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: 9c547bb2-b657-43e9-a5cb-8183cd7f8eec

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
1 / 2014
Caràcter :
SESSIÓ ORDINÀRIA
Del:
30 de gener de 2014
Horari:
des de les 21 fins a les 23:30 hores
Lloc:
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)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ha excusat la seva absència:
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2013

*
2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L'ACORD DE CONVOCATÒRIA
DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 2013
PER L'EXERCICI 2014
5.- EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS I OBLIGACIONS
D'EXERCICIS TANCATS
6.- AMPLIAR LA DELEGACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
7.- MOCIÓ PER A LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS
EMPRESES
8.- MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA I DANSA
9.- MOCIÓ PER A PETIT HOMENATGE A AQUELLS QUE VAN PATIR LA
REPRESSIÓ DESENCADENADA PER L'ENTRADA DE LES TROPES
FRANQUISTES A SANT FELIU DE GUÍXOLS EL 3 DE FEBRER D'ARA FA 75
ANYS, I QUE VA PROVOCAR L'EXILI DE MOLTS CONCIUTADANS
GUIXOLENCS.
10.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I
L'ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO AL PAÍS
VALENCIÀ
11.- MOCIÓ QUE SOL·LICITA LA COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DE
RECURSOS HUMANS SOBRE LA SENTÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE
LESIVITAT PER LES JUBILACIONS ANTICIPADES
12.- PROPOSICIONS URGENTS
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
I.- L’Alcalde manifesta que en consideració al nombrós públic assistent de la
Plataforma dels afectats per la hipoteca, es tractarà primer el punt de l’ordre del dia la
moció presentada per aquesta plataforma.

7. - MOCIÓ PER A LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS
EMPRESES
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Els representants de l’Associació d’Afectats per la Hipoteca llegeixen la moció
presentada, que textualment diu el següent:
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«INTRODUCCIÓ
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats
més bàsiques, Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de
fer front a les quotes hipotecaries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne,
enfrontant-se a situacions
de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i
exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre de
2013, a l’Estat Espanyol, ja s’ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries de les
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat
pel Col·legi
de
Registradors de la Propietat. només durant l'any 2012, la banca va quedar-se
més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això
suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la
Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder
Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d’emergència habitacional que constitueix
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l’'informe
Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC,
aquesta situació es veu agreujada pel fet que l ’ estat espanyol és el país
d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total - 3 milions i mig de pisos
segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge
clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instancia l’impacte social d’aquesta situació, en tant que les més properes a la
ciutadania.
El context descrit i la situació d’emergència en què es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als
municipis. Una forma d'accés a l 'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats
financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la
bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència
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d'execucions h ipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat
torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles
per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament
a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la
Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del
Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius a
l’anomenat "banc dolent",
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no
ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l 'administració que
possibilitin
l 'accés a l 'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als
poders públics que reiteren l 'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC)
i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l 'habitatge buit en
mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge,
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l'ús antisocial es
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l'administració per
donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les
necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes
corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar
l’ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat
procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en
aquests supòsits l 'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu
per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els
fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l 'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de
desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en
mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els
gestioni en règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment
com penalitzadores.
Alhora, l’article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l’habitatge desocupat un cop l’administració
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hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles
118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes
de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d’acord amb el que estableix l’article 119 de
la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques
públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l’article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s’han d’interpretar
d’acord al context i a la realitat social en què s’apliquen. Un context, caracteritzat per
una situació d’emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen a la redacció de la present moció i l’aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat
i competències existents als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de
garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42 de la llei
18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant
pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot
fer a través del creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament
d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin
i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que
estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que
cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de
foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta
situació.
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Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el
termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per corregir la
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.»
Joan Prat: Felicita la gran assistència de públic, i la tasca que fa la PAH de Sant Feliu de
Guíxols. Demanarà que aquesta moció s’apliqui, com d’altres anteriorment aprovades,
com la relativa a l’impost de plusvàlues. Cal que el poder econòmic torni estar per sota
del poder polític.
Jordi Vilà: Demana que també es comuniqui a la patronal de la banca. Recorda que la
major part dels diners destinats a la banca espanyola provenen dels pressupostos de
l’Estat, pagats per tots els ciutadans. Cal una contraprestació facilitant l’accés a
l’habitatge.
Carles Motas: Felicita al públic assistent, i els encoratja a mantenir la seva actitud. És
una mostra que la societat civil va per davant dels partits polítics. Han de vetllar per tal
que aquesta moció es compleixi.
Joan Vicente: Fa un reconeixement a la tasca feta per les plataformes dels afectats per la
hipoteca, i també a la feina feta per la taula pel dret a l’habitatge, que fa una feina
discreta però eficaç. L’equip de govern recolza la moció i l’haurà de gestionar. Caldrà
mà esquerra per intentar escurçar els procediments.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
Alcalde: Espera que en poques setmanes es concreti la manera de portar a terme aquests
acords. Poden comptar amb el suport de l’Ajuntament per assolir els seus objectius.

