senyor alcalde, tinc dret a rèplica?
Alcalde: faci, faci, si us plau.
Jordi Vilà: perquè m’ho diu a mi això? Hi ha 23.000 ciutadans en aquest poble, no sé,
perquè ... jo li he demanat informació.
Alcalde: com que parlàvem de futbol per això li he explicat.
Jordi Vilà: doncs si em convida, vindré a rebre el guardó en companyia dels regidors
que hi vagin. Moltes gràcies.
Alcalde: és una bona nova. Continuem.
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«L’Ajuntament, en data 29 de maig de 1996, es va adherir al conveni marc amb el Consorci
Localret. Aquest conveni regulava els serveis pel qual l’Ajuntament tenia accés als seus
serveis.
Atès que els serveis del consorci Localret han canviat ostensiblement des dels seus inicis,
adaptant-se a les noves tecnologies, a les noves necessitats dels ajuntaments i les noves
possibilitats del consorci.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà i Administració Electrònica
de data 25 de setembre que informa favorablement la baixa al conveni amb el consorci
Localret, prèvia consulta a les àrees tècniques d’Urbanisme, Patrimoni i Informàtica.
El Ple Municipal acorda:
Acordar la baixa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al conveni subscrit amb el
Consorci Localret, a partir de l’1 de gener de 2015.»

Alcalde: just comentar que ens donem de baixa ja que, consultades les diferents àrees
que tenen a veure amb aquest àmbit d’actuació de Localret, consideren que no en tenim
cap benefici. Aquest és el motiu de donar-nos de baixa.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
5. - MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE LES VIES VERDES DE
GIRONA
«El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà
pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a
modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada
normativa, determinant l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim
orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
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D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o
dependent de la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de
setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la
LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del consell
d'administració i òrgans superiors de govern o administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el
nombre màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta
previsió en els estatuts.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de
manera centralitzada.
El Ple Municipal acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes
de Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del
Consorci i 33 dissolució, que queden redactats com segueix:
" Article 3. Naturalesa
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i
està adscrita a la Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional
vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la LRSAL, és de
caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica
pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats
d'interès local o comú, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament
definides. Amb aquest efecte pot realitzar actes d'administració i de disposició de
béns, formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus
drets i, en general, dur a terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la
legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts
i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació
de règim local.
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de
catorze vocals.
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen:
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots).
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu
titular, un altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva
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4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones
que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la
vigència del seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha
d'exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o
antecessora.
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que
la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de
carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de
les quals els ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les
funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec en algun o alguns
dels ens locals consorciats.
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un
preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en
garanteixi el compliment dels pendents.
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27
de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà
separar-se'n.
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea
General del Consorci.
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que
la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al
Consorci, al menys dues administracions o dues entitats o organismes públics
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vinculats o que depenguin de més d'una Administració.
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la
quota de separació es calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els
mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci hagi
de procedir a la reducció de la plantilla de personal, motivat per la separació d'un
o varis membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el
membre o membres que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la
forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret
de separació si la quota és negativa.
Article 33. Dissolució
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat
amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la
majoria absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels
òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats,
cada ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior.
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha
d'especificar la forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves
obres i instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la
ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les
aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del
Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci,
resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa."
Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies
Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dels
tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació
una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment
habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que

16

PLE /AGARCIA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

siguin necessaris.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia/Presidència per
a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.»
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
6. - BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT
D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. CURS 2014-2015.
«Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té la voluntat de contribuir a la
igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de col·laborar amb les
famílies que més pateixen la crisi econòmica actual.
Atès l’esforç econòmic per les famílies que suposen les despeses del curs escolar,
especialment el cost dels llibres de text, essent actualment una despesa obligatòria que
va paral·lela a l’escolarització dels fills.
Atès que els centres educatius de la ciutat són els que millor coneixen les necessitats
dels seus alumnes i de les seves famílies i han de ser col·laboradors bàsics i
fonamentals a l’hora d’establir línies d’ajuts per als seus alumnes.
El Ple Municipal acorda:
1. Aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al
curs 2014-2015.
2. La dotació d’aquests ajuts es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05
32000 48000 Beques escolarització famílies (operació 920140003094), per un
import màxim de 15.000 € per a l’exercici 2014.
3. Delegar a la Junta de Govern Local la determinació de la consignació
pressupostària màxima anual així com l’ampliació de la consignació màxima
inicialment prevista, i la concessió dels ajuts.
4. Aprovar els convenis de col·laboració per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (NIF
P1717000B) i les escoles, centres educatius i instituts:
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Escola / Centre Educatiu / Institut
Escola Ardenya
Escola Mn. Baldiri Reixach
Escola L’Estació
Escola Gaziel
Centres Educatius Cor de Maria-Sant Josep
Institut Sant Elm
Institut Sant Feliu de Guíxols

NIF
Q1700188D
Q6755138B
Q6755241D
Q6755257J
G17795386
Q6755122F
Q6755196J

Núm. d’Expedient
X2014010588
X2014010591
X2014010593
X2014010595
X2014010598
X2014010599
X2014010600

»
Alcalde: moltes gràcies senyora secretària, hi ha intervencions sobre aquest punt?
Endavant Sr. Vilà si us plau.
Jordi Vilà: nosaltres, el meu grup d’ERC volem fer saber el vot positiu. En comissió,
varem intentar fer unes aportacions conceptuals per millorar la gestió d’aquests ajuts.
Del debat que es va generar en va sortir que de moment i en primera instància, es
portaria a terme com la ponència del govern ho defensava per veure com es
desenvoluparia la subvenció el primer any i que temps hi hauria per rectificar si cal en
vistes a altres anual·litats. Faig evident aquesta afirmació per dir que si d’alguna cosa
ens podem ventar a ERC és que en 20 anys de política mai hem viscut en la comoditat,
sap que li vull dir? Nosaltres ara, en aquest punt, votarem a favor, tot i que tenim alguns
dubtes de que tal vegada no sigui el millor o de que tal vegada es pugui millorar. Però
com que hem participat en el debat del que inicialment es plantejava, no tenim embuts
ni por a votar-hi a favor encara que sigui a risc d’equivocar-nos. M’entén? Això de la
comoditat política si pel cas ho apliqui a convergència i unió o a la seva activitat política
personal perquè nosaltres aquí, a fer el vago no hi hem vingut mai. Anuncio que ERC
de Catalunya en aquest punt, hi votarem a favor. Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Vilà, hi ha alguna altra intervenció? Sra. Júlia Vendrell , si
us plau. No obstant, ja que ha parlat de mi, només un comentari, comoditat política no
vol dir fer el vago, vol dir justament no posicionar-se i això a vegades és còmode. Jo no
crec que sigui el millor no posicionar-se. Per posar un exemple, aquí moltes vegades
demanem tenir hotels i en la votació del projecte més important d’hotel que s’està fent
hi va haver abstencions. És còmode. Endavant Sra. Júlia Vendrell si us plau.
Júlia Vendrell: bona nit a tothom. Explicar una miqueta de què van aquestes bases i els
convenis que es signaran amb les direccions de les escoles. Nosaltres, des d’aquest
Ajuntament, ja fa temps que ha pres iniciatives per abaratir els costos dels llibres per a
les famílies. Els llibres de text que són obligats comprar i utilitzar per l’educació dels
nostres fills. Des de fa anys que aquest Ajuntament signa convenis amb les AMPA per
ajudar i fomentar la sociabilització de llibres a totes les escoles tant de primària com de
secundària tant pública com concertada d’aquesta ciutat. Es signen els convenis amb les
AMPA, i el pressupost inicial que li dedica aquest Ajuntament són uns 65.000 € anuals,
això fa que els costos que tenen els llibres per les families amb infants en edat escolar
bastant. Hi ha escoles, o per exemple en un Institut, els llibres de l’ESO els poden costar
100 €, quan el preu normal són 200 i pico. Aquesta subvenció que es porta a aprovació
surt de que ens trobàvem que les direccions de les escoles veien que hi havia famílies
que estan amb una situació tant precària que encara que els llibres els costessin més
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barats i no fos el preu de la venda dels nous, no hi podien arribar. Llavors per això, des
de l’Ajuntament, ens vam plantejar poder ajudar a aquestes famílies que ara,
actualment, són les que ho estan passant més malament a la nostra ciutat. Per això vam
dissenyar unes bases que ja vam explicar a comissió informativa, que anàvem una mica
tard perque se’ns han plantejat molts dubtes de com ho fèiem. Al final entre serveis
socials i l’àrea d’ensenyament van trobar que potser aquestes bases eren la millor
manera, i tal com vam quedar a la comissió informativa, si veiem que no és la millor,
l’any que ve podem rectificar. Aquests ajuts estaran dirigits d’un inici a les famílies que
actualment estiguin percebent un ajut econòmic individual de beca del menjador del
100% de les que atorga el Consell Comarcal per cadascun dels seus fills, hi ha famílies
que en tenen més d’un, doncs per cadascun d’ells, que estiguin percebent un ajut del
programa Salut i Crisi o en el cas que siguin famílies que estiguin donades d’alta del
programa del Banc d’Aliments i que estiguin rebent aquests ajuts. Diguem que aquests
tres supòsits són sobre els que es té el llistat. Aquestes son les famílies que actualment
sabem que es troben en una situació extraordinària, i es vol fer arribar els ajuts a qui en
aquest moment ho està passant més malament. Si amb aquests tres supòsits no
esgotéssim la partida que és de 15.000 €, s’amplia després als que estan percebent un
50% de beca menjador. Aquesta és la manera que nosaltres li hem donat moltes voltes ja
els hi vaig explicar, i amb Serveis Socials vam decidir que era la millor manera que
trobàvem de poder ajudar a les famílies que en aquests moments doncs ho estaven
passant més malament. Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies senyora regidora. Hi ha alguna altra intervenció? Només
apuntar que aquest ajut és similar al que teníem per a les persones pel tema de l’IBI, que
no sabem realment la quantitat de població que hi pot optar, sí que tenim una xifra de
diners reservats al pressupost i que en qualsevol cas, amb els paràmetres que s’han dit
encara ens queden diners a la partida que s’hi ha destinat, 15.000€
Júlia Vendrell: sí, m’he oblidat de dir que són 15.000 €.
Alcalde: doncs si encara ens quedessin diners en aquesta partida aplicant els ítems que
ha comentat la senyora regidora, doncs el què es faria és ampliar els supòsits. Sempre
amb la finalitat d’esgotar la partida de 15.000 €.
Júlia Vendrell: si em permet senyor alcalde, per la gent que ens escolta, que la quantitat
màxima que s’atorgarà d’ajut seran 80 € per alumne. Que aquests 80 euros nosaltres
preveiem que hi ha moltes escoles que, en el seu procés de reciclatge els llibres valen
menys, per tant, la família que el seu fill els llibres valguin menys no se’ls donaran 80 €,
es donarà pel valor dels llibres del curs que està fent el seu fill: si són 40, 40, si són 60,
60 i com a màxim 80, ja sabem que hi ha una escola que costa una mica més, però sel
màxim l’hem acotat a 80 euros.
Alcalde: moltes gràcies senyora regidora. Hi ha alguna qüestió més? No.
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
7. - CANVI DE DESTINACIÓ D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC AMB
MODIFICACIÓ DE L'ÚS DOCENT (E1) PER CENTRES SOCIALS (E4) I
MUTACIÓ DEMANIAL DEL MATEIX DEL MATEIX BÉ
«Tant l’Àrea de Serveis Socials com el Servei Municipal d’Habitatge han detectat la
necessitat de disposar d’habitatges d’inserció per tal de poder acollir temporalment a
persones adultes en situació d’exclusió social.
L’existència de 3 habitatges de mestres del Baldiri desocupats va impulsar a
l’Ajuntament a demanar al Departament d’Ensenyament l’autorització per a la
desafectació dels habitatges referits de l’ús docent o d’activitats escolars.
Concedida l’autorització de la Generalitat i davant de les necessitats de disposar
d’habitatges d’inserció es proposa procedir a realitzar els canvis necessaris per tal de
poder dedicar els habitatges referits a l’ús social.
Vist l’informe tècnic-jurídic de data 25 de setembre de 2014 referit a l’aspecte
urbanístic i l’informe jurídic de data 16 d’octubre referit a l’aspecte de mutació
demanial.
El Ple Municipal acorda:
Primer.- CANVIAR l’ús docent (E1) assignat pel vigent POUM als habitatges situats
al carrer Albacete, 17, 19 i 21 per l’ús de centres socials (E4), continuant la finca com a
SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARIS – CLAU E, d’acord amb la memòria
justificativa que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR la mutació demanial de l’immoble propietat municipal ubicat al
carrer Albacete, 17, 19 i 21, anomenat Cases de Mestres del Col·legi Baldiri i reixach,
de domini públic, passant de tenir un ús docent a tenir un ús d’habitatge social, sense
que en cap moment es modifiqui la naturalesa pública del bé.
Disposar que la present mutació demanial sigui anotada a l’Inventari municipal de Bens
i sigui comunicada al Registre de la Propietat per a procedir a l’actualització de
l’immoble.»
Alcalde: moltes gràcies senyora secretària. Hi ha intervencions? Si, Sr. Prat, endavant si
us plau.
Joan Prat: només felicitar als responsables. Dir que és una bona notícia i tinguem una
eina més per polítiques públiques d’habitatges. Aquesta era una llarga reivindicació
d’ICV, fer que aquests tres habitatges passessin a ús municipal, i al final ho hem
aconseguit. Hem de felicitar als responsables.

