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

2/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 de febrer de 2014
des de les 20 h fins a les 22:10 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) *
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) *
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. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
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)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Vocals que no assisteixen:
Carles Motas i López (TSF)
* El Sr. Pere Albó, que presideix inicialment la sessió, excusa l’absència inicial de
l’Alcalde i de la Sra. Pilar Giró que estan tornant de viatge per raons del càrrec.
S’incorporen a la sessió durant la deliberació del punt 7.

*
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE
GENER DE 2014
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- APROVACIÓ DE LA CONCESIÓ D'ÚS DE PART D'UN LOCAL DE
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA I INSTAL·LACIÓ DE
LINIA ELÈCTRICA
4.- FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE DE DEFENSA DE L'AUTONOMIA
LOCAL CONTRA LA

LEY

27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE

RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
5.- CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ-INTERURBÀ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'EMPRESA SARFA
6.- SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DE L'INCREMENT DE LES TARIFES
APLICABLES ALS SERVEIS DEL TAXI
7.- APROVACIÓ DEL PLEC DE

CONDICIONS

ECONÒMICO-

ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL FESTIVAL DE LA
PORTA FERRADA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ
8.- DESAFECTACIÓ DE LA FINCA DEL CARRER DEL BRUC
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ICV-EUiA CONTRA LA
REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTARIA DE L'EMBARÀS
10.- PROPOSICIONS URGENTS
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE
GENER DE 2014
El Sr. Jordi Vilà demana la suspensió del Ple per motiu del Carnaval, i per les absències
de l’Alcalde i d’altres regidors. Mostra la seva disconformitat amb la convocatòria.
Josep Saballs: Mostra la seva indignació per l’absència de l’Alcalde, a qui es va
demanar que canvies la data del Ple. Agraeix a tothom que li ha donat el condol per la
mort del seu pare, cosa que no ha fet l’Alcalde, que creu que no ha estat a l’alçada.
Pere Albó: L’Alcalde està de viatge a Madrid per qüestions municipals i està tornant cap
aquí. L’absència està perfectament justificada. El Ple s’ha avançat per fer-ho seguir tot.
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David Oliveras: Demana que consti en el punt 3 de l’ordre del dia, quan el Sr. Oscar
Alvarez va preguntar sobre la sentència de les jubilacions d’antics treballadors
d’aquesta casa. La resposta de l’alcalde ha estat molt minsa, més o menys al minut 38
de la gravació, voldríem que constés la literalitat del que va dir l’Alcalde.
Secretari: No hi ha cap informe de Secretaria. Va fer l’informe la persona que substituïa
la cap de recursos humans en aquell moment.
Intervenció: No hi ha cap informe d’Intervenció, la coincidència de criteri no era sobre
l’informe sinó sobre l’obligació de no pagar la paga extra. I personalment li he dit al Sr.
Motas que no hi havia cap informe.
David Oliveras: Si més no em fan constar la literalitat de les paraules, si no existeixen
els informes és la paraula de l’Alcalde. Que consti en acta.
S’aprova l’acta anterior núm. 1/2014 de 30 de gener de 2014 amb aquestes esmenes.
2. - 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
Secretari: El 14 de febrer van comparèixer davant el Tribunal Laboral de Catalunya el
representant de l’Ajuntament i els representants dels treballadors i van arribar a un
acord sobre el tema del pagament de la part proporcional de la paga extra de Nadal del
2012, un acord que ara s’haurà d’aplicar i executar per part de l’Ajuntament quan hi
hagi les partides pressupostàries suficients. Es tracta del reconeixement del dret dels
treballadors municipals a cobrar la part proporcional d’aquesta paga extra, per el temps
meritat fins a l’entrada en vigor de la norma que establia que no s’havia de pagar
aquesta paga extra.
Per altra banda, es dóna compte de la sentència del Tribunal Suprem de 6 febrer de 2014
que desestima el recurs de cassació plantejat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
en relació a una expropiació per interès de llei, una expropiació que l’Ajuntament va
haver de tramitar perquè el propietari ho va requerir. El Tribunal Superior de Justícia va
estimar parcialment el recurs formulat pels expropiats, es va fixar el preu d’expropiació,
que són 694.000€ més el 5% del premi d’afecció i els seus interessos corresponents.
Contra aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, l’Ajuntament va presentar
recurs de cassació que ha estat desestimat per aquesta sentència de 6 de febrer de 2014.