1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2013
S’aprova l’acta anterior núm. 14/2013 de 23 de desembre 2013.
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2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L'ACORD DE CONVOCATÒRIA
DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
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L’Alcalde llegeix el text de declaració aprovada en el passat més desembre:
«Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana
vol esdevenir un Estat o un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants
electes per la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols, vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya,
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.»
Jordi Vilà: Les institucions catalanes mereixen tot el nostre suport en aquest moment
tant transcendental. Fa una crida a la fortalesa moral del país.
Alcalde: Fa constar que es va aprovar sense cap vot en contra.
3. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es donen compte dels decrets d’Alcaldia que estan a disposició, per a la seva consulta, a
la Carpeta del Regidor, de la plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
Es dóna compte dels següents assumptes d’interès:
- Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona de 17 de desembre de 2013,
que desestima el recurs de lesivitat presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
en relació al Decret d’Alcaldia de 24-12-2009 per el qual s’acorda l’abonament d’una
indemnització per jubilació anticipada parcial del treballador Sr. Juli Bassets, i a l’art.
42 del pacte del conveni de matèries comunes del personal laboral i funcionari. Es dona
compte també de l’informe del Servei Jurídic de la Diputació de Girona sobre l’eventual
interposició d’un recurs d’apel·lació. Es comunica que no s’ha recorregut la sentència.
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- Escrit rebut en data 29 de gener de 2014 per part del Servei de Costes de la Generalitat
en què comuniquen que en data 9 de gener de 2014 els concessionaris de les
instal·lacions de caràcter permanent situades a la zona marítim terrestre (Taverna del
Mar) han sol·licitat permís d’obres per a la reforma interior de la concessió, arrel de
l’acord pres pel Ple municipal en què es demanava al Servei de Costes que advertís a
aquests concessionaris que en cas d’abandonament de les instal·lacions incorrien en
causa de caducitat.
- Aprovació del preu públic en concepte de venda d’entrades als balls de Carnaval,
aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió de data d’avui, essent:
Ball de dijous gras:
Ball divendres:
Ball divendres (entrada reduïda):