20

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: d5400254-88a5-4e77-82f8-097af20cb2d7

Alcalde: moltes gràcies senyor Prat. Hi ha alguna altra intervenció? Sra. Verónica si us
plau.
Verònica Lahoya: sí, bona nit, com diu el Sr. Prat, es porta treballant amb aquest
expedient des de fa molt temps, amb col·laboració des de l’àrea d’urbanisme i des de
l’àrea d’ensenyament amb la idea de que el departament finalment ens cedís l’aportació
d’aquestes vivendes. És una notícia que per fi pugui passar pel Ple i que canviem l’ús
escolar que tenia atribuït fins ara i ha de passar pel Ple perquè el puguem destinar a
habitatge. Des de la taula pel dret a l’habitatge constituïda en aquesta ciutat, recordem
que existeix en aquesta ciutat i que està formada per regidors d’aquesta ciutat des
d’Habitatge, Serveis Socials, Síndic de Greuges i també la plataforma d’afectats per la
hipoteca, Creu Roja i Càritas, ens reunim una vegada al mes amb la idea de dotar a la
ciutat de tots els instruments que facin possible garantir l’habitatge a persones que es
troben en determinades situacions d’exclusió i que de forma temporal moltes vegades es
troben privades d’un dret tant fonamental com és el dret a la vivenda. El primer intent
em consta que, per iniciar els tràmits de recuperar aquestes cases i d’introduir-les dins
un volum de vivendes a disposició de l’Ajuntament per destinar-les a aquestes finalitats,
em consta o em diuen que és de l’any 2000. En tot cas, m’agradaria deixar constància
que aquestes vivendes son un instrument, un recurs de la ciutat i es posen a disposició
dels ciutadans que ho necessitin i que ho requereixin, persones que es troben en una
situació d’exclusió social i que entrin dins un programa d’intervenció de l’àrea de
serveis socials. La idea de que és un recurs temporal ho dic per no generar expectatives.
És un recurs temporal que estarà destinat a persones que compleixin un determinat
perfil i amb la idea de poder cobrir aquesta necessitat temporal de vivenda. Sant Feliu,
com a Ajuntament, no disposa de vivendes de titularitat que pugui oferir als ciutadans.
A vegades ens arriben demandes de persones que es troben en una situació precària o a
punt d’un desnonament i podem cobrir aquestes necessitats, però no a través de
vivendes pròpies o de titularitat de l’Ajuntament, les hem cobert a través d’un treball
extens des de l’àrea de Serveis Socials amb aquestes persones, abonant lloguers,
fomentant la responsabilitat d’aquestes persones i intentant aconseguir que aquestes
persones amb un temps determinat, puguin accedir a una vivenda amb els seus propis
mitjans, bé a través de la taula d’emergència, que finalment també hem aconseguit que
ens dotin d’habitatges que estan a disposició de Sant Feliu, perquè ciutadans de la nostra
ciutat puguin accedir a aquestes vivendes. Per tant el que pretenem és això, m’allargo
però penso que és important que coneixem la situació en la que ens trobem i sobretot
quina és la política que volem seguir a l’hora de facilitar a les persones una vivenda,
reitero, temporal i dins un programa d’inserció social, sempre amb el seguiment del
personal de l’àrea, que el que pretén és això, que la gent canviï la situació i que s’en
surtin d’aquesta situació precària i difícil que es puguin trobar en aquests moments. Per
tant, felicitar a tots, totes les persones que han participat des de l’any 2000 fins ara amb
la recuperació d’aquestes vivendes i la reincorporació al que seria, entre cometes, al
patrimoni de l’Ajuntament.
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Alcalde: moltes gràcies senyora Verònica, hi ha alguna altra intervenció?
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
8. - DESAFECTACIÓ I MUTACIÓ DEMANIAL D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC
DE LA FINCA MUNICIPAL VOLTA DE L'AMETLLER-CARRETERA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS A SANT POL PER LA COSTA
«Aquest Ajuntament és propietari d’una finca que figura inscrita en el Volum 3240,
Llibre 562 de Sant Feliu de Guíxols, finca 24954 del Registre de la Propietat. La
qualificació jurídica d’aquesta finca és demanial, pel fet d’haver estat afectada a
espais lliures fins l’any 2006.
Aquesta zona qualificada com d’espais lliures prevista pel planejament anterior (PGOU
1985), actualment es troba desafectada pel POUM de 2006, que la qualifica amb la clau
9) i la venda de dues porcions de la mateixa com a béns patrimonials és susceptible de
generar ingressos per a la Hisenda municipal, si bé, part de l’esmentada finca es troba
qualificada com a vialitat per l’actual POUM (una petita porció amb forma de
semicircumferència d’aproximadament 81 m2), per la qual cosa, aquesta porció no
hauria de quedar desafectada, sinó atorgar-li la qualificació jurídica de vialitat
mitjançant la seva mutació demanial. Per altra part, resulta que pel subsòl de la finca
municipal hi transcorren diversos serveis urbanístics que han de ser desplaçats cap al
límit Est de la mateixa, i tot l’espai sota el que s’ubiquin de nou aquests serveis ha de
continuar essent de propietat pública, a requeriment de les companyies de serveis
corresponents, de tal manera que cal donar a aquesta porció de sòl una qualificació
jurídica adient al seu destí.
S’ha tramitat el preceptiu expedient per desafectar dues porcions de la finca municipal
núm. 24.954, així com la mutació demanial de la resta de finca.
Les parts de finca objecte de desafectació són les dues que es descriuen a la part
dispositiva::
A).- Porció de terreny irregular, de 600,25 metres quadrats de superfície, que
conformarà la finca resultant número 3 de la futura reparcel·lació. Limita: al Sud, amb
la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est¸ amb la porció de finca B)
objecte de desafectació dins el present expedient; a l’Oest, amb parcel·la de Bert Van
Hazendonk (UTM 3662139); i al Nord, amb la parcel·la cadastral UTM 3662123.
B).- Porció de terreny irregular de 615,73 metres quadrats de superfície que conformarà
la finca resultant número 4 de la futura reparcel·lació. Limita: al Sud, amb la carretera
de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est, amb la porció de terreny objecte de
mutació demanial per destinar a vial per albergar en subsòl els serveis urbanístics que es
desplacen; a l’Oest, amb la porció de finca A) objecte de desafectació dins el present
expedient; i al Nord, amb les parcel·les cadastrals UTM 3662104 i 3662107.
La mutació demanial afecta a la resta de finca, amb una superfície registral de 289,27
m2 i una superfície real de 230,66 m2 que conformarà la finca resultant número 2 de la
futura reparcel·lació, és la que serà objecte de mutació demanial amb destí a vial per
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albergar en subsòl els serveis urbanístics que es desplacen. Limita: al Sud, amb la
carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est, en part amb la parcel·la propietat
de Lluís Triola Mollera (UTM 3662108) i en part amb la parcel·la de la Comunitat de
Propietaris de la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa, número 655 (UTM
3662109); a l’Oest, amb la porció de finca B) objecte de desafectació dins el present
expedient i al Nord, amb les parcel·les cadastrals UTM 3662104 i 3662107.
A l’expedient s’ha acreditat l’oportunitat i la legalitat de les modificacions de
qualificació jurídica proposada pel bé, s’ha exposat al públic durant un termini de 20
dies hàbils sense que s’hagi presentat cap al·legació i consta informe jurídic favorable
ratificat pel secretari de la Corporació. D’acord amb el que disposen els articles 20 i 27
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, l’article 47.3.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
régim local i l’article 114.3.m) del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el
TRLLMRLC, correspon al Ple municipal la competència per aprovar l’alteració de la
qualificació jurídica dels béns municipal, essent necessari el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, pel que fa a la desafectació de les dues porcions de bé
demanial.
En paral·lel amb l’expedient de desafectació i mutació demanial, s’ha tramitat la
reparcel·lació voluntària del PA-04 Espais Verds-Bateries que reparcel·la les diferents
porcions de la finca objecte de desafectació i mutació demanial, així com una altra finca
propietat de l’Ajuntament.
Als efectes de la seva inscripció en el Registre de la Propietat, es dóna a les dues
porcions desafectades i a la part objecte de mutació demanial la mateixa descripció que
tenen en la reparcel·lació voluntària que s’està tramitant. Així, la descripció de la porció
A) que es desafecta es correspondrà amb la de la finca núm. 3 de la reparcel·lació; la de
la porció B) que es desafecta, es correspondrà amb la de la finca núm. 4 de la
reparcel·lació; i la de la resta de finca objecte de mutació demanial, es correspondrà
amb la descripció de la finca núm. 2 de la reparcel·lació.
Per tot això que s’exposa,
El Ple Municipal acorda:
PRIMER.- SEGREGAR I DESAFECTAR les dues porcions que es descriuen a
continuació de la finca registral núm. 24.954 situada a la carretera de Sant Feliu
a Sant Pol per la costa, Volta de l’Ametller, propietat de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, que queden amb la següent descripció:
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A).- URBANA. Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 3 del plànol
d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària del
Polígon d’Actuació PA-04 Espais lliures Bateries-Carrilet, del terme municipal de Sant
Feliu de Guíxols, irregular, de 600,25 metres quadrats de superfície. Limita: al Sud,
amb la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est, amb la finca resultant
número 4 que, amb la reparcel·lació, s’adjudica a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols; a l’Oest, amb parcel·la de Bert Van Hazendonk (UTM 3662139); i al Nord,
amb la parcel·la cadastral UTM 3662123.
Qualificació urbanística del sòl: Zona de xalets, clau 9.
B).- URBANA. Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 4 del plànol
d’adjudicació de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària del
Polígon d’Actuació PA-04 Espais lliures Bateries-Carrilet, del terme municipal de Sant
Feliu de Guíxols, irregular, de 615,73 metres quadrats de superfície. Limita: al Sud,
amb la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est, amb la finca resultant
número 2 que, amb la reparcel·lació, s’adjudica a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols per ser destinada a sistema viari; a l’Oest, amb la finca resultant número 3 que,
amb la reparcel·lació, s’adjudica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols; i al Nord,
amb les parcel·les cadastrals UTM 3662104 i 3662107.
Qualificació urbanística del sòl: Zona de xalets, clau 9
SEGON.- ACORDAR LA MUTACIÓ DEMANIAL de la resta de finca núm. 24.954
propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que queda amb la següent
descripció:
URBANA. Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 2 del plànol d’adjudicació de
finques resultants del Projecte de Reparcel·lació Voluntària del Polígon d’Actuació PA04 Espais lliures Bateries-Carrilet, del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols,
irregular, de forma sensiblement allargassada, de 230,66 metres quadrats de superfície.
Limita: al Sud, amb la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la costa; a l’Est, en part
amb la parcel·la propietat de Lluís Triola Mollera (UTM 3662108) i en part amb la
parcel·la de la Comunitat de Propietaris de la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per la
costa, número 655 (UTM 3662109); a l’Oest, amb la finca resultant número 4 que, amb
la reparcel·lació, s’adjudica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols; i al Nord, amb les
parcel·les cadastrals UTM 3662104 i 3662107.
Qualificació urbanística del sòl: Sistema viari.
TERCER.- DISPOSAR l’anotació en l’Inventari de Béns i en el Registre de la
Propietat de les modificacions de la qualificació jurídica del bé i la nova
descripció de les finques resultants.
Alcalde: moltes gràcies senyora secretària. Hi ha algú que tingui alguna qüestió? Sr.
Óscar, si us plau.
Óscar Álvarez: jo només volia fer una pregunta, aprofitant que tenim l’advocada a
l’Ajuntament com a secretària en aquest Ple. Es en relació al projecte de reparcel·lació.
Hi ha concretament en el plànol 3, si no m’equivoco, un ajustament de la delimitació de
la finca a la realitat, on la finca resultant, la que és valorable a efectes de fer la
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reparcel·lació al plànol 3, hi ha com una pèrdua mitjançant una espècie de queixal d’uns
50 metres quadrats. M’agradaria saber concretament a què es deu aquesta pèrdua
superficial, si és perquè la finca colindant a mà dreta hi ha hagut algun tipus
d’intromissió en aquesta parcel·la o perquè físicament és així per la topografia, que ens
expliqués una mica aquesta pèrdua de 50 metres quadrats, gràcies.
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Alcalde: Ben plantejat Sr. Álvarez, senyora secretària si ho pot aclarir abans si us plau.
Marta Vila: si, aquesta finca, en realitat, va ser donada d’alta l’any 2006, si ha vist la
nota simple, si l’ha llegit es dóna d’alta com una registral, és la finca registral 24 mil i
pico, per tant és bastant moderna. Es va crear a base de diverses porcions de finca que
s’havien anat alineant al voltant d’una zona verda que ens venia d’un planejament molt
antic, un pla parcial de l’any 1965, que després aquest pla parcial va ser més o menys
recollit pel pla general del 1985 i pel que fa als límits de la finca, mirant de cares a la
finca per la dreta i pel nord son clars, pel sud hi ha la carretera, i coincideixen
plenament, tant amb el pla parcial, això si que ho he comprovat, com amb el pla general
de 1985. La part dreta no coincideix de cap de les maneres, però tampoc ens surt la
parcel·lació de les finques del costat. En el moment de donar d’alta la finca, el que es va
agafar per delimitar aquesta finca per aquest costat va ser la base cadastral que existia
en aquell moment. Ja a l’any 1998 s’havia posat en dubte això (la delimitació cadastral)
ho podem mirar amb estudis que s’havien fet que no tinc aquí, s’havia posat en dubte
quina era exactament la llindera per aquell costat de finca i semblava que la base
cadastral no acabava d’ajustar-se a la realitat. El mur que existeix és bastant antic, si
vostè hi va ho veurà, és bastant antic i ens fa pensar que es deu a una errada de la base
cadastral i en el seu moment, quan es va donar d’alta aquesta finca, la vam delimitar en
base a les dades cadastrals que teníem, però no necessàriament són correctes. Inclòs
s’han detectat algunes errades. Això si que és un fet. Per altra part, com vostè diu, la
topografia d’aquesta finca és molt complicada tenint en compte que és una zona verda
que s’ha creat en base a les alineacions de les finques del costat la topografia és molt i
molt complicada, al mig de la finca hi havia un dipòsit de GPL i totes les conduccions i
serveis passaven pel mig, son els que s’han de desplaçar. Al estar qualificada com a
zona verda s’utilitzava per passar els serveis. Hi havia també com una porta que tanca a
dalt. És una finca topogràficament complicada i també amb totes aquestes afectacions
que ens venen del fet d’haver estat destinada a zona verda des de fa molt anys. El
POUM de 2006 va veure la innecessarietat que continués com a zona verda, la va
substituir per altres que tenien més valor com a zona verda i la va qualificar com
edificable, però lògicament hi ha algunes parts de la finca que queden afectades tal i
com vostè ha observat. Aquestes afectació, ja li dic, responen segurament a una errada
cadastral i també a la complicada topografia. El desviament de serveis, si la topografia
fos menys complicada, es podria ajustar més al mur i es perdria segurament menys
superfície, però això no és possible sense fer un mur de contenció que costaria molts
més diners que els metres de finca que es salvarien.
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Alcalde: moltes gràcies senyora secretària. Sr Òscar Álvarez, si us plau. Hi ha alguna
altra qüestió sobre aquest punt?
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