*

Óscar Álvarez: A la Comissió Informativa va demanar que es fes el càlcul dels
interessos de demora. Ell ho ha calculat, per un costat des de la data del justipreu fins a
la data de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens anem
aproximadament a uns 160.000 €, i des de la data de la sentència del Tribunal Superior
de Justícia fins a la data del Tribunal Suprem són aproximadament uns 80.000€. Ara ens
anem a uns 240.000 € d’interessos més els 694.000€ que va establir el Tribunal
Superior de Justícia. Quan va consultar l’expedient, no hi havia tota la documentació.
Prega al Sr. Secretari perquè es vetlli per la documentació, perquè si els membres de
l’oposició han d’anar a consultar l’expedient, agrairia que la documentació estigués
complerta.
En relació a aquest contenciós, es va dir que per part de l’Ajuntament es va interposar
recurs de cassació. El recurs interposat per l’advocat de l’ajuntament, el Sr. Batllori, no
figura a l’expedient. Tampoc hi havia una resolució del Tribunal Suprem, un auto de 15
de desembre de 2011 que desestimava una de les al·legacions fetes per l’advocat de
l’Ajuntament. Demana que se li faci arribar aquesta documentació.
Josep Saballs: Pregunta per la factura de l’arquitecte Esteva Corominas per un import de
4.200€. Demana en què consistirien aquestes feines.
Demana també còpia de l’expedient de contractació adjudicat a Fuentes Ariza.
Pere Albó: Se li facilitarà còpia i la informació que requereixi.
Secretari: Vingui a Secretaria i la documentació que necessiti se li facilitarà.
Joan Vicente: Pel què fa el tema de l’expedient de l’expropiació dir-li que jo també he
anat aquest migdia a comprovar unes coses i he trobat que faltaven coses i efectivament
l’encàrrec per al recurs de cassació no l’he trobat i la sentencia tampoc l’he trobada. En
tot cas, dir que és un expedient que s’està tramitant des del 2003 i que per exemple
aquest encàrrec amb un advocat del recurs de cassació va ser en data del 2011. És un
expedient molt llarg i de fa molt temps. En previsió d’aquesta possible sentència l’equip
de govern, d’una banda havia previst un mecanisme de gestió urbanística per poder
cobrir una part del cost d’aquesta expropiació, i per l’altra banda també des dels serveis
econòmics, pel que quedaria pendent, inclosos els interessos, sembla que està garantit el
pagament. S’està obrint la negociació amb els propietaris per establir els terminis del
pagament.
Per altra banda a aquesta factura de l’arquitecte d’Olot. És l’informe que es va
encarregar des de Secretaria per la denúncia d’un ciutadà sobre irregularitats en temes
d’Urbanisme i Contractació.

3. - APROVACIÓ DE LA CONCESIÓ D'ÚS DE PART D'UN LOCAL DE
PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA I INSTAL·LACIÓ DE
LINIA ELÈCTRICA
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El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Les obres de reurbanització de la placeta de Sant Joan preveuen la retira de l’estació
transformadora existent a la mateixa, per raons d’estètica i de funcionalitat, per la qual
cosa és necessari la ubicació de la nova estació en un lloc públic proper i accessible.
L’Ajuntament i l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica es van posar d’acord en
ubicar la nova estació en el garatge del carrer del Mall núm. 7, amb una ocupació de 14
m2.
Atès que el referit local forma part de la finca de l’antic hospital, que es de propietat
municipal, de caràcter demanial, i qualificada com a equipaments, segons el vigent
POUM, la cessió de l’ús d’aquest espai requereix l’atorgament d’una concessió
demanial.
La finalitat de la concessió és que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U
pugui garantir la qualitat del servei de la xarxa de distribució el subministrament
d’energia elèctrica a la població, mitjançant l’emplaçament d’un centre de
transformació.
Atès que l’art. 137.c) de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques
preveu l’adjudicació directe quan l’immoble resulti necessari per a donar compliment a
una funció de servei públic o a la realització d’un fi de interès general. I que l’art. 93.4
de la referida llei estableix que les concessions d’ús privatiu del domini públic podran
ser gratuïtes.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple Municipal, l’adopció del següent acord:
Aprovar el conveni per el qual s’adjudica la concessió demanial de 14 m2 del local
situat al carrer del Mall núm. 7, a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U amb
núm. NIF B-82846817, per a l’emplaçament d’un centre de transformació de la xarxa de
distribució del subministrament d’energia, per un període de 50 anys.»
Jordi Vilà: Pregunta per la duració i si és gratuïta. Demana que la concessió sigui per 25
anys.
Secretari: Contesta que sí que és gratuïta, i que l’empresa va demanar que fos per temps
indefinit.
Pere Albó: Hi ha una millora evident de la situació prèvia, que també era per temps
indefinit.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:

*

10 vots a favor
1 vot en contra
7 abstencions

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

4. - FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE DE DEFENSA DE L'AUTONOMIA
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme de desenvolupament,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient,
els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens
migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la
població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal
donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i
ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat,
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no
s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a
aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que
donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el
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control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de
pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de
residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat
en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta
Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i
d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir
serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de
la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa
de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:

*

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75
bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312
de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la
seva execució.»
Joan Prat: Aquesta reforma prové de la modificació de l’art. 135 de la Constitució, de
forma molt qüestionable per el que és la sobirania espanyola. És un atac als serveis que
presten els ajuntaments. Potser per mantenir serveis municipals caldrà insubmissió. Es
traslladen les competències a instàncies més llunyanes com la Diputació.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
17 vots a favor
1 abstenció

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

5. - CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ-INTERURBÀ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'EMPRESA SARFA
El Sr. Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Atès que de conformitat amb l’ article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel quan s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té competències pròpies sobre el transport públic
de viatgers.
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Atès que l’ Estatut d’autonomia de Catalunya fixa que la Generalitat de Catalunya té la
competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.