6,00 €
7,00 €
1,00 €

Oscar Álvarez: Els partits de l’oposició han presentat una moció sobre el tema de la
lesivitat del pagament de les jubilacions anticipades. Fa esment a la recent sentència que
desmunta l’argumentació en que es va basar l’Ajuntament. L’Ajuntament haurà de
pagar també els honoraris de l’advocat de la part contrària. Pregunten si pensen prendre
alguna mesura en relació al tècnic.
Alcalde: Crec que al darrer punt la regidora compareixerà per donar les explicacions
però com diu vostè molt bé i ha insistit no és només un informe tècnic sinó que algun
més en aquest sentit. Jo a vegades he dit d’una manera ràpida que és dels pocs casos on
coincidien Recursos Humans amb Secretaria i Intervenció. No hi havia cap informe en
contra d’això, fins i tot si recorden la intervenció d’aquest punt aquí a la sala de plens,
expressament es va donar la paraula al secretari, no ho va fer el regidor, perquè hi havia
discrepàncies, etc.. En qualsevol cas, i m’avanço un xic al que els exposarà la senyora
regidora. Jo personalment a la persona que va guanyar el recurs el mateix dia li vaig
manifestar que, primer enhorabona, perquè ho creia sincerament. I en segon terme que
l’Ajuntament no presentaria cap recurs, i a més a més, fèiem extensiu això fins i tot a
aquelles persones que hi havien renunciat. Crec que això demostra clarament quina és
la manera de pensar d’aquest equip de govern en relació a aquests treballadors. Les
quantitats que s’han de pagar són les que hi havia pactades, l’Ajuntament disposa
d’aquests diners, ja s’estan fent efectius els pagaments, i de moment no hi ha interessos,
són els diners que s’havien de pagar, L’Ajuntament els tenia preparats per si fos el cas. I
en quan al tècnic i acabo ràpid, a hores d’ara ja no treballa en aquest Ajuntament. En
qualsevol cas hi haurà la compareixença de la regidora i li podrà explicar amb més
detall.
4. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST
2013 PER L'EXERCICI 2014.
La Sra. Interventora exposa el compliment dels requisits d’estabilitat pressupostària i
estabilitat financera.
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
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No havent estat aprovat difinitivament el pressupost general pel present exercici de
2014, d’acord amb el previst a l’art. 169-6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, procedeix
prorrogar el pressupost de l’exercici anterior. D’acord amb el precepte legal
esmentat la pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que haguessin
de concloure en l’exercici anterior i tampoc als finançats amb crèdit o altres
ingressos específics o afectats.
El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en el seu article 21, precisa entre d’altres
qüestions la possibilitat d’efectuar ajustaments i d’efectuar modificacions
pressupostàries en el pressupost prorrogat.
Es per tot això que aquesta alcaldia
DISPOSA:
1er. Aprovar pel present exercici de 2014 la pròrroga del pressupost de
l’Ajuntament de l’exercici de 2013 amb els seus crèdit inicials amb els següents
ajustaments:
a) No es prorroguen les consignacions pressupostàries de despeses dels capítols
VI (Inversions Reals), llevat la de la partida 03.13300.62200 “Anualitat rescat
pàrquing mercat”, 83.707 €, que respon a les despeses derivades d'un conveni aprovat
pel ple municipal en sessió de 8 d’octubre de 1999 i que en el pressupost de 2013 no
estava finançada amb ingressos específics o afectats.
b) No es prorroguen les consignacions pressupostàries de l’estat de despeses del
Capítol VII (Transferències de Capital).
c) No es prorroguen les consignacions pressupostàries de l’estat de despeses del
Capítol VIII (Actius financers).
d) En els estats d’ingressos no es prorroguen les consignacions d’ingressos referents
als Capítols VI. VII. VIII, i IX. Tampoc es prorroga el concepte 55004 Concessions
administratives quota inversions per import de 158.000 €, ni el concepte
35000
Contribucions especials carrer s’Adolitx per import 724.574 €.
2on. Aprovar també la pròrroga dels pressupostos de l’exercici de 2013
corresponents als organismes autònoms municipals, escola de Música i Emissora
Municipal, amb els seus crèdit inicials, exceptuant els capítols VI, VII, VIII i IX pel
que fa al pressupost de despeses i els capítols VI, VII, VIII i IX pel que fa al
pressupost d’ingressos.
Els pressupostos dels organismes autònoms s’integren el pressupost municipal
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consolidat el qual tindrà una previsió total d’ingressos de 24.900.726 € i fixa l’estat
de despeses en
21.872.117 €, que s’adjunten en quadre annex 1 resumit per capítols.
3er. Es comunicarà a totes les àrees i serveis municipals la pròrroga del pressupost, i
se’ls facilitarà un estat de les seves aplicacions pressupostàries per a que adaptin la
seva actuació als crèdits assignats.»
Els regidors es donen per assabentats.
5. - EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS I D’OBLIGACIONS
D'EXERCICIS TANCATS
5.1. - Baixa obligacions pendents de pagament procedents d'exercicis tancats
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, i
que textualment diu el següent:
«FONAMENTS JURÍDICS:
- La normativa vigent reguladora de l’execució del pressupost:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, por el que se desenvolupa el Capítol primer
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos
- Les Bases d’Execució del Pressupost
- L’Ordre EHA 4141/2001 de 23 de novembre, Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local
- L’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en relació
amb el institut jurídic de la prescripció, que es fixa en quatre anys, comptats a partir de
la data de notificació, del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació.
- La normativa vigent reguladora del règim de competències:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals
- Les Bases d’Execució del Pressupost
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú
- La conveniència i oportunitat d’elevar a la consideració de la Comissió Informativa de
Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics la proposta d’aprovació del següent
expedient de BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES, PENDENTS DE
PAGAMENT, PROCEDENTS D’EXERCICIS TANCATS:
Import:

325,70 €
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Període:
2010 - 2012
Aplicació pressupostària: 05 32300 22799 ESCOLA DIBUIX
Finalitat: Depurar els saldos de les obligacions pendents de pagament d’exercicis
tancats, de manera que tant el Pressupost com la comptabilitat reflecteixin la imatge
fidel de la realitat econòmic – financera i pressupostària de l’Ajuntament.
Ma. Àngel Barrio Ruiz, Interventora de Fons d’aquest Ajuntament sobre l’assumpte de
referència i en base als anteriors fonaments, emet el següent INFORME:
Primer.- A l’expedient col·lectiu de prescripció d’obligacions pendents de pagament
corresponent als exercicis 2012 i anteriors fins el 2010, per un import total de 325,70 €,
segons desglossament i detall que consta a l’annex que s’adjunta, s’acredita:
a) El compliment dels requisits previstos a l’article 25.b de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, General Pressupostària, en relació a la prescripció.
b) La conveniència i oportunitat de procedir a la baixa en Pressupost i
comptabilitat de les obligacions pendents de pagament que es relacionen a
l’annex, de manera que tant el Pressupost com la comptabilitat reflecteixin la
imatge fidel de la realitat econòmic – financera de l’Ajuntament.
Segon.- La baixa de obligacions pendents de pagament que es tramita és la següent:
PERÍODE: 2010 - 2012
TERCERS: MANERA MAYOLA PERE
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 05 32300 22799 ESCOLA DIBUIX
IMPORT:
325,70 €
EFECTES:
Suposarà la baixa en pressupost i comptabilitat de les obligacions
pendents de pagament d’exercicis tancats relacionada
Tercer.- Quan a l’òrgan competent:
La competència per l’aprovació del present expedient, en defecte d’atribució directe,
correspon a l’Alcalde – President en virtut de la clàusula residual prevista a l’article
21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Malgrat això, d’acord amb la interpretació que fa el Tribunal de Comptes en els seus
informes de fiscalització