Alcalde: abans d’entrar al punt 9, Sr. Juanjo si us plau.
Juan José García: sembla ser que el ROM o la llei, no ho sé, diu que abans d’entrar a un
debat, si m’absento, a veure si m’explico, jo no vull estar al debat del punt que vindrà
ara, en tot cas, sembla ser que el que haig de fer és avisar que marxo i no entrar al debat,
per una coherència amb els mateixos temes que hem parlat durant els anteriors punts
d’aquest mateix tema.
Alcalde: senyora secretària?
Secretària: amb l’autorització de l’alcalde es pot absentar.
Alcalde: doncs com vostè vulgui.
El Sr. Juan José García s’absenta.
9. - RATIFICACIÓ DE L'ADHESIÓ AL PACTE DEL BAIX EMPORDA PEL
DRET A DECIDIR.
En aquest punt de l’ordre del dia s’absenta de la sessió amb el permís del Sr. Alcalde, el
Sr. Juanjo García Cañadas.
«La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals es van
anar creant les seves característiques nacionals distintives, que avui són compartides per
diversos territoris. En el cas concret de Catalunya l’esforç per preservar aquelles
característiques ha estat constant. Tenint en compte que només al segle XX trobaríem
mostres molt nombroses d’aquell esforç, especialment durant el franquisme i els anys
posteriors. Més tard, la necessitat d’ampliar l’autonomia limitada aconseguida l’any
1979 va comportar la redacció d’un nou Estatut, que va ser aprovat en referèndum pel
poble català el 2006. Però quatre anys després el Tribunal Constitucional es va oposar a
la voluntat popular dictant una sentència que eliminava aspectes fonamentals de
l’Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la multitudinària manifestació
del 10 de juliol de 2010, a les consultes populars sobre la independència que van tenir
lloc a atot Catalunya entre 2010 i 2012, a la multitudinària manifestació de l’11 de
setembre de 2012 i l’extraordinària Via Catalana per la Independència de 2013.
Característica bàsica d’aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu caràcter transversal
i no partidista i l’ impuls fonamental que hi ha donat la societat civil. D’altra banda la
reivindicació essencial d’aquelles amplíssimes mobilitzacions ciutadanes és la voluntat
generalitzada que els catalans puguem exercir el nostre dret de decidir, de manera
absolutament democràtica i pacífica com qualsevol altra nació del món. Exercint aquest
dret els ciutadans hem de poder expressar lliurement quina relació volem mantenir amb
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l’Estat Espanyol o amb la Unió Europea, per exemple, fins a arribar a constituir un Estat
independent, si això ho vol la majoria de ciutadans.
També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb responsabilitat i
consens. El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava per considerable
majoria (85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions) una declaració de sobirania
en què s’afirmava de manera contundent que el poble de Catalunya té caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta declaració és la base argumental per reclamar
l’exercici del dret a decidir. I el dia 12 de desembre de2013, altra vegada, els grups
polítics majoritaris, en deliberació amb el president de la Generalitat, van acordar la
pregunta i la data del referèndum que ha de representar l’exercici concret de dret de
decidir.
La negativa continuada de l’Estat a permetre la celebració d’aquest referèndum engega
un procés en què serà fonamental la ferma voluntat democràtica dels ciutadans de
Catalunya i la unitat entre la societat civil i les organitzacions polítiques majoritàries.
Cal, per tant, eixamplar encara més la base social dels partidaris del dret de decidir i fer
l’esforç d’incorporar-hi grups, entitats, associacions i col·lectius de tota mena perquè
tots inclouen per sones –parlin la llengua que parlin, hagin nascut a Catalunya o no- que
estimen el nostre país, el defensen i volen que els ciutadans de Catalunya puguem
decidir lliurement el nostre futur. Una vegada més no es tracta de cap opció partidista,
com ho demostra la diversitat de les forces polítiques que hi donen suport. Es tracta del
dret i fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de Catalunya, de poder expressar
democràticament la seva opinió en aquest moment històric. Un dret al qual donen suport
també un nombre àmpliament majoritari d’ajuntaments catalans.
Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el nostre país,
El Ple Municipal acorda:
 Ratificar el PACTE DEL BAIX EMPORDÀ PEL DRET DE DECIDIR fent
costat a la iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats, associacions i
col·lectius de la societat civil de la comarca, que té per objectiu essencial
desenvolupar les condicions adequades i consolidar una majoria social molt
àmplia per tal que sigui possible exercir democràticament aquell dret en la data
fixada.»
Alcalde: moltes gràcies senyora secretària. Hi ha intervencions sobre aquest punt? Sr.
Vilà, endavant.
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Jordi Vilà: sí, que bé, que em sembla molt oportú posar com a punt de l’ordre del dia
aquesta rectificació, ja n’hem parlat moltes vegades. El pacte del Baix Empordà pel dret
a decidir es va constituir el dimarts passat dia 28 a Torroella de Montgrí a les 8 del
vespre, jo vaig tenir la sort de poder-hi anar. De coneguts del consistori em vaig trobar
al vicealcalde, el Sr. Pere Albó, no vaig veure ningú més perquè hi havia molta i molta
gent, per sort. Bé, trobo que l’Ajuntament estava molt ben representat amb en Pere Albó
i que va ser un acte molt emotiu i molt ben preparat. Hi havia personalitats de la cultura,
com el cantant Lluís Llach, i també hi havia el president Joan Rigol de la taula pel Dret
a Decidir i em sembla que això actualment és el que s’ha de fer, perquè ja va arribant
l’hora de decidir i el camí cada vegada serà més estret i la decisió democràtica de voler
decidir cada vegada s’haurà de ser més palesa i que al contrari del que a vegades es
pensa, que el que parlem no serveix, confirma que és mentida perquè a base de parlar
vas fent camí i al final t’adones que has llaurat un camí molt i molt llarg, que fa 300
anys que dura i que vas a Torroella de Montgrí i que hi ha gent que pensa coses que són
el contrari de les que penses tu però que en canvi, que amb coses com aquesta, veus que
seu al teu costat. I finalment haurem d’aprovar una moció que digui que és il·legal
prohibir les idees, és il·legal. A l’ordenament jurídic espanyol no es poden prohibir les
idees. És una jurisprudència molt antiga. Tothom té dret a pensar el que li vingui de
gust. I si fas una enquesta, és impossible il·legalitzar-la. És impossible. No que sigui
materialment impossible, sinó que és metafísicament impossible. I ja sé que sóc molt
crític, i que de vegades us foto de volta i mitja, però en aquest punt, que ja fa més de
deu anys que estic en aquesta casa i he anat veient l’evolució, i he intentat aportar-hi la
virtut de la paciència tot i que moltes vegades l’he perduda, doncs m’agrada dir que
estic molt orgullós de ser ciutadà de Sant Feliu de Guíxols i haver participat en aquest
debat social que fa tant anys que dura, en benefici al Dret a Decidir i que finalment,
sense ofendre’ns doncs hem arribat a un consens molt correcte i a més a més, com va dir
el president Joan Rigol, tot això ho hem fet sense ni tant sols cremar un container, un
contenidor. Això és el que més em va agradar, perquè precisament Joan Rigol no és del
meu partit, però en canvi presideix aquesta taula i això trobo que és molt important. Per
tant, trobo que la ratificació d’aquesta adhesió no és una tonteria, sinó que és una cosa
que té una potència simbòlica molt ferma i jo, en nom d’ERC també hi donem suport i
des d’aquí fem una crida a la fermesa, al coratge i sobretot a ser fidels a la idea per
descomptat, però sobretot a l’estratègia. És a dir, que per més estrés o per més
provocació que hi hagi, el que s’ha de fer sigui quin sigui el resultat, és manifestar
aquesta idea de manera pacífica, i avui ho comentàvem dinant amb un amic meu que va
anar a la V. Diu és que allò de la V de l’11 de setembre semblava una macro festa del
club Súper 3. I efectivament això és així. L’única cosa que no hi havia era inflables,
perquè no hi cabien. I jo crec que això és l’esperit definitiu que ha de fer triomfar la
democràcia, sigui quin sigui el resultat que surti el dia 9 i si per cas, el dia 10 ja en
tornarem a parlar. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Vilà. Hi ha alguna altra intervenció? En nom de l’equip de
govern, menys un regidor que ha sortit, comentar que el que és la meta no s’assoleix
d’immediat, assolir-la costa, i crec que tots en la nostra vida personal i professional
sabem que allò que és bo costa esforç. Al que feia referència el Jordi Vilà d’aquest 11
de setembre segurament el que més cridava l’atenció és un gran nombre de persones i
cap queixa. I tots hem vist moltes vegades molta menys gent i queixes. Que no hi crec,
que em tinc que esperar, .... per tant, segurament, tothom tenia molt clar al que anava i
crec que tothom té ara molt clar, sinó més clar, cap on anem. Moltes vegades faig
referència a una enquesta que crec que és del mes de maig d’aquest any, on es deia que
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aproximadament un 60 i tants per cent de la societat catalana es decantava per la
independència, un altre percentatge, més alt en aquest cas, que acceptaria un nou acord
econòmic, però la dada més rellevant és que més del 80 per cent de la gent de
Catalunya, i no vull dir el 80 i quants però eren 80 i forces, deia que acceptaria el
resultat d’un referèndum, d’una votació. I em sembla que això és el que defineix com és
la nostra societat. I ara, parafrasejant el que deia el Consell de Presidència, que amb
eines del segle XVIII és vol anar a solucionar problemes del segle XXI, doncs
evidentment, això no va bé. Per tant, crec que des d’aquest Ajuntament i la majoria de
regidors que hi som, estem d’acord que la gent ha de poder fer una cosa tant senzilla
com votar. Sense afegir-hi res més. El senyor Rigol és un encert doncs que estigués allà,
jo crec que és una d’aquestes persones que té una vàlua personal que justament és capaç
d’ajuntar i com deia el Sr. Vilà, el Sr. Rigol tampoc és del meu partit.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
16 Vots a favor:
1 Vots en contra:

(7CIU, 2PSC, 5TSF, 1ICV, 1ERC)
(1PP)

Es reincorpora a la sessió el Sr. Juan José Garcia Cañadas.
10. - ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO
"CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT" I
DECLARAR EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2014 JORNADA CIUTADANA
CONTRA LA PENA DE MORT
«Es retira de l’ordre de dia atès que l’Ajuntament ja s’hi va adherir l’any 2006.»