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

Codi de Verificació electrònic: 9c01943f-59d5-417f-b4ff-42156f130bc9

Atès que l’empresa Sarfa, SL és titular de la concessió per a l’ explotació del servei
regular de transport de viatgers per carretera Barcelona - Cadaqués amb filloles (V6444) de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 23 de maig de l’any 2008 es va formalitzar conveni entre el
Departament Territorial i Obres Públics (ara Territori i Sostenibilitat) els Ajuntaments
de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’ Aro i Sant Feliu de Guíxols per a una millora
en el sector que garantís el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes
poblacions , tant pels desplaçaments dins del municipi i entre els municipis propers.
Atès que l’any 2012 es va sol·licitar una ampliació d’itinerari en una de les línees per
tal de facilitar el servei de transport als escolar dels IES, i així reduir el dèficit anual
d’aquest servei.
van adequar els itineraris .
Atès que el cost del servei que correspon a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el
del 30,77 % sobre el cost del servei total, que representen 82.427,54 €.
Atès que de forma paral·lela, s’optimitza aquest servei regular per realitzar el servei de
transport escolar ,la qual cosa suposa una aportació complementària, per part del nostre
ajuntament de 20.962,78 € anuals..
Atès que el cost final del servei de transport urbà-interubà i escolar per aquest any 2014
suposarà una aportació màxima per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de
103.390,32 €.
Es proposa al Ple, com a òrgan competent, amb l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’ empresa Sarfa SL.
2. Autoritzar i Disposar la despesa de 103.390,32 €, import corresponent al cost total
del servei de transport de viatgers per carretera a Sant Feliu de Guíxols, Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, corresponent al període de l’1 de gener al 31
de desembre del 2014, i al servei de transport escolar corresponent al període de l’ 1
de gener al 31 de desembre de 2014, realitzat per l’empresa Sarfa, SL, amb CIFB62198973 i domiciliada a Begur, Polígon Industrial Riera d’ Esclanyà, carrer Mas
Resplandis, número 6-8, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 044410022799, i
número d’operació prèvia 920140000814.

*
3. Aprovar les liquidacions mensuals d’aquesta despesa, que l’empresa Sarfa, SL, NIfB62198973 presentarà cada mes amb un informe/liquidació sobre l’ús del servei, per
import de 8.615,86 €.»
Secretari: Hi ha hagut un petit canvi respecte al que es va dictaminar a la Comissió
Informativa que afecta als imports per les autoritzacions de despesa que en la Comissió
Informativa eren per sis mesos, i ara s’aprova per tot l’any.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

6. - SOL·LICITUD D'APLICACIÓ DE L'INCREMENT DE LES TARIFES
APLICABLES ALS SERVEIS DEL TAXI.
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
de Règim Intern i que textualment diu el següent:
«Vist l’escrit de data 5 de febrer de 2014 i RGE:1339, del col·lectiu de taxistes de Sant
Feliu de Guíxols, mitjançant el qual sol·liciten l’ increment de tarifes del servei d’
autotaxi, en un 2%.
Vist l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de data 19 de desembre de 2013 que
autoritza un increment mitjà de fins el 2 % dels serveis d’autotaxi, publicat en el DOGC
de data 14 de gener de 2014.
Vist el què es disposa al Decret 339/2001, de 18 desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes que regula el Decret
149/1988, de 28 d’abril .
Es proposa al Ple Municipal, com a òrgan competent, amb l’adopció del següent acord:
1r. Aprovar la proposta de les tarifes sol·licitades pel col·lectiu de taxistes:
2013
TARIFA 1
BAIXADA B
6,48
Preu Quilom.
1,40
Hora Espera
22,12
TARIFA 2
BAIXADA B
5,35
Preu Quilom.
1,28
Hora Espera
20,94
SUPLEMENTS
Avís Telef.
1,70
Maletes-Embalums 1,70
Animals domèstics 1,70

SENSE IVA
5,89
1,27
20,11

2014
2,00%
6,01
1,30
20,51

10% IVA
TOTAL+IVA
6,61
1,43
22,57

4,86
1,16
19,04

4,96
1,18
19,42

5,46
1,30
21,36

1,54
1,54
1,54

1,57
1,57
1,57

1,73
1,73
1,73
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Serves entre cales i
afores
4,73
Nits
Especials(Nadal,
Anys nou i Sant
Joan)
3,76
Festes Locals
3,76

4,30

4,39

4,83

3,41
3,41

3,48
3,48

3,83
3,83

TARIFA 1 :

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

TARIFA 2 :

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

2n. Traslladar l’acord als interessats.
3r. Traslladar l’expedient juntament amb l’informe del Ple a la Comissió de Preus de
Catalunya del Departament D’Empresa i Ocupació per tal que procedeixi a l’aprovació
definitiva, d’acord amb l’ establert en l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICOADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL FESTIVAL DE LA
PORTA FERRADA I INICIAR LA CONTRACTACIÓ
S’absenta de la sessió el Sr. Joan Vicente.
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Cultura i que textualment diu el següent:
«Atès que el Festival de la Porta Ferrada resulta un actiu inqüestionable per a la Ciutat
tant del punt de vista cultural com turístic, l’Ajuntament creu necessari externalitzar la
seva gestió de forma que el futur d’aquest no quedi compromès per les dificultats
econòmiques i restriccions a que estan sotmeses les administracions públiques.
Aquestes dificultats obliguen a limitar l’aportació econòmica de l’Ajuntament al
Festival de la Porta Ferrada. l’Ajuntament vol també que aquest Festival s’organitzi
aplicant els criteris de gestió propis d’una empresa privada.

*
Atès el plec de condicions econòmiques i administratives particulars redactat al
respecte, en data 18 de febrer de 2014 i l’informe emès respecte a aquest plec per la
intervenció municipal.
Atesos els canvis introduïts en el plec i l’informe emès pel secretari municipal, en data
20 de febrer de 2014.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària núm.
04.07.33500.47900, “Subvenció dotacional dèficit d’explotació Festival Porta Ferrada”
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
1r Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars per a
l’adjudicació del contracte administratiu especial per a la gestió del Festival de la
Porta Ferrada en base a l’esmentat plec que, en extracte, diu així:
1. Objecte del contracte: Contracte per a la gestió integral del Festival de la Porta
Ferrada.
2. Aportació de fons públics. L’aportació màxima de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols serà de 385.000 euros, en concepte de la subvenció al dèficit
d’explotació de l’activitat, que per aquesta raó no està subjecta a l’IVA
3. Durada del contracte. El termini de durada del contracte s’estableix en quatre
edicions 2014 a 2017, amb possibilitat d’una única pròrroga per les edicions
de 2018 i 2019, mitjançant acord exprés.
4. Garantia provisional. S’estableix una garantia provisional de 11.550,00€
corresponent al 3% de l’import de l’aportació econòmica municipal, per tal de
garantir el manteniment de les ofertes, atenent els recursos tant propis com
externs destinats a la valoració d’aquestes
5. Termini i forma de presentació de proposicions. El termini de presentació de
proposicions serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera publicació
d’aquest anunci al BOP Girona i al DOGC.
6. Sol·licitud d’informació. Es podrà sol·licitar informació a l’adreça de correu
electrònic plecs@guixols.cat.
7. Perfil del contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es
publicaran en el perfil del contractant accessible des de la seu
2n Autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària
04.07.33500.47900, “Subvenció dotacional dèficit d’explotació Festival
Ferrada” (núm. operació 92014/175).

núm.
Porta

3r Iniciar el procediment de licitació atorgant un termini de 20 dies naturals, a comptar
des de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP Girona i al DOGC, per a la
presentació d’ofertes.
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4t Delegar a la Junta de Govern Local la resta de tràmits que es derivin d’aquest
procediment de contractació, inclosa l’adjudicació del contracte.»
Joan Prat: S’abstindrà perquè anem tard, hi ha hagut molts mesos per prepara-ho, no
està d’acord amb la manera de fer. Incrementa l’aportació municipal perquè l’empresa
fa seves les aportacions externes. No fixa el màxim de les entrades protocol·làries. Qui
nomena el Director artístic?. Creu que se l’ha de nomenar any a any. Tampoc queda clar
el procediment per anomenar el comitè d’experts, ni si seran retribuïts.
Óscar Álvarez: Falten documents. Va demanar que es fessin arribar per correu
electrònic aquests informes, i no els ha rebut. No sap si la retribució del director artístic
és legal o no ho es. S’ha parlat d’una persona concreta per fer la direcció artística, per la
seva experiència. L’any passat la persona va fer menys gestió i va rebre una retribució.
Creu que el director artístic hauria de cobrar el mateix que ara perquè té menys feina de
gestió. Creu que aquests diners s’haurien de destinar a finalitats d’interés social.
Pregunta si es cobrarà a l’empresa els consums de subministraments que es faran a
escenaris diferents de la zona portuària.
Jordi Vilà: El govern no ha estat a l’alçada de les circumstància atès l’import de la
contractació. Creu que aquests diners estan ben gastats, ja que el Festival és un actiu
econòmic i turístic, i que busca la difusió de la cultura. Creu que calia una convocatòria
de comissió informativa específica per aquest tema. La gestió política és correcte. El
que té de bo el Festival és l’essència publica, a diferència d’altres festivals. Creu que la
concessió administrativa és una bona sol.lució. No li sembla bé que l’acord hagi
transcendit a la premsa abans del Ple. Creu que s’hauria de publicar un llibre o fer una
exposició per fer memòria del mig segle del Festival.
Josep Saballs: A la pàgina web de l’Ajuntament també ha sortit publicada la informació,
on consta una roda de premsa del regidor amb la persona que figura com a director
artístic. S’hauria d’haver començat a tractar abans amb tots els grups. Les formes són
importants i aquí han fallat. Respecte al plec de condicions, creu que el criteri subjectiu
és important, i amb quatre anys per davant, quina força tindrà l’Ajuntament sinó està
conforme amb la programació presentada. Proposa que la durada sigui de 2 + 2 + 2
anualitats. Valora el treball fet per el Sr. Mallol i la seva vàlua artística. Demana que es
valorin les possibles conseqüències de cometre una il·legalitat en el nomenament del
director artístic. Fa esment a l’aportació municipal i a la garantia provisional, que
sembla que no coincideixen.
S’incorporen a la sessió l’Alcalde i la regidora Sra. Pilar Giró.
Pere Albó: Es rectificarà aquest error material. Aquestes darreres setmanes s’ha forçat la
màquina perquè no es podia demorar més l’inici d’aquesta contractació. Demana
disculpes si per això algú s’ha sentit menystingut. Sobre la data d’aprovació, els anys