11. - URGÈNCIES
11.1. - ACORD DE DELEGACIÓ DEL PLE MUNICIPAL EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL PER A LA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DEL NOU PLEC
DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR EL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ
DE LES PARADES I CAMBRRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT COBERT
MUNICIPAL
«Atès que la vigència dels plecs de condicions que fins a l’actualitat regien els
concursos per a l’adjudicació de les parades i cambres frigorífiques del Mercat Cobert
Municipal està exhaurida.
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Atès que, a hores d’ara, el Mercat Cobert Municipal té un índex d’ocupació de les
parades i cambres frigorífiques del 60%, i, per tant, no funciona a ple rendiment.
Atès que per a recolzar la dinamització comercial del Mercat Cobert i del centre de la
ciutat i de fer d’aquest projecte de ciutat un projecte viable econòmicament és necessari
cercar nous inversors amb la finalitat d’assolir el 100% d’ocupació del mateix.
Atès que el Mercat Cobert Municipal està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL) i que segons la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es competència del Ple les concessions demanials sobre els bens de valor
històric-artístic, com és el cas de Mercat Cobert Municipal.
Atès que existeix actualment un inversor interessat en licitar per una de les parades
vacants al Mercat Cobert Municipal i al que per raons comercials l’interessa iniciar
l’activitat el més aviat possible per aprofitar la campanya de Nadal d’aquest any, la qual
cosa justifica la necessitat de tramitar urgentment i en la major celeritat possible
l’expedient d’aprovació del plec de condicions i convocatòria del concurs, així com
poder delegar en la Junta de Govern Local la tramitació i aprovació d’aquest expedient.
Per tot l’exposat,
El Ple Municipal acorda:
Primer.- Admetre l’oportunitat de l’ocupació privativa de domini públic, afecte al
servei públic del Mercat Cobert Municipal i aprovar l’inici de l’expedient del concurs
per a l’adjudicació de les parades i cambres frigorífiques del Mercat Cobert Municipal,
atès que es tracta d’un bé de valor històric-artístic.
Segon.- Acordar la tramitació d’urgència d’aquest expedient reduint a la meitat els
terminis establerts pel procediment ordinari.
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació del plec de condicions
regulador del concurs i la convocatòria d’aquest i la resta d’acords que s’hagin
d’adoptar en aquest expedient, inclosa la resolució de les al·legacions que es puguin
presentar i l’adjudicació del concurs.»
Alcalde: abans, recordar als senyors regidors de l’oposició que allò que delega el Ple a
la Junta de Govern Local, quan aquest tema es tracta a la Junta, la Junta ha d’informar
que es tracta i els senyors regidors poden ser-hi presents.
Bé doncs, hi ha intervencions sobre aquest punt? No? Senyor Juanjo si us plau...
Juan José García: bé, és una qüestió molt tècnica, d’alguna manera per justificar la
urgència del tema només dir que en aquest moment s’estava negociant, com a
Diputació, els reglaments que permetien d’alguna manera, regular la llei, fins i tot la
directiva europea, els reglaments dels mercats municipals. Malauradament, això s’ha
anat retardant, i malauradament, o per sort, tenim la petició d’un gran inversor entre
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cometes, que vol agafar una de les parades més grans del mercat, i per donar-la en
concessió, no queda més remei que fer per urgència aquesta modificació del plec de
condicions. Seria absurd renunciar a que algú agafi una parada d’aquest tipus tal i com
està el mercat en aquest moment, però repeteixo, és una qüestió tècnica i que d’alguna
manera és per poder avançar, i que la pròpia Junta de Govern pugui actuar com a Ple.
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Alcalde: moltes gràcies Sr. Juanjo. Endavant senyors si us plau, Sr. Vilà...
Jordi Vilà: gràcies senyor alcalde. Jo no he pogut assistir a la comissió d’urgència que
s’ha convocat a les vuit per una qüestió familiar, i aleshores voldria preguntar a veure si
aquesta modificació és obligatòria per acollir aquesta inversió o aquesta nova concessió.
M’ho pot explicar?
Alcalde: senyor regidor, si us plau.
Juan José García: sí, puc relatar, puc dir que, segons els tècnics, que són els que saben
del tema, sí que és obligatori. La idea era poder atorgar aquesta concessió d’una manera
ràpida. Recordeu que fa un any o dos anys ja vam modificar el ple de condicions per
poder arribar a atorgar de manera molt urgent si algú venia a ocupar una plaça del
mercat cobert. Repeteixo, aquest tema s’anava retardant per el tema de la negociació en
totes les parts, la PIME, els marxants, les administracions, la Diputació ...s’estava
negociant el tema d’aquest reglament, quan ha arribat el moment, ha arribat aquest
inversor, resulta que no estava previst, no estava preparat per portar-ho a terme de
seguida. Lògicament, repeteixo, com que no ens podem permetre el luxe de perdre a una
persona que vol invertir en una parada, precisament la parada més gran del mercat, hem
d’anar a corre cuita per fer-ho. És culpa nostra, d’alguna manera, per intentar
“supeditar-nos” al que s’estava negociant a la Diputació. A la Diputació i totes les parts.
Però bé, quan les coses sorgeixen, s’ha d’actuar. I en aquest moment hem d’actuar,
repeteixo, amb la màxima urgència per no perdre aquest inversor.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Juanjo. Sr. Vilà hi ha alguna altra qüestió?
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
A continuació es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
11.2. - APROVACIÓ DE L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE LES MATÈRIES I CONDICIONS DE TREBALL
COMUNES
DEL
PERSONAL
FUNCIONARI
I
LABORAL
DE
L'AJUNTAMENT DE ST. FELIU DE GUÍXOLS
«FETS
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El dia 14 d’octubre de 2014 s’ha procedit a la signatura de l’Acord de la Mesa General
de Negociació de les matèries i condicions de treball comunes del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols, per a l’aprovació de l’Acord de
condicions del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel període 2013-2015, fruit de la negociació
col·lectiva duta a terme a les Meses corresponents entre l’Ajuntament i les
organitzacions sindicals UGT i SPPME-CAT d’acord amb la normativa legal vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.
3. Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions
de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.
4. Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors.
El Ple Municipal acorda:
Aprovar el text de l’Acord de la Mesa General de Negociació de les matèries i
condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de St.
Feliu de Guíxols, per a l’aprovació de l’Acord de condicions del personal funcionari i
del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
pel període 2013-2015, que s’adjunta.»
Alcalde: moltes gràcies, senyora secretària. Just abans, disculpin perquè m’ha passat per
alt, al punt de ratificació a l’adhesió al pacte del Baix Empordà, només dir que el Sr.
Pere Albó hi era present en funcions d’alcalde. Per tant hi teníem la màxima
representació de la ciutat. Fer aquest apunt, perquè qui els parla estava de vacances.
Intervencions sobre aquest punt? Senyor Prat...
Joan Prat: moltes gràcies. Bona nit. Abans de res, volia recordar-li allò d’avançar el
tema del punt de l’ordre del dia, en el dia que vam fer la moció dels afectats en la
hipoteca. La moció aquesta dels afectats en la hipoteca estava en el número 8, i vostè la
va avançar just després del donar compte. Per tant, hi havia un precedent i si vostè no ha
volgut avançar el punt és perquè no ha volgut, no perquè haguem arribat a cap acord. És
la seva facultat, i vostè ho decideix políticament. Només això.
Bé, després pel que fa al conveni col·lectiu, i abans de res, dir que resulta sorprenent el
segon pla en què es troba la regidora de recursos humans en aquest assumpte. Qui ha
portat les negociacions ha estat el Sr. Juanjo García, que en principi no és el responsable
d’aquesta àrea. Per aquesta raó demanaríem al secretari que ens informés en quina data
va ser feta la delegació que atorga al Sr. Juanjo García la facultat de negociació en nom
de l’Ajuntament. Bé, ens porten avui, per la via d’urgència, l’aprovació del conveni del
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personal laboral i funcionari, on els negociadors estan embarrancats en temes personals,
encreuaments de declaracions, i el conveni, serà segurament impugnat per CCOO, que
és, recordem-ho, el sindicat majoritari d’aquest Ajuntament. Creiem que no reuneix el
consens necessari per tirar-ho endavant. Tal com està la situació som del parer que el
conveni que l’equip de govern pretén aprovar avui d’urgència s’hauria de deixar sobre
la taula per sotmetre’l a un arbitratge independent. D’altra banda, davant la deriva que
està prenent aquesta discussió per part dels interlocutors que fins ara han estat a càrrec
de les negociacions, creiem que és difícil que puguin continuar negociant d’una manera
fluïda i potser seria millor canviar els actors de la negociació. Per tant, demanem que
sigui la regidora de recursos humans, o bé el mateix alcalde, qui continuïn les
negociacions per tal de resoldre un assumpte, que tal com altres temes, com el del gestor
turístic, se li està complicant més del compte i més del necessari. També ens agradaria
saber, finalment, si la documentació que va ser demanada pel delegat sindical de CCOO
sobre la trajectòria laboral d’una treballadora de l’Ajuntament han estat facilitades al
sol·licitant, i com que estem segurs que no hi ha res per amagar, per tant, no hi ha
d’haver cap inconvenient en el lliurament d’aquesta informació. I per últim, dir una cosa
que em sap greu dir: el fet de que hi hagi relacions familiars en el si d’una taula de
negociacions, no creiem que sigui la manera més positiva d’afrontar-les. Per tant, no
creen un clima adequat de confiança. Només això. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Prat. Sr. Óscar.
Óscar Álvarez: gràcies senyor alcalde, bona nit. Bé, ens trobem en el punt estrella
d’aquest Ple. La veritat és que es tracta d’una matèria molt complicada en la que hi ha
moltes parts implicades. Hi ha treballadors afectats. I evidentment, això afecta a la seva
retribució, i en funció de com acabi la cosa, molt probablement també afectarà a la seva
productivitat dins l’Ajuntament. Avui se’ns ha presentat tota la documentació per ser
sotmesa i valorada en el Ple d’aquesta nit. Tractant-se d’una matèria tant important i
tant delicada en la qual hi ha tantíssima gent a la que pot repercutir negativa o
positivament, si s’aprova o no, entenc jo, igual que el company d’Iniciativa, que aquest
punt hauria de quedar sobre la taula i donar més marge als grups de l’oposició per
poder-ho treballar, perquè amb una tarda, almenys jo, em veig totalment incapacitat de
poder valorar un vot favorable o desfavorable a la documentació que ens aporten per
sotmetre-la a votació. Entenc que per la importància i la necessitat s’hauria de convocar
un ple extraordinari. Retirar aquest punt de l’ordre del dia per poder-lo treballar amb
unes condicions òptimes. Poder fonamentar una valoració i una justificació del perquè
considerem si s’ha de donar un vot favorable o no. I en aquest aspecte, jo ho sento molt,
però en nom del grup municipal del PP, degut la immediatesa i per la falta de temps per
preparar en condicions òptimes una bona defensa del sí o del no, donem un vot
d’abstenció Sr. Alcalde si vostè no retira aquest punt, convoca un Ple extraordinari, ens
dona més marge de preparació i en aquest aspecte, almenys els que estem com a grups
de l’oposició, que fins avui no hem disposat de la documentació complerta i l’expedient
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complert. Entenem doncs que no se li pot donar a vostè aquest vot de confiança i
aprovar o votar positivament aquesta documentació que ens porta a votació. Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Óscar Álvarez. Sr. Vilà.
Jordi Vilà: sí. Gràcies. Bé. Ara li podria dir que fent ús del dret que abans ha fet un
regidor, tinc ganes d’abstenir-me del Ple. Perquè em genera incomoditat política parlar
d’això, no? Perquè com que estic a l’oposició, no? Què li sembla? Doncs no, no faré ús
d’aquest dret perquè primera que no en tinc ganes, segona que no sóc així, bé...tinc
molts defectes, però aquest no. I a més a més, tal com va dir Josep Terradellas: la
política és l’activitat humana que consisteix en empapar-se dels problemes. Per intentar
solucionar-los, sap? Per tant, la crítica que m’ha fet de la comoditat política no li
accepto. Bé, vostè pot insistir-hi però jo la combatré. Per tant, anem cap allà. Primera
pregunta: per què tenim que parlar primer els membres de l’oposició? Sobre aquest