*
anteriors s’havia començat més tard. No hi ha un màxim d’entrades protocol·làries, el
límit ja el posarà l’empresa, el mínim es per a cobrir les necessitats institucionals i de
protocol. Sobre el director artístic, al Sr. Mallol se’l va anomenar fa molts anys per
l’organisme autònom Escola de Música. El comitè d’experts serà nomenat seguint les
pautes que estableix el plec de condicions, buscant la millor qualificació professional,
en els àmbits de cultura, protocol, etc. Sobre la retribució del director artístic, avui no
s’està decidint això, però si es compara amb convenis col·lectius d’aquest àmbit, nivell i
pressupost, les quantitats previstes estan per sota del que és habitual. La roda de premsa
s’ha fet per les peticions dels mitjans quan s’han assabentat de la convocatòria del Ple.
Sobre la durada, si surt per més anys permet arriscar més a l’empresa. Cada mandat es
podrà replantejar el contracte. Hi ha mecanisme davant els possibles incompliments del
contractista, i en cas de necessitat sempre ho podria tornar a gestionar directament
l’Ajuntament, com ho feia abans. El director artístic serà l’home de l’Ajuntament en
aquest contracte que vetlli perquè l’aportació municipal es multipliqui el màxim
possible en el pressupost final.
Joan Prat: Si anem bé de temps, es podria haver esperat i aclarir els punts de conflicte.
No li va quedar clar que el director artístic ja estigués nomenat. Insisteix que el director
artístic se l’ha de nomenar any a any, i que no ha de ser un càrrec vitalici. La seva
abstenció és per les formes.
Josep Saballs: Com queda el tema de la disparitat de criteris sobre la compatibilitat?
Pere Albó: Queda per resoldre, si bé l’informe del Secretari contradiu el de la Secretària
delegada. El fins ara director ja va ser anomenat per l’Organisme Autònom, però és clar
que es pot renovar any a any. La llei marca que s’ha de crear un comitè d’experts i els
experts cobraran les dietes que corresponguin.
Alcalde: Sobre el meu retard en assistir al ple, juntament amb la regidora, teniem
concertades visites des de fa un mes i mig a Madrid per qüestions de l’Ajuntament. Dit
això, i en relació al plec que hem aprovat, recordar que el principal guany d’aquest plec
és aconseguir tenir un alt element de promoció de la ciutat i aquesta és la mesura justa.
A vegades fem despeses per a la promoció de la ciutat amb més o menys èxit, i aquí és
on rau la gran clau del Festival, que realment actuï bé com a element de promoció.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
13 vots a favor
7 abstencions

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

8. - DESAFECTACIÓ DE LA FINCA DEL CARRER DEL BRUC
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
d’Urbanisme i que textualment diu el següent:
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«Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per tal de procedir a la
desafectació del bé demanial de la seva propietat consistent en una porció de
terreny de 190 m2 que comprèn l’actual passatge sense urbanitzar perpendicular
al carrer del Bruc, i paral·lel a la riera de les Comes, propietat de l’Ajuntament i
que figura inscrit com a finca registral 27772.
Aquesta part de vial previst en el planejament anterior, actualment es troba desafectada i
no es preveu la seva execució pel POUM de 2006. Atesa la seva forma és
susceptible d’un ús adequat. En aquest expedient s’ha acreditat l’oportunitat i la
legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé, i consta informe jurídic
favorable ratificat pel secretari de la Corporació.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública, sense que s’hagi formulat cap
al·legació.
D’acord amb el que disposen l’article 20 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 règim 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 municipals, essent necessari el vot favorable de dues terceres parts del
nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, pel fet de tractar-se de la desafectació d’un bé demanial.
Per tot això que s’exposa, com a regidor delegat de planejament i gestió urbanística,
Proposo al Ple :
PRIMER.- DESAFECTAR el bé demanial consistent en una porció de terreny de 190
m2 que comprèn l’actual passatge sense urbanitzar perpendicular al carrer del
Bruc, i paral·lel a la riera de les Comes, propietat de l’Ajuntament i que figura
inscrit com a finca registral 27772 del Registre de la Propietat en el Volum
3375, Llibre 630 de Sant Feliu de Guíxols.
SEGON.- DISPOSAR la pertinent anotació de la desafectació en l’Inventari de Béns,
així com que es faci constar en el Registre de la Propietat la modificació de la
qualificació jurídica del bé, que passa a ser patrimonial.»
Jordi Vilà: La intenció política és alienar la finca, que passaria si s’ho quedés un tercer
que no fos el veí. Aquest quedarà sense accés.

*
Alcalde: Hi ha interessat un colindant, i com a bé públic que és ha d’anar a subhasta
perquè és la forma de garantir que es pugui obtenir el millor preu. En el cas dels Anllò
tenim una cosa similar, si ho compra un hoteler serà excel·lent i si ho compra un
especulador serà un nyap, però per ara no hi ha més instruments.
Joan Vicente: Això podria passar teòricament, el que passa és que també és una porció
de terreny que té una afectació perquè s’ha d’enretirar. No és una parcel·la que sigui
esplèndida per edificar sinó que és na parcel·la que és ben bé un sobrant. Es veritat que
hi ha un interessat en la compra, però sí que ha d’anar a subhasta.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
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9. - MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR D'ICV-EUiA CONTRA LA
REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTARIA DE L'EMBARÀS
El Sr. Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa
de Règim Intern i que textualment diu el següent:
«El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la
reforma de la Lle Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva,
que regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de
l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici
d'aquest dret.
La Llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que
afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als
drets de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat
lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió
plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i
responsable, i amb l’empara de la Llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l'any 1985 havia suposat un avenç en la protecció
de les dones i dels i les professionals. La Llei va ser aprovada amb un ampli
consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra,
així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica.
La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la
seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a
les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional
com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i
lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP,
greument a la seguretat jurídica deis i les professionals de l’àmbit sanitari, així
com també a la garantia en l'accés a les corresponents prestacions sanitàries des
de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets
de les dones.