tema, la ponència del govern, on està? Jo trobo que el govern hauria de venir aquí i dir,
miri’n nosaltres pensem això ...... perquè vostès han estat negociant tot això durant
mesos, mesos, i mesos. I ara vostès volen que nosaltres els traiem les castanyes del foc.
Per comoditat o per covardia. O per les dues coses, no? Entrant a la cosa política, el que
trobo que és molt censurable, respecte la gestió política per part del govern entorn
aquesta qüestió, és que hagin tingut aquest tema entretingut fins que s’ha podrit. Quant
temps feia que tenien aquesta negociació tancada? O gairebé tancada? I no van donar
l’impuls per tancar-la? O estaven esperant el vist -i -plau del regidor d’ERC? Els hi va
fer mandra? No sé, ja que parlem clar diem les coses pel seu nom. Per què no donen
tanda de paraula als representants sindicals en aquest moment? I així ja en família,
acabem de parlar de tot. Poder ens generarà una situació de comoditat col·lectiva. Bé,
arribats a aquest punt, i per trobar sortides quan sembla que totes les portes estan
tancades, jo eventualment, i davant el silenci del govern, m’aventuro a proposar potser
això s’hauria d’adreçar d’una manera civilitzada cap a un arbitratge o perquè no, cap a
un procés de votació directe per part dels treballadors i treballadores de la casa. Allò del
dret a decidir, allò que la gent reclamem. Bé, doncs que els treballadors i treballadores
d’aquesta casa votin si sí o si no. Tampoc és tan gruixut. Ara acabem de constituir la
taula del Baix Empordà pel dret a decidir. Doncs bé, reivindiquem aquest dret també a
casa nostra. I bé, en qualsevol cas, sigui quin sigui el final que mereixi aquest punt de
l’ordre del dia avui al Ple, jo si que ja, a l’avançada i em llenço a la piscina, i dic que, en
qualsevol cas i sigui quina sigui la decisió que es prengui, que es respecti el dret legítim
i ètic de qualsevol organització d’anar als tribunals a demanar empara dels drets que
creuem que els hi son propis. I de no criminalitzar aquesta actitud, perquè quan una
persona va al tribunal no hi va només per ella, o en profit propi, perquè la condició de
treballador o treballadora de l’Ajuntament no l’incumbeix només a aquella persona
també pot incumbir a altres. I d’aquesta acció de reivindicació laboral, n’hem fet el
marc laboral que tenim avui, que no és gaire, però es tot el que tenim. Per tant, jo volia
dir que no es faci servir l’argument de ...és que aquells volen anar al jutjat! Doncs
poder que els hi acompanyem no? I a veure què passarà. Potser fins i tot a vegades els
donaran la raó. I algun dia fins i tot ens hi podem beneficiar nosaltres o algun familiar. I
bé, fins aquí de moment la primera intervenció. Déu ni do, no? Per no haver sentit
encara al govern què en pensa? Gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Jordi Vilà. TSF si us plau.
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Josep Saballs: sí, gràcies, senyor alcalde de CIU. Voldria començar dient que en aquesta
comissió informativa que hem fet urgent aquesta tarda, dient-me que he fet un curs
ràpid i avançat d’alguns conceptes que desconeixia per complert els quals el regidor, el
Sr. Juanjo García, molt amablement m’ha explicat. Crec que com deia el regidor del PP,
hem de tenir coneixement profund del que estem votant, com tot. I més aquest que és un
tema sensible que afecta profundament als treballadors de la casa que són persones.
Estem jugant amb els sous de les persones i amb el seu benestar. De tot aquesta
informació que hem anat rebent aquests dies, n’hem rebut per la premsa i n’hem rebut
els regidors per correu electrònic des de l’equip de govern, n’hem rebut des de CCOO,
n’hem rebut des de l’UGT. Avui mateix hem rebut dos correus dels dos sindicats
majoritaris. Sí que després, quan contesti el govern, voldria preguntar, que almenys jo
no ho he sabut trobar, des de quan el Sr. Juanjo García és regidor d’organització. Perquè
vaig rebre un correu, crec que era un correu, és que he llegit tant d’aquest tema aquests
últims dies...no recordo si era un correu o era a una de les actes que signava com a
regidor d’organització. Voldria saber què organitza per signar les actes. A part de tot
això, estem aquí on estem per dos motius principals: un l’excés de temps, com deia el
company Jordi Vilà. Aquest conveni estava aparaulat, per dir-ho a la grotesca, des del
mes de juliol de 2013. Estem a l’octubre del 2014. Jo recordo que abans de l’estiu vam
fer un Ple que es va allargar molt, i jo de precs i preguntes tenia apuntat preguntar com
estava l’aprovació d’aquest conveni. Fixeu-vos, d’abans de l’estiu. Recordo que ho vaig
preguntar a nivell, diguem, personal, i se’m va dir doncs que estava a l’Associació de
Municipis de Catalunya que l’estaven revisant i que avui m’ha confirmat el Sr. Juanjo
García a la Comissió Informativa per mirar que aquest conveni tingués legitimitat
jurídica. Que tingués un informe jurídic que hi donés valor. Aquest seria l’excés de
temps. I en el segon punt, tota l’estona de la meva intervenció fixeu-vos, sempre he dit
el mateix nom que m’ha estat facilitant informació, i aquest és el regidor Juanjo García.
No me l’ha donat la regidora de recursos humans. La regidora de recursos humans avui
sí que ha vingut i portava preparada la intervenció pel Ple i ens ha fet una preintervenció a la Comissió Informativa. Però qui domina el tema perquè és un
professional de la matèria és el regidor Sr. Juanjo García. Després jo pregunto, per què
el govern no el nomena regidor de recursos humans? I acabaríem abans. En qualsevol
cas, a mi m’és igual qui negociï el conveni, el que ha de quedar clar és que el conveni
l’han d’aprovar dues parts: per un costat els sindicats, i per l’altra, la patronal. I aquí
estem en una guerra de guerrilles. CCOO, UGT, els dels funcionaris que no hi pinten
massa però també hi són per allà mig. Ara a sobre, hi barregem les eleccions sindicals el
17 de novembre. Aquestes eleccions sindicals, probablement si això ho traslladéssim al
món de la política, imagineu-vos que haguéssim d’aprovar un pressupost, govern en
minoria, i que necessités el suport de l’oposició a 15 dies d’unes eleccions, això seria
una autèntica batalla campal. Per això és una mica part del què està passant, és que
tothom està marcant una línia sindical. Això és el que opina el que us parla. A partir
d’aquí, després que tothom contesti el que li sembli. Si escoltem els arguments
estrictament legals i jurídics que se’ns ha donat en Comissió, jo és que pràcticament
hagués votat a favor, perquè m’ho han venut la mar de bé. Està molt bé, està ben
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treballat, és com un camí de roses, en el qual hi ha uns que molesten i que bé...però clar,
si anem més enllà, si hem arribat en aquest punt d’enfrontament és per alguna cosa. No
estem aquí de casualitat. Si hem arribat en aquest punt és perquè hi ha una defensa
aferrissada per part del sindicat UGT d’aprovar aquest conveni. I si llegeixes el seu
argumentari que ens han enviat per correu electrònic amb el detall de dates i reunions,
veig una cosa que m’ha cridat l’atenció i és que es va convocar per part de CCOO les
eleccions sindicals, la qual cosa jo desconeixia que les convoqués un sol sindicat, creia
que es convocaven des de la RUTA o un ens neutral. Però el que posa UGT és que els
convoca CCOO el 17 de setembre i que això sobreentén UGT que ja donen per fet que
el conveni s’aprova. Que el conveni, el que havien aparaulat el juliol de 2013 i que van
referendar crec que el juliol de 2014, que només faltava anar com a cal notari, com quan
compres un pis i s’ha d’anar a firmar. Doncs faltava anar a firmar. Ells ja interpreten
que com que convoquen les eleccions doncs ja està. Per què? Doncs perquè m’he
assabentat avui també que en procés electoral no es pot asseure’s a la mesa de
negociacions. Bé, llegeixes això i dius, potser sí no? Però és clar, després per l’altra
costat llegeixes l’acta de CCOO de l’assemblea que van fer prèvia a una altra assemblea
que van fer conjunta i també tenen raó. Ells estan defensant aprovar aquest conveni amb
un annex. Que després aquest annex, en Comissió, l’equip de govern ens ha justificat
que tenia mancances i que podia ser contraproduent laboralment? Clar, és que jo no sóc
advocat. He llegit l’annex. I aquest annex que proposa com a junta de CCOO per signar
aquest conveni hi ha 8-10 articles. No he tingut temps de buscar aquests 8-10 articles
què diuen. I la regidora, molt amablement me n’ha llegit uns quants. Si l’escoltes,
realment, té la seva part de raó. Què vull dir amb tot això? Que aquí hi ha un guirigall
de cal ample! I avui, els regidors de l’oposició, que tenim la informació moltes vegades
que tenim, d’aquí haig de dir que en tenim moltíssima , amb molts pocs dies però
moltíssima, hem d’emetre un vot. Clar, si ens abstenim, ja ens dirà qui presideix aquest
Ple que és una actitud covarda. Però nosaltres, com a grup, ens veiem incapaços de
votar a favor o en contra d’això, sense beneficiar o perjudicar a algú d’una manera
totalment involuntària. També veiem excessives presses. Presses que ells ens justifiquen
de perquè estem en un conveni caducat, és a dir, és un conveni que ja s’hauria de regir
des de juliol de 2013, o sigui, ara estem aprovant, o s’aprovarà avui suposo amb els vots
de l’equip de govern, un conveni que va de juliol de 2013 ( si m’equivoco em
corregeixen) a 2015. Anterior a juliol de 2013 ( i si vaig equivocat també em
corregeixin), crec que ja estàvem amb un conveni prorrogat. I l’equip de govern ens diu,
no no! És que ho hem de fer avui, perquè això ha d’estar 30 dies a exposició i després la
tramitació, ens anem a finals de desembre i anem molt justos. Anar molt justos què
implica? No és que als treballadors els hauríem de treure part de les retribucions que se
li hagin pagat que venen regulades en aquest conveni. Però bé, i l’any passat? Diuen que
l’any passat estaven en negociacions. I jo aquí em perdo. Perquè ni és la meva feina, ni
tinc la capacitat d’engolir això amb una tarda. Francament. Aquesta és la nostra primera
intervenció. Anunciar en principi el nostre vot en sentit d’abstenció, i tal com ha dit el
regidor del PP, lo desitjable seria posposar aquesta decisió. I m’agafo i cito una part del
que m’ha enviat avui UGT que consideren que la coneguda pau social a les empreses,
doncs jo el que demanaria és això, que quan hagin passat les eleccions del 17 de
novembre, potser es pot tornar a trobar aquesta pau social entre sindicats, i potser es pot
tornar a asseure’s a la mesa de negociació i arribar a un acord que no sigui, dient-me
tant bel·ligerant com a estem a dia d’avui. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies senyor regidor. Sra. regidora, si us plau,
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Pilar Giró: molt bona nit a tothom. Saludem també al públic que ens està escoltant per
ràdio Sant Feliu. Intentaré ser prou comunicativa i explícita perquè ens podem entendre
totes les parts. Bé, per posar-nos una mica en antecedents cronològics, el primer que
hauríem de tenir en compte, a banda de la llarga negociació a la que després em referiré
a ella, és que el 24 de juliol d’aquest any, es va procedir per part de la Comissió
Negociadora i així consta en una acta, a la revisió del text del conveni i els seus annexes
i que, totes les parts, totes les parts, en van donar la seva conformitat. Això és el que
dóna peu a que el 14 d’octubre de 2014, perquè en aquest període és quan el text es
passa a nét , doncs el 14 d’octubre es procedeix a la signatura d’aquest pacte – conveni
i qui signa, qui està d’acord doncs són les organitzacions sindicals, UGT i SPPM CAT.
Val a dir, que a dia d’avui, a banda d’aquestes dues organitzacions sindicals, a
l’ajuntament hi ha dos tipus de treballadors, els funcionaris i els laborals. Els
funcionaris, per majoria, estan tots adherits directament al conveni després de la
signatura d’aquests dos sindicats. A dia d’avui, a l’Ajuntament que té 230 treballadors,
dels quals, 93 són laborals, d’aquests 93 laborals podem dir que n’hi ha 70 que s’han
adherit al conveni. Per tant, podríem dir que el 75,26% d’aquests treballadors hi estan
adherit. Això és per donar legitimitat al recolzament d’aquest conveni. D’altra banda,
també dir, que des de l’Ajuntament quan es van iniciar totes les negociacions, sempre
s’han posat de manifest diversos punts: el primer és estar dins un marc legal. És a dir,
nosaltres no voldríem portar a aquest Ple un conveni que no estigués dins un marc legal
vigent. I llavors, l’altra condició evidentment, era registrar el conveni. Per què? Doncs
per tal de donar garanties als treballadors, però no només als treballadors, també hem de
tenir en compte als ciutadans. Si evidentment, que els treballadors de l’Ajuntament que
treballen pels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols, doncs tothom ha de tenir la garantia
de que s’està treballant dins un àmbit de la màxima legalitat. I també voldria posar de
manifest, que durant tota la negociació del conveni, es va treballar sempre amb el
principi de bona fe per part de totes les parts de la mesa negociadora, per tant dels tres
sindicats i l’Ajuntament, això és el que ha permès que en tot aquest període que el
conveni anterior estava suspès mentre s’estava negociant aquest nou conveni, doncs es
poguessin seguir aplicant tots els treballadors de l’ajuntament tots els aspectes que
fossin beneficiosos per al seu contracte laboral. Dit això, passo a respondre les
preguntes o apreciacions que ha fet els regidors membres de l’oposició. En primer lloc,
pel què fa a la presència a la reunió, si vostès repassen les actes, la meva presència a la
reunió és més de dues terceres parts. D’altra banda, enlloc està per escrit que la
presència de la regidora de recursos humans sigui obligatòria a cadascuna de les
reunions de negociació. L’equip de govern el que ha de fer és garantir la presència
d’algun dels regidors, d’alguns dels representants de l’Ajuntament en aquesta mesa de
negociació, i el que s’ha fet és treballar com un equip. Per tant, en aquest sentit, el
regidor, que és el regidor de modernització de l’organització, per tant, vinculat a
aspectes organitzatius i la regidora de recursos humans, hem treballat de manera
conjunta. Per tant, crec que això, lluny de ser un acte criticable hauria de ser un acte que
manifesta, que ensenya de manera pública i visible, que aquí, aquest equip de govern,
treballa així, en equip. Si, per cert, posarem un exemple que per tots és fàcil, entenedor,
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i a més a més li dic que m’afecta a mi personalment. De la mateixa manera doncs que,
amb el regidor Juanjo hem treballat de forma conjunta en aquest aspecte de l’àrea de
recursos humans, perquè evidentment, la negociació del conveni és un dels aspectes
que es treballa dins una àrea més àmplia en la que es treballa de recursos humans, doncs
podria trobar el paral·lelisme en aquesta legislatura, amb el que ha estat passant a l’àrea
de cultura, i el que ha estat la meva aportació de col·laborar amb el Sr. Pere Albó en
l’àmbit del Thyssen. Crec que a ningú se li acudiria dir que el Sr. Pere Albó ha deixat de
banda les seves funcions com a regidor de cultura perquè ha tingut el meu recolzament
en l’àmbit del Thyssen. Dit això, i seguint el fil dels punts que vostès han anat exposant,
el tema de l’arbitratge. Evidentment, un arbitratge s’hauria acceptat. Però un arbitratge
en el qual no només formessin part CCOO i l’Ajuntament, sinó que també n’hi
formessin part tots els sindicats i l’Ajuntament, és a dir, un arbitratge de totes les parts. I
això, el dia de la mediació no va ser així. Pel que fa al tema que estan dient que es posa
en qüestió en que un dels regidors tingui vincle amb algun dels representants de la mesa
de negociació, podríem dir que quan s’està negociant el tema del complement específic
és un tema que també es va posar damunt la taula, per tant, en aquest cas, perquè algun
dels representants sindicals també té relacions familiars amb treballadors. D’altra banda
jo crec que la gent son capaços de separar fàcilment les coses i realment podran ser
objectius. Pel que fa als tempos. Aquí hi ha queixes de tempos en dos sentits. Jo estaria
totalment d’acord amb el regidor de ERC en que aquest tema ha estat un tema totalment
entretingut. Ho compartim. I tant que ho compartim. Perquè en aquest tema no es va
poder posar fil a l’agulla fins que no s’ha pogut reestructurar aquesta àrea doncs
realment no s’ha pogut començar a fer la feina com cal i amb l’agilitat que tots hauriem
volgut. Per tant, no ha estat voluntat d’aquest ajuntament, però en canvi si que és la seva
responsabilitat tirar-ho endavant i és per això que avui, aquest conveni, està a l’ordre del
dia d’aquest Ple. Perquè aquesta responsabilitat rau com bé dèiem, amb la necessitat de
passar aquest conveni avui per aquest Ple, perquè després de la seva aprovació, aquest
conveni ha d’estar 30 dies a exposició pública i posteriorment ha d’anar registrat, per
tant, si estem a finals d’octubre ens traslladem a mitjans de desembre i per poder fer
efectius tots els continguts i, evidentment, totes les negociacions i totes les millores que
s’ha establert en aquest conveni, doncs fora bo, fora bo que estigués tot enllestit abans
de final d’aquest any, per tant, anem amb unes temporitzacions molt marcades.
D’altra banda, val a dir que tampoc ha estat voluntat d’aquest equip de govern, ni
d’aquesta regidora de convocar avui una comissió abans del Ple per poder explicar tots
els continguts, perquè evidentment la voluntat nostra era a partir del dia 14, quan això
hagués estat aprovat, doncs poder-los convocar a una comissió informativa, poder-la
debatre, poder-ne parlar tot l’ extensament que hagués calgut, però degut a la denúncia
que hi ha hagut al tribunal laboral, si fem un seguiment cronològic dels esdeveniments,
no podria ser d’altra manera. I bé, nosaltres no volem ni pretenem, ni és la nostra
intenció, evidentment que no, criminalitzar a cap sindicat, ni criminalitzar a ningú com
tampoc no volem que passi a l’inversa. Ni que cap treballador ni cap regidor d’aquest
Ajuntament es senti criminalitzat per fer les seves funcions tant bé com saben i com
poden. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies senyora regidora. Sr. Prat.
Joan Prat: bona nit altre cop. Bé, ara mateix tinc accés a una acta , tinc aquí una acta de
conciliació del tribunal laboral i Sra. Giró, d’aquestes dues, no n’hi és a cap. No, no.
Dec tenir mala sort perquè si ha dit que hi era a les dues terceres parts, deu haver estat a
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totes les altres. En aquestes dues no li trobo. Bé, respecte les adhesions que ha dit, 70
laborals, 93 funcionaris. Dels funcionaris, que són el bol gros, no en parlem. Bé, ens han
dit vostès a la comissió que si el conveni aquest no s’aprova, doncs s’hauran de tornar
les ajudes. Home! Si vostès van lloc per lloc de treball i els estan dient als treballadors,
escolti’m és que si no s’aprova això, les ajudes aquelles que va rebre les haurà de tornar.
Home, doncs sí. S’adhereixen. Si fem aquest discurs, es clar que s’adhereixen. I potser
els 23 que falten també s’adheriran. I a més a més parlem de treballadors laborals que
són potser l’esglaó més feble de la cadena laboral. Bé, llavors, Sra. Giró, és la segona
vegada que la sento parlar d’aquest tema. La primera ha estat abans a la Comissió.
Vostè en aquest tema, sincerament, ha estat desapareguda, no sé si per bé o per mal,
però ha estat desapareguda. Bé, deixem-ho estar. El conveni, el gruix de les
negociacions les ha portat el Sr. Juanjo García, i les haurà portat bé, malament o regular,
però les ha portat ell. I reconeguem-ho, com ha dit abans, és el que domina la matèria.
Ens fot pallissa a tots plegats en això. Bé, llavors, reiterant el que ha dit el Sr. Saballs,
que ja ho havia dit jo també abans, podríem deixar aquest tema sobre la taula, deixar-ho
en stand-by, el dia 17 hi ha eleccions sindicals, no ens costa res esperar 15 dies més, fer
les eleccions sindicals i després en tornem a parlar. Escolti’m, jo crec que entre tots
plegats podem agilitzar els temes, però ens poseu entre l’espasa i la paret, s’ha de fer
avui sí o sí. Home! Això no és elegant, no és elegant pressionar treballadors per aprovar
el conveni i no és elegant la seva manera de fer. Escolti, vostès tenen una manera de fer
que és “turbia” en tot el que toquen. Francament, em cansa la seva actitud. El tema del
gestor turístic, “turbi”. El tema del vicealcalde, es van embolicar i al final s’hi van fer
mal. El tema del conveni... El conveni ens l’impugnaran i després hi sortirem perdent
tots. Fem les coses ben fetes, agafem-nos les coses amb calma, intentem que hi hagi un
acord entre tots i després ho tirem endavant, que hi hagi més consens. Que hi hagi el
consens de tots. Al cap i a la fi, la clàusula aquesta que ha estat demanant CCOO, a la
pràctica, perquè les coses tampoc milloraran fins el 2015, desgraciadament no serà
d’aplicació. No costa res incloure aquesta clàusula que a la pràctica no afectarà.
Tinguem una mica de mà esquerra i fem les coses amb una mica d’elegància. Moltes
gràcies.
Alcalde: moltes gracies Sr. Prat, Sr. Jordi Vilà.
Jordi Vilà: moltes gràcies. Si, efectivament, jo també subscric les paraules de la regidora
que els governs han de ser solidaris en l’acció de cadascun dels seus membres i que en
l’absència d’un company o companya els altres han de secundar la seva responsabilitat,
tot això em sembla molt bé. Però em sembla molt eloqüent que el regidor Juanjo García
sigui el que governi aquest negociat i que avui no digui res. Com a mínim és eloqüent,
curiós i sorprenent. A mi em sembla molt bé que en absència de la regidora, el Sr.
Juanjo García se’n cuidi, torni, vagi, digui, parli, enraoni i per molts anys, però avui no
ha de dir res? La regidora diu: hauríem d’haver acceptat l’arbitratge però hauríem de
ser-hi tots. Això és una excusa. Perquè l’arbitratge podria ser beneficiós per tots. I ja
està! Només que hi hagi una de les parts i la patronal doncs la cosa ja es desencalla. No
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és una mala solució, però bé, anem a la cosa no? perquè sinó ens diran que estem aquí
per comoditat. ERC votarà a favor d’aquest punt de l’ordre del dia. Li sembla bé al
senyor alcalde? O vol que m’aixequi del sofà? Hi votarem a favor pels motius següents:
primera perquè creiem en la seguretat jurídica. Creiem que un marc de certesa legal,
encara que no sigui la que desitgem, és més beneficiós que un punt d’ambigüitat legal
de no saps si serà, de ja veurem, sí però no, majoria però no tots, això ens sembla que,
en els moments que vivim, d’incerteses legals i econòmiques ja en tenim masses. Això
primera. Segona perquè creiem en l’acció de la justícia malgrat que no té molt bon
crèdit. Igualment també creiem en l’acció de la política que té un crèdit patètic. No? I
creiem que la justícia, si algú legítimament impugna, doncs arribarà i resoldrà amb
justícia el que s’escau. I això ens sembla també molt positiu i que forma part de la
dialèctica democràtica i civilitzada de dirimir les discòrdies amb un procés judicial. I
després finalment, perquè hi ha d’haver eleccions sindicals. I perquè això també serà un
punt i a part. I perquè en definitiva, ens sembla que la negociació col·lectiva en el món
laboral, és diguéssim, contínua o perpètua. Aprovem el conveni i comencem a negociar
el que ve. I perquè finalment, creiem en l’acció organitzada dels sindicats. I ho dic
perquè, de la mateixa manera que m’ofèn i em molesta molt que parlin malament de la
política, perquè jo crec que el que s’ha de fer és parlar malament de la mala política,
també crec injust que es parli malament dels sindicats. Perquè d’accions sindicals n’hi
ha de molt bones, de més bones, de boníssimes i de molt dolentes. I les que s’han de
criticar son les dolentes. Perquè gràcies a l’acció sindical de centenars i centenars
d’anys doncs, avui podem estar parlant aquí d’una manera com per exemple, el meu avi,
no podia fer, que era un obrer del tèxtil i m’explicava que en alguna ocasió havia vist
com algun company, que una màquina per accident li lesionava una mà, primer li feien
una primera cura i després li deien: si per cas, demà no vinguis a treballar. Moltes
gràcies.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Vilà, senyor regidor si us plau...
Josep Saballs: sí, gràcies senyor alcalde. Ho faré curt, molt curt perquè veig que s’està
allargant moltíssim el Ple i no voldria que el públic que ha vingut no tingués
l’oportunitat de preguntar. Només recordar que fa uns minuts he viscut com un dejà-vú
de la situació del gestor turístic. La regidora sola, tirada aquí als lleons, i de tot el que he
preguntat, no m’ha contestat res. És exactament el mateix que em va passar, però bé, dit
això, ja ens hi acostumarem. Jo votaria a favor, com he dit abans, perquè crec en els
raonaments jurídics, però no tinc tota la informació suficient i a més a més hi veig joc
brut. Hi veig mala llet, i no demano perdó per l’expressió, perquè quan hi ha mala llet hi
ha mala llet. I això, què voleu que us digui. A nosaltres ens incomoda. Perquè d’aquests
70 treballadors que han signat el conveni, m’agradaria saber quants ho han fet de forma
voluntària i quants pressionats, enganyats, conquistats o seduïts. Quants? I això a mi no
m’agrada. I després volia preguntar, a la regidora de recursos humans, que suposo que
estarà al cas, quin vincle pot tenir avui que hagin comunicat a una treballadora que la
traslladaran de l’àrea de recursos humans a serveis socials quan s’ha sabut que es
presentaria com a delegada sindical de CCOO. Per mi això és joc brut. I això, jo no crec
amb les casualitats. I com que no hi crec, això sol a mi ja em genera desconfiança en
aquest govern. Arribats a aquest punt, som generosos d’abstenir-nos. I com que he dit
que ho faria curt, la nostra intervenció acaba aquí i anunciem un vot en sentit
d’abstenció.