*
La Llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina
la possibilitat d'interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes,
considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació
i "greu perill per a la vida o la salut de la mare", privant les dones del dret a
decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de
malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia
justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de Llei,
que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix
mort i que no compleix cap deis preceptes internacionals reconeguts a la Llei
anterior.
Topa frontalment amb les recomanacions de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l'avortament augmentarà
el nombre d'avortaments, es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i
empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d'una nova política regressiva
del Govern central, d'una Llei discriminatòria i retrograda que situa
Espanya novament a la cua d'Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix
en drets
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn
europeu. També són moltes
les crítiques que han aparegut tant
de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així
com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa
nostra
Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
acordi:
Rebutjar de forma contundent la MODIFICACIÓ feta pel Govern de l'Estat en
sessió plenària el dia 13 febrer del 2014 de la Llei Orgànica 2/2010, de 3
de marc de salut sexual i reproductiva.
Comunicar aquest acord al President del Govern de l'Estat, al Ministeri de
Justícia, al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i
als presidents de l'Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de
Municipis de Catalunya.»
Joan Prat: És una llei que torna a 30 anys enrere. Cap dona avorta per gust. Convertirà
l’avortament en una pràctica furtiva. Demana sumar-se a la pressió popular que demana
la retirada de la llei.
Jordi Vilà: Es reitera en els arguments del Sr. Prat. Ha de prevaldre la moralitat de cada
persona. Al mateix temps a Europa hi ha un país que ara ha legalitzat la eutanàsia
infantil. Hi ha veus qualificades que demanen que s’intenti el consens en aquest tema.
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Josep Saballs: Està d’acord amb la proposta i amb les intervencions dels grups que l’han
precedit.
Verònica Lahoya: El seu grup defensa la llibertat de les dones i el dret sobre el seu propi
cos. Creu que la reforma trenca la igualtat social, les persones podran avortar en funció
de la seva capacitat econòmica. És molt trist que després de molts anys i molts avenços
en aquesta matèria, hi ha normativa que ha permès prendre una píndola en un termini de
24 hores per evitar un avortament indesitjat i hem evolucionat molt en aquest sentit, ens
trobem on mares d’ara que van disposar d’aquesta llibertat d’avortar en un determinat
moment, veuen com les seves filles la llibertat no la tindran, per tant, evidentment
aquesta realitat és així de crua. Ens adherim i de forma expressa a aquesta moció i el
felicitem per la seva presentació.
Alcalde: El grup de CiU creu que és una qüestió personal de gran transcendència que ha
de poder decidir cada persona. Com a mínim poder decidir el que un considera que en el
seu cas sigui el millor. És quelcom que segurament influenciarà per sempre més en la
seva vida. És una qüestió que no és ni molt menys trivial, però per la gran
transcendència que té per la vida d’una persona entenem que ha de poder decidir
aquesta persona. CiU donarà suport a la iniciativa que proposa el Sr. Prat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
19 vots a favor
1 abstenció

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

10. - PROPOSICIONS URGENTS
No se’n presenten.
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
Sr. Joan Prat
Pregunta. Torno a reiterar les preguntes que he fet en els dos plens anteriors, i encara
estem allà mateix. Es tracta de l’obra del carrer Girona, com estan les diligències?, i
quines diligències s’han efectuat amb l’empresa. S’ha fet algun requeriment a
l’empresa? S’ha fet alguna diligència i si s’ha fet me les poden fer arribar?