40

PLE /AGARCIA

[firma]

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

Codi de Verificació electrònic: d5400254-88a5-4e77-82f8-097af20cb2d7

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Alcalde: moltes gràcies senyor regidor, just li faig un comentari d’aquesta treballadora.
La proposta és de la cap de recursos humans i la seva finalitat és aconseguir la màxima
objectivitat per part de l’Ajuntament. Que no hi hagi ni traspàs d’informació ni
qüestions d’aquest tipus és el que s’ha cercat. I és una qüestió de tipus només temporal.
Fins que hi hagin les eleccions sindicals. Sense cap altra qüestió. Crec que pot ser
discutible, però crec que pot ser molt entenedora la postura de la cap de recursos
humans, atès el grau de bel·ligerància entre els diferents sindicats. És just això, és una
decisió de tipus tècnic i té a veure amb aquest aspecte i amb cap més. Com deia abans, a
continuació, aquesta persona es tornarà a incorporar al seu lloc de treball com no pot ser
d’una altra manera. I no és superflu que jo digui això, perquè informacions que estan a
l’expedient de les persones que no haurien de passar a la premsa hi passen. No és una
qüestió menor. Com deia abans el Sr. Vilà no s’ha de criminalitzar a ningú i
evidentment no s’ha de fer, i tampoc a cap treballador ni que hi hagi històries
d’aquestes. Per tant, és una proposta que fa la cap de recursos humans amb l’intenció
doncs, que no hi hagi informacions de primera mà, etcètera. Estem parlant d’això i
aquest és el motiu. Temporal i per aquest motiu. I ho justifica, i ho argumenta, i ho a
demanat i sol·licitat la seva cap no té cap altra qüestió. Senyora regidora, si us plau...
Pilar Giró: molt bona nit de nou. Sembla que això de justificar les meves absències i
presències ja acaba essent una costum. Bé, les dues actes de les que vostè disposa Sr.
Prat, pel que fa al Tribunal Laboral, li haig de dir que jo no estava convocada. No he
rebut la citació, i ho he comentat amb la cap de recursos humans perquè en volia tenir la
certesa, i evidentment, no tinc cap citació per anar al Tribunal Laboral, per tant, doncs,
evidentment no hi havia de ser. D’altra banda, dir clarament que nosaltres no hem anat
enlloc ni hem pressionat a ningú, per tant, això de que s’ha anat a parlar amb
treballadors això nosaltres no ho hem fet de cap manera i que els treballadors que s’han
adherit, evidentment de forma voluntària no tenien que haver-ho fet abans d’aquest Ple,
es poden adherir els dies posteriors d’aquest Ple, es podien haver esperat a escoltar
aquest debat per realment manifestar quin era el seu posicionament. Qui diu que hem de
fer aquest pas i qui ens marca aquestes temporitzacions és intervenció i per tant, doncs,
evidentment, nosaltres, pel nostre sentit de la responsabilitat, evidentment que fem cas a
intervenció. D’altra banda, l’annex que CCOO demanava afegir o acompanyar al
conveni, recordo, conveni en què la seva negociació ja estava tancada a 24 de juliol i
aquesta proposta arriba, no tinc la data, però crec que és al setembre. A banda de que hi
ha iniciativa fora de negociació, si realment no ha de tenir efectes pràctics com vostè ha
plantejat, evidentment, quina necessitat hi hauria d’incloure-la? D’altra banda,
evidentment, no serem així de frívols ni molt menys, i jo li faria referència a l’article
cinquè del conveni, que és un article que ja deixa molt obert, molt obert qualsevol canvi,
qualsevol millora a aplicar als treballadors de l’Ajuntament, evidentment, perquè es té
en compte que la dinàmica organitzativa de l’administració pública no pot ser una cosa
“encorsetada” i tancada i que és canviant, sobretot com es ve manifestant aquests últims
anys, aquests últims anys per negatiu i esperem que ben aviat sigui per positiu, que totes
aquestes millores es puguin aplicar de manera doncs que, quan alguna de les parts ho
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demani i, evidentment, és prou obert com per poder-ho fer. Bé, també dir a la gent del
públic que ens està escoltant, que sàpiguen que aquest conveni ha estat negociat arribant
als màxims que ens permet la legalitat. Per tant doncs, mirant tant pel bé del treballador
i pel bé de l’Ajuntament. I en última instància, recordar que de la mesa de negociació
dels seus representants de la junta de personal doncs que han signat els dos sindicats que
han signat, doncs tenen majoria de mesa, majoria de 6 a 1 són els funcionaris, i la resta
de treballadors són els laborals, reitero, són 93 a la casa, doncs dèiem que n’hi havia 70
que s’han adherit al conveni. Aquests 70 representen un 75.26 %, per tant, amb aquestes
dades a la mà, sembla, diríem que de manera objectiva i “comprobable” que la majoria
de treballadors d’aquesta casa es senten representats en aquest conveni. També val a dir
que de la mateixa manera que posem de manifest les adhesions que hi ha hagut, també
hem de dir que no hi ha cap funcionari que ens hagi comunicat que no vol estar adherit
al conveni. I bé, moltes gràcies i bona nit.
Alcalde: moltes gràcies senyora regidora, passem a la votació i després a precs i
preguntes.
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
A continuació es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
11 Vots a favor
7 Abstencions

(7CIU, 3PSC, 1ERC)
(5TSF, 1ICV, 1PP,)

II. Part de control
3. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES
QÜESTIONS D'INTERÈS
Es dóna 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
Els regidors es donen per assabentats.
2.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Joan Prat
Pregunta: la primera pregunta és, s’està produint aquests dies una regularització
cadastral a la nostra ciutat, llavors m’agradaria saber si tenen constància de quin serà
l’impacte que aquesta regularització tindrà en l’IBI i també quin ha estat el perfil de les
propietats que han estat regularitzades.
Pregunta: Sobre el gestor turístic, ens ha arribat, a última hora també, tot l’expedient
que ens van prometre i m’agradaria saber si s’ha fet efectiva el pagament de la
indemnització de la finalització del contracte gestor turístic i si aquest ha presentat
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denúncia per demanar que li sigui abonada la totalitat del contracte tal i com el Sr. Moré
demana en les seves al·legacions.
Pregunta: La tercera pregunta és sobre les càmeres de seguretat de l’Eden Roc. I fa uns
plens vaig preguntar sobre les càmeres de seguretat que estan instal·lades a l’hotel Eden
Roc. Tinc entès que els tècnics municipals hi van fer una revisió. Quines conclusions
han tret després de la inspecció i quines mesures s’ha pres sobre aquestes càmeres que
filmen l’espai públic?
Pregunta: I, encara més temps enrere vaig preguntar en un plenari sobre el servei de la
neteja del port. Un servei de neteja que compartia el material de neteja amb l’empresa
que actualment té la concessió a Sant Feliu. Encara comparteixen aquest material?
Si és així, si s’ha demanat la compensació a l’empresa que realitza les tasques del port
per utilitzar el material de l’empresa de neteja de Sant Feliu. Crec que en el seu
moment, va ser quantificat en uns 8.000 euros si ho tinc ben entès. És això, res més.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Prat, el tema d’hisenda del cadastre, senyora Dolors Ligero.
Dolors Ligero: sí, Hisenda està realitzant una regularització de l’IBI. No estem parlant
d’una actualització dels valors cadastrals sinó d’unes regularitzacions puntuals que fa el
Ministerio, que no només fa a la nostra ciutat sinó que està fent a tot el territori nacional
excepte al País Basc i Navarra. Aquesta regularització es va començar el 2013 i acabarà
al 2016 i el Ministerio a la seva pàgina web té el calendari de les seves actuacions i les
ciutats que va fent cada any. Aquest any en concret actua a 340 ciutats, de les quals 11
són de la província de Girona i una és Sant Feliu. En quant al perfil, doncs, són
habitatges de més de 100 anys de construcció, piscines que estan construïdes i que no
esta el valor actualitzat de la finca amb la piscina, i garatges que s’han reconvertit en
habitatge. Bàsicament són aquests tres perfils els que estem detectant a través de les
consultes que fan els ciutadans als serveis econòmics, al departament de rendes. Val a
dir que aquesta regularització la fa el Ministeri d’Hisenda perquè és qui té la potestat de
la regularització de l’IBI. Són ells qui dicten quin és el valor cadastral de les finques. I
que els serveis econòmics estan oberts a que qualsevol persona que rebi alguna
d’aquestes notificacions per ajudar-lo si ha de fer alguna al·legació, si té alguna consulta
a fer, i bé, que estem a la seva disposició per qualsevol cosa que necessitin. No tenim
l’import del que suposaran aquestes regularitzacions. Suposo que a primers d’any, quan
rebem el llistat dels IBI ho sabrem.
Alcalde: moltes gràcies senyora regidora. Només dir que com afectat, m’ha tocat pagar
5.000 euros. El meu cas, suposo que n’hi ha més d’un aquí que ens ha passat. Referent
al tema de les càmeres. Vam passar la informació a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, ara no recordo de memòria la resposta, però crec que malauradament anava a
favor de qui té les càmeres. No obstant, Sr. Prat, com que és una cosa prou delicada,
demà, senyora secretària, com que ja ens van respondre, seria tan amable de passar
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aquesta informació al Sr. Prat? Per tant, se li va traslladar a qui té la competència, a qui
pot actuar, i ara no recordo amb exactitud, m’he reincorporat avui i hi ha coses que no
tinc al cap, però estic quasi segur que donaven la raó a aquests senyors. Em sembla que
va per aquí. En qualsevol cas, d’acord amb la resposta que ells donin, nosaltres
actuarem. En relació al material i la neteja al port, senyor regidor, si és tan amable...
Joaquim Clarà: si bona nit, bé, temps enrere, és veritat, que jo sàpiga, s’utilitzava la
maquinària de l’empresa CESPA per netejar el port. El personal que s’hi dedica és un
personal totalment a part, que no pertany a la plantilla de l’Ajuntament i ara,
actualment, ja fa mesos, la maquinària que es fa servir per netejar el port no és de la
concessió que l’Ajuntament va pagant, sinó que és una maquinària que han portat ells
d’una altra població i que la fan servir per allà. En tot cas li diré al revés, alguna vegada
crec jo que, aquesta escombradora, quan se’ns n’espatlla alguna, la fan servir per suplir
la que tenim nosaltres, però des de fa mesos no es fa al revés, la maquinària de Sant
Feliu no es fa servir per la neteja del port. Això li puc assegurar perquè és el segon cop
que m’ho pregunta. L’últim cop li vaig preguntar a la tècnica, la Sra. Olga Dilmé i em
va fer cinc cèntims i em va explicar això que jo li explico a vostè.
Alcalde: moltes gràcies, Sr. Quimet Clarà. Hi ha alguna altra qüestió Sr. Prat? Si me la
recorda si us plau.
Joan Prat: era sobre el gestor turístic. Ens ha arribat l’expedient del gestor turístic i
m’agradaria saber si s’ha fet efectiva el pagament de l’indemnització de la rescissió del
contracte del gestor turístic i si ha presentat, si aquest ha presentat una denúncia amb les
seves al·legacions.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Prat, senyora regidora, si us plau,
Pilar Giró: si, bona nit. Vaig estar comentant aquest tema amb el Secretari per a veure
com anava evolucionant. De moment, evidentment, no s’ha pagat la indemnització ni hi
ha hagut cap querella perquè la Comissió Jurídica Assessora, que és on s’havia enviat
tot aquet dossier i tot aquest informe, no ha enviat resposta encara. Vull dir, estem
pendents de la resposta de la Comissió Jurídica Assessora. Per tant, no es pot fer cap
pas.
Alcalde: ja vam recordar que la Comissió Jurídica Assessora no era un grup de gent que
es reunia de forma arbitrària ni un grup d’amics com aquí algú va insinuar que podia
ser, sinó que és un òrgan, que és el màxim òrgan per decidir quan hi ha desavinences
entre l’administració i un particular. I aquest és l’òrgan on s’ha dirigit tota la
documentació. A partir d’aquí, la decisió que prengui aquest òrgan és com haurà
d’actuar l’Ajuntament. Em sembla que ja estem no? Moltes gràcies Sr. Prat. Sr. Óscar si
us plau.
Sr. Óscar Álvarez: Bé, gràcies senyora alcalde. Són tres quarts de dotze, el Ple acaba a
les dotze. Jo tinc una pagina sencera de preguntes per fer-los, però aquí han vingut uns
senyors i m’interessaria que abans que s’acabés el Ple a les dotze i vostè el donés per
conclòs, poguessin parlar, per això no faré cap pregunta.
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Alcalde: si tingués alguna pregunta urgent el ple s’allargarà el que calgui perquè puguin
tenir la paraula les persones del public que estan esperant. Molt bé. Sr. Vilà, si us plau,
Sr. Jordi Vilà: No faré preguntes.
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Sr. Josep Saballs: No faré preguntes.
Alcalde: D’acord, molt bé. Senyores i senyors del públic, precs i preguntes. Endavant
per favor.
Precs i preguntes del públic assistent:
Public: Bona nit senyors regidors, el meu nom és Xavier A. Morales, el meu DNI és
40300540-D, ho dic per si la secretària ha d’aixecar acta, no sóc ciutadà de Sant Feliu
de Guíxols però sóc ciutadà de Catalunya, visc a Catalunya. Senyor alcalde, no sé si
disposo de temps. M’ho hauria de dir.
Alcalde: no es preocupi, no hi ha límit aquí.
Xavier A. Morales: bé, nosaltres des de CCOO, li parlo en nom de l’organització que
represento, lamentem que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols hagi de passar a la
història per ser el primer Ajuntament de les comarques gironines que aprova un conveni
amb, teòricament, el 50 % de la representativitat sindical. No s’ha fet a cap Ajuntament,
d’entrada. Després no em vull referir a les intervencions que han fet vostès perquè
podríem estar hores i hores, nosaltres ja farem les nostres al·legacions a la impugnació
legal que farem. Però no la farem només perquè és l’Ajuntament de Sant Feliu, nosaltres
la farem com a organització sindical perquè no podem assentar un precedent com
aquest. Pensem, hem estat molt a prop de l’acord, però moltíssim, però hi ha hagut
actituds de prepotència, actituds de prepotència que han estat les que han fet que per
part de CCOO, els nostres delegats i assessorats per nosaltres, no poséssim la nostra
signatura. Nosaltres, públicament, hem demanat la dimissió democràtica, perquè
pensem que podem fer-ho com a organització, del Sr. Juanjo García. CCOO li demana
la dimissió com a regidor perquè pensem que és el principal responsable de que vostès
hagin aprovat un conveni que nosaltres haurem d’impugnar per la via judicial. No ens
han deixat una altra opció. Tinc al mòbil, els documents que m’ha enviat avui el
Tribunal Laboral de Catalunya, amb dos escrits. Un d’ells sense signar per part de ningú
de l’Ajuntament, després quan anem als tribunals veurem qui ha enviat aquest
document, perquè no el signa ningú, ni la cap de recursos humans ni cap regidor.
Diguem que l’Ajuntament, no es vol sotmetre a una resolució arbitral amb un expert de
la matèria. Tinc un altre document en el que se m’acusa personalment, dient que jo vaig
acusar al Sr. Juanjo García de prevaricació. Vull dir públicament que això no és cert.
Però hi ha un blog que el Sr. Juanjo García té, que és públic, on ell mateix escriu i diu;
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sí, he prevaricado. He prevaricat. I diu que ho fa en nom dels treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquest blog és públic. És una
manifestació que ell fa. No sé si és una confessió o una manifestació. En tot cas, ja
decidiran els tribunals en el seu moment. Per això nosaltres Sr. Alcalde, com a
organització, sincerament també lamentem la situació, i hem estat intentant trobar-lo per
buscar una solució negociada i una sortida que ens semblava que estava molt a prop.
Se’ns havia dit que el motiu del conflicte havia estat que la nostra clàusula era una
clàusula il·legal sense demanar consulta, perquè sembla ser que hi ha un expert en la
matèria que, a més a més, és representant sindical en el Tribunal Laboral de Catalunya i
consta a les actes del propi tribunal, per lo tant, el que digui aquest expert en la matèria
aquí va a missa. Sense tenir en compte que hi ha un Secretari, un Secretari de
l’Ajuntament, hi ha tècnics jurídics que podrien dir alguna cosa sobre aquest tema. La
clàusula que diuen que és il·legal, l’hem aprovat a l’Ajuntament de Platja d’Aro, suposo
que ja ho saben, on hi ha el president de la Diputació com a Alcalde. I a més a més, en
aquesta clàusula, hi havia una relació dels articles que han estat suspesos, suspesos per
el govern central. Jo lamento profundament que critiquem al govern central quan no ens
interessa però en canvi, quan ens interessa que el govern central ens limiti com a poble,
com a ciutadans, com a treballadors i treballadores, quan ens va bé, llavors si que el que
diu el govern central és d’aplicació. Lamento, lamentem des de CCOO, haver d’anar als
tribunals per una qüestió de dignitat sindical. Pensem que estem davant un tema ètic,
moral i de legitimitat, la ètica i la moral són molt difícils de valorar. Cadascú tindrà la
seva ètica i la seva moral, cadascú tindrà la que tingui, però si que hem d’anar a la via
legal. I hi hem d’anar perquè no ens han deixat cap més opció per impugnar el conveni.
Demanarem a les autoritats judicials evidentment, com a mesura cautelar, la no
aplicació amb el que això suposarà, i si l’autoritat judicial ens ho admet, evidentment, el
conveni que creiem que serà vigent és l’anterior, però bé, això és una qüestió que no
vull entrar a discutir. Simplement, que lamentem aquesta situació. En la nostra última
revista, la que han fet els companys, li fem una última oferta senyor alcalde: abans
d’anar als tribunals, abans de portar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que no
s’ho mereix ni l’Ajuntament ni els treballadors i treballadores de Sant Feliu, ni vostès
regidors i regidores, veure’s en una situació d’aquest tipus, busquem una sortida, que
estàvem molt a prop i crec que aquí s’han donat algunes vies. Res més. Moltes gràcies
per la seva atenció i bona nit.
Alcalde: moltes gràcies. Hi ha més intervencions per part de les senyores i senyors del
públic? Hi ha alguna altra intervenció? No? Molt bé. Agrair la intervenció que ha fet
vostè, i ara em permetran que parli una estona jo. Ja que malgrat que en el gruix de les
negociacions no hi he estat, sí en algunes parts i per tant ho conec. Bé, jo voldria agrair
personalment a les persones que han format part...no es preocupi, endavant.
Públic: sobre el tema d’aquesta companya de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de
l’àrea de recursos humans, és trist, i perdoni’m que digui, vergonyós també que la
canviïn d’àrea perquè s’ha afiliat a CCOO
Alcalde: es presenta com a candidata per part de CCOO.
Públic: és vergonyós, i perdoni aquesta frase. Es vergonyós que la canviïn d’àrea per
això, per voler estar a unes llistes per defensar els drets dels treballadors.
Alcalde: moltes gràcies, alguna cosa més?
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Públic: no, no. Val més que calli.
Alcalde: no. Pot dir el que vostè vulgui dir. Molt bé, moltes gràcies. Començarem per
aquesta darrera intervenció. Quan diuen que és trist, és trist veure com hi ha gent
d’aquesta ciutat que amb l’horitzó d’unes eleccions sindicals vagi a la grenya quan no
tindria que anar-hi. Això és el que és més trist. És trist que, elements d’expedients de
persones que no haurien de sortir a la llum pública hi ha gent que els ha fet servir i els
ha posat a la llum pública. Això és molt trist. I justament per això la cap d’àrea, amb
molt bon criteri, vol evitar-ho. Segurament si estiguéssim en un entorn en que la gent no
anés a la grenya, si estiguéssim en un entorn on la gent no es dediqués a passar part dels
expedients personals a la premsa això no hauria de succeir. Això és el que passa. I és
trist, que a la cap de recursos humans, el cotxe de la qual coneix molt poca gent, li
hagin ratllat. Tot això és molt trist. I el que vostè comenta també ho és. És evident. Són
persones vostès que quan es posem junts, esclata tot. Llavors passa això. No tant sols
son relacions sindicals, també són relacions humanes. Com deia molt bé el Sr. Aguilar,
la feina que fan el que són els sindicats, és importantíssima. Jo crec que el problema no
és dels sindicats, crec que el problema és de relacions entre persones. Li dic així de clar.
I és molt trist arribar a aquest punt, per suposat. I crec que ho compartim tots. Amb
cadascun de vostès per separat podem arribar a acords importants, quan els posem tots
junts, és quan s’espatlla tot. Ho ha dit el representant de TSF i jo crec que és la clau de
volta d’aquesta qüestió. Malauradament és la clau de volta d’aquesta qüestió. Tenim un
horitzó temporal. Quan a nosaltres, des d’intervenció se’ns comunica que és important
tindre això aprovat, i que hi ha aquest temps d’exposició pública etcètera, perquè sinó hi
ha el perill de que s’hagin de retornar certes percepcions tant justament emparades per
el conveni, de manera formal i taxativa el govern no vol aquesta responsabilitat. Quan a
més a més, hi havia un moment que tothom hi estava d’acord amb aquest conveni, i de
sobte, apareix aquest annex. Val a dir que el conveni que aprovem, i la regidora ha fet
esment a l’article 5, permet incloure totes aquelles modificacions en les que hi estiguem
d’acord i crec que si mirem enrere, si mirem enrere, el que és la voluntat d’aquest
Ajuntament en relació als treballadors, en cap cas a ningú se l’ha perjudicat. Al capítol 1
d’aquest Ajuntament, que és el que la ciutat destina a les despeses de personal, no ha
disminuït en tot aquest període. I al final, senyores i senyors, qui pren aquesta
responsabilitat no és aquest Ple, encara que tots votin que sí, qui pren aquesta
responsabilitat és intervenció i un servidor. I es diu responsabilitat comptable, on el
nostre patrimoni hauría de fer front a aquestes qüestions si és el cas. Per tant, tots
aquests passos s’han fet, i de molt bona fe. Jo estic convençut, que si no estiguéssim en
aquest horitzó sindical d’eleccions, el que avui succeeix aquí no succeiria. Estic
convençut. En qualsevol cas, escolti’m està obert aquest conveni a arribar a acords
posteriors. I ja està, i no s’ha fet res, insisteixo, en detriment d’aquests treballadors
d’aquest Ajuntament. Hem aplicat complements de productivitat. Ara estem amb revisió
de complement específic, qüestions que en aquest entorn normatiu actual estan a la
corda fluixa però ho fem. Per tant, els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols, que és una
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part de la qual també hem de parlar, que són els que paguen, poden tenir el
convenciment que als treballadors mirem de tractar-los el millor possible. I una altra
qüestió que és bàsica: la seguretat jurídica. A això no hi podem renunciar. Fer coses al
marge de la seguretat jurídica al final és un trasbals. No fa massa hem tingut el cas
d’aquestes jubilacions anticipades. Tot això no podem tornar-ho a viure, no ho podem
tornar a viure. Perquè al final, la responsabilitat és del sistema d’intervenció, alcalde i
secretari si és el cas. I amb això no es pot jugar. S’ha de ser molt seriós. Aquests
treballadors que no es vulguin acollir, o que s’ho repensin, etcètera, escolti’m! Aquí no
es criminalitza absolutament a ningú. Estem mirant de ser els més “equànimes” possible
i alguns de vostès han pogut comprovar personalment el que els dic ara. I em sap molt
greu veure gent trempada que va a la grenya. Hi ha jurisprudència del que anem a fer
ara. No anem a fer cap novetat. La jurisprudència hi és i s’ha comprovat que hi sigui,
perquè sinó evidentment no ho portaríem a terme, això els hi garanteixo. Però atès que
hi ha jurisprudència per una banda, atès que tenim una “premura” de temps, perquè sinó
tindria una repercussió econòmica sobre les persones i per això la qual cosa aquest
conveni s’ha presentat aquí al Ple. Conveni del qual, esborranys però molt similars al
final, els senyors regidors l’han tingut fa mesos, no els ha arribat pas tot avui. En
qualsevol cas, com diu també el representant de CCOO, vostès han d’anar a les vies que
considerin. I des d’aquest Ajuntament, escolti’m, cap problema! Tot allò que no
ocasioni cap mal en les retribucions dels treballadors serà molt benvingut. Bé, en
qualsevol cas insisteixo, primer agrair l’esforç personal de les persones dels diferents
sindicats. És fàcil veure d’espectador extern quan les coses es torcen a l’horitzó i els
asseguro que és fàcil objectivar-ho. I només els prego que aquesta reunió tal i com
comentava el representant de CCOO, la fem per tornar a la pau entre la gent. El que no
pot ser és que per una qüestió d’aquest tipus vostès s’estiguin discutint. No pot ser això.
No anem bé si això passa. I sap molt de greu, insisteixo, veure gent trempada que està
amb aquestes històries. Una gent que jo sé que si li demanem de fer una feina per la
ciutat la fan i no té hora per fer-la. Aquí no hi ha cap crítica a ningú. També ens sap
molt greu, i afegeixo, que a una persona se li recordi un grau de parentesc. Jo he vist, no
m’ho han dit, he vist, a vegades, quan gent defensen qüestions que corresponen a la seva
esposa o al seu marit a les reunions per el complement específic. Però no passa res
perquè tampoc suposa cap biaix que s’introdueixi, perquè els seus representants
sindicals tenen prou criteri per fer un “cribatge” d’això, no passa res. Fins i tot té un
punt d’humà i a vegades es fa en un ambient de confiança i no passa res. Perquè després
som capaços de fer aquesta extrapolació. En qualsevol cas, com deia abans, agrair la
feina que han fet tots vostès. Saber que ho han fet amb bon delit, i en aquestes eleccions
sindicals que els hi venen, doncs desitjar-los a tots sort, però sobretot que sigui en pau.
I si són capaços de fer una reunió perquè hi hagi aquesta pau, escolti’m! Serà excel·lent.
Moltes gràcies i molt bona nit a tothom.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària acctal, estenc aquesta acta.
La secretària acctal

Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Marta Vila
Gutarra

CPISR-1 C Joan Alfons Albó
i Albertí
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