*
Pregunta. Respecte a la moció que vam aprovar de la borsa social que permeti
compensar les plusvàlues provinents dels desnonaments. Està articulat?. Ens
convocaran per a discutir-ho?
Pregunta. En el darrer ple vaig preguntar per la calefacció del teatre. El Sr. Alcalde em
va respondre que l’endemà curiosament farien un diagnòstic i sabrien exactament
quines mesures s’haurien de prendre en la calefacció del teatre i si realitzarien o no
alguna mena d’actuació preventiva o alguna actuació més expeditiva. M’agradaria saber
com està el tema.
Joaquim Clarà: L’obra del carrer Girona l’hem portat entre varis regidors perquè és un
tema tant de vialitat com d’urbanisme. Informar-lo que des de l’àrea d’Urbanisme s’han
fet passos i no hi ha manera que aquesta empresa s’hi posi, llavors la decisió que s’ha
pres és per treure aquella barana primer hem de fer la vorera, perquè no n’hi ha. La
farem nosaltres i repercutirem a l’empresa el cost que tindrà. En principi hem pensat de
fer-ho amb els mitjans propis, és a dir, la Brigada Municipal per mirar d’abaratir els
costos municipals.
Alcalde: L’empresa que va fer aquesta promoció a hores d’ara està en fallida
econòmica, per això s’han fet els passos administratius, després s’ha de repercutir sobre
qui sigui el propietari. Ho estem fent de manera subsidiària.
En quan al tema de les plusvàlues, en el que és la previsió de pressupost, hi ha una part
de recursos justament per poder fer front a això, per tant, una vegada s’aprovi el
pressupost ja es tindrà en compte la dotació corresponent, i podrem fer la convocatòria
que vostè demana per poder-li exposar el tema.
Pel què fa al tema de la calefacció del teatre. Hi passa quelcom molt bàsic que és que
l’aire calent dintre del teatre entra per conductes que estan molt enlairats i com vostès
saben l’aire calent puja cap amunt i ens trobem en què la diferència de temperatura que
arriba a haver-hi entre el tècnic a dalt i la gent de platea al pati de butaques és molt gran.
Hi ha una proposta tècnica per a solucionar-ho. Esperem que en qüestió d’uns 10 dies es
pugui posar en marxa. També val a dir que en l’aparell que hi ha en aquest moment, a la
bomba de calor hi ha uns elements que han faltat sempre i que amb els anys la falta
d’aquests elements encara ha accentuat més el que no funcioni bé. Això ja es va
comentar al grup de teatre que habitualment l’utilitzen, el Benet Escriba, se’ls va
exposar el diagnòstic i quina seria la solució.
Sr. Óscar Álvarez
Pregunta. En relació a la pregunta que li ha fet el meu company d’ICV, sobre aquesta
creació de borsa social. Ha dit que encara no s’hi han destinat fons perquè queda
pendent l’aprovació del pressupost. Jo li vull preguntar en base a una moció que es va
aprovar per unanimitat o per majoria de tots els regidors, en relació a aquella moratòria
a l’hora de realitzar les autoliquidacions pels conceptes de plusvàlua.
En relació a aquesta moratòria de quatre anys per no emetre liquidació de plusvàlues
quan la transmissió de l’immoble essent primera vivenda, ha tingut com origen o bé una
adjudicació bancària, hipotecaria o una dació en pagament. Entenc que si s’aprova una
moció s’ha de portar a terme i vull parlar d’un cas concret. Vostès havent aprovat una
moció en la que s’acorda el no generar liquidació de la plusvàlua durant quatre anys en
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supòsits d’adjudicació bancària o escriptures de dació en pagament, en data 21 de gener
de 2014 a una persona que va perdre la casa, la va haver d’entregar al banc, a canvi
d’aquest deute hipotecari perquè no ho podia pagar. Vostès a aquesta persona que es
queda al carrer, tot i haver aprovat dues mocions, el dia 21 de gener de 2014 li giren una
liquidació per l’impost de plusvàlua i aquest senyor l’ha de pagar.
Els hi vull preguntar què faran amb aquesta liquidació, si no la paga perquè no té diners
li exigiran en via executiva? O tant bon punt vostès aprovin el pressupost, perquè per
majoria l’aprovaran, destinaran uns diners a la borsa social i bonificaran aquesta
plusvàlua que vostès li han girat?
Alcalde: Moltes gràcies Sr. regidor del Partit Popular, i ens agrada molt sentir la seva
sensibilitat cap als desnonaments. Sra. Interventora, pot exposar-ho si us plau.
Interventora: És tracta de dues qüestions diferents. La primera moció que va aprovar el
Ple va ser una moció única i exclusivament en casos de dació de pagament, establint una
moratòria. No sé si el cas que vostè m’explica és una dació de pagament o és una
execució hipotecària? Si, és una dació en pagament pot ser que ens hàgim equivocat, si
em pot donar les dades m’ho revisaré. En aquests casos jo entenc que establíem una
moratòria, per tant no hauríem d’haver-li enviat la liquidació. Lamento molt si ens hem
equivocat, em doni les dades del subjecte passiu i jo ho comprovaré.
I la segona qüestió que va presentar el regidor d’ICV era més extensa en el sentit de
bonificar tant en la dació de pagaments com en les execucions hipotecàries. I això per
qüestions que ja hem expressat bastants vegades en aquest ple a nivell tècnic, són
qüestions socials que s’han de tractar com a borses socials i no són exempcions
tributàries, i això ens obliga a dotar una consignació pressupostària que està previst en
el projecte de pressupost que tardarem un temps en fer-lo però no massa llarg, no em
vull comprometre en cap data, hi estem treballant, ha estat molt complicat perquè ha
sortit molta normativa d’utilització de romanents que hem hagut d’enquibir en el
projecte del pressupost. Una vegada això estigui aprovat, pot ser possible que en el
mateix Ple, tal i com vam fer l’any passat, passem tant els ajuts de la convocatòria d’IBI
com els ajuts d’aquesta borsa social. De totes maneres no tinc cap mena d’inconvenient
en què el Sr. Prat o qui vulgui, s’adreci al servei de Rendes de l’Ajuntament o als
serveis d’Habitatge, que ja ho hem parlat i entre tots podem fer aportacions per fer el
redactat.
Sr. Jordi Vilà
Pregunta. Tinc entès que l’Associació de Municipis per la Independència ha fet arribar
a l’Ajuntament, una proposta de moció a favor de la campanya de recollida de
signatures que reivindica el dret de vot amb la sol·licitud de presentar-la al Ple. Voldria
saber si és veritat i la gestió política que s’ha de fer en cas que això es confirmi.

*
Prec. Si no s’ha arreglat recentment, les Remendadores pujant al Passeig Irla, la barana
fa molts dies que està malmesa. Potser s’estava reparant, si no se n’han adonat, demano
que es comprovi.
Pregunta. Sobre la propietat de la superfície de l’Horta d’en Palahí. Hi ha activitat
d’aparcament, veig que s’hi fan arrenjaments, m’agradaria saber si ha canviat la
propietat o en quin estat està.
Pregunta. També seguint en l’àmbit dels aparcaments, a la carretera de Tossa ja fa
temps que l’èxit de l’aparcament de caravanes sobresurt de la capacitat que té
l’aparcament, moltes caravanes aparquen en l’aparcament de l’estació d’autobusos.
Varen dir que intentarien que ho gestionés una empresa privada. Està molt bé que hi
hagi l’aparcament de caravanes però s’ha de regular l’ús.
Prec. Em sembla molt bé la iniciativa de penjar el cartell de Carnaval en aquests
expositors que tenim. En aquesta línia suggeriria que es fes més quantitat de cartells i
que es prodigués més aquesta iniciativa, perquè és una manera de fer propaganda i
publicitat.
Alcalde: Pel que fa les notes que ens passa l’Associació de Municipis per la
Independència, ens en passen bastant sovint, ho repassarem.
En relació a la barana del balcó de les Remendadores, es mirarà amb urgència.
El tema de la propietat de l’Horta d’en Palahí segueix essent del mateix propietari, el
que també és evident que al no tenir la tanca perimetral també s’utilitza com
aparcament, també hem d’evitar que la gent es faci mal. Val a dir que se’ns ha presentat
una proposta d’urbanització d’aquesta zona que inclou aquest terreny.
Pel què fa l’aparcament de la carretera de Tossa i el que són les autocaravanes, és un
tipus de turisme al qual no hem de renunciar però que també s’ha d’ordenar i cobrar.
Espero en breu poder anunciar com ho farem exactament.
Pel què fa al tema de la iniciativa del cartell de Carnaval, la idea és seguir per aquest
camí.
Sr. David Oliveras
Pregunta. Voldria preguntar què està passant amb el Carnaval, segona festa Major de la
ciutat, ja que porten sis mesos en contradiccions. Prometen unes coses i per altra banda
ens diuen que no són possibles. L’Associació de Colles està desinformada, i a sobre
avui es troben que la Brigada no ha anat a preparar el foc, tal i com fa cada any, perquè
els hi han dit que no calia que hi anessin, sense haver avisat a l’Associació de Colles
Ganxones, cosa que ha fet que a corre cuita haguessin d’improvisar per tal de poder
realitzar la botifarrada.
Prec. A part d’això també se’ns va dir que es posaria sorra ens els ressalts de tot el
recorregut, per a suavitzar-los i que les carrosses poguessin passar correctament. Crec
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Sr. Josep Saballs
Pregunta. Quina acció es prendrà amb el tema de la policia de proximitat. Curiosament,
avui hi tornava a haver un policia, s’han recollit signatures demanant aquest servei, un
servei que els ciutadans de la part centre i de la part de dalt agraeixen molt. Però el cert
és que portàvem dues setmanes sense vigilància policial a les entrades i sortides de les
escoles del centre. Cal protegir a la mainada a les entrades i sortides de les escoles.
Voldria saber en quina situació estem ara. Si hi ha policia de proximitat o si no n’hi ha.
En tot cas, si s’ha decidit treure quin és el motiu.
Pere Albó: Acabat el Ple ho comentem. Potser no ho vaig entendre bé quan vam fer la
reunió amb totes les colles. Algunes colles deien que la rotonda de la Rambla de la
Generalitat seria molt complicada, i allà algú va comentar de fer el que vostè diu. Però
si vostè creu que hi ha un altre recorregut per millorar la Rua ho atendrem.
Alcalde: Em comenten que hi ha un punt al final. És el primer cop en molts anys que
les colles de Carnaval poden votar el recorregut. Ho repassarem.
En relació al tema de la sorra, el Sr. Cárdenas comenta que ja està arreglat.
Pel que fa a la Policia de proximitat, es va cridar l’atenció l’Inspector en Cap i a
l’Inspector per no ser prou àgils, atès que en un torn hi coincidien tres baixes, i és funció
de l’Inspector en cap ser capaç de planificar bé la feina. En el moment que se li va dir
ho va resoldre però és evident que el que demanem és que sense necessitat que se l’hagi
d’avisar ho faci és fer la seva feina i en aquest cas, qui els parla considera que no ho va
fer prou bé. La Policia no s’ha tret, el servei hi és, però va succeir aquest incident. I la
pregunta que faig com Alcalde és que si no s’avisa encara estaríem igual, però un espera
que el Cap s’espavili i ho faci. És la seva feina.
Per tant, no s’ha tret la Policia de proximitat, el que sí es fa és que els que són les
persones que fan aquesta feina no sempre són els mateixos, sinó es canvien per diferents
motius.
Joaquim Clarà: Falta respondre la pregunta del perquè la brigada no ha anat a fer foc. El
Sr. Cárdenas m’ha passat la informació. En aquest tema hi ha hagut un malentès i demà
els Sr. Cárdenas els informarà de com ha anat. Hi hagut algú de l’Àrea de Cultura que
ha parlat amb l’encarregat de la Brigada i li ha dit que no feia falta. Aquesta persona de
Cultura no ha avisat a les Colles El Cap de la brigada avui li ha dit al seu regidor que
tot estava correcte i que no calia que baixessin perquè li havien dit això. Fins aquí
sabem.

*

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

Vist i plau
L'alcalde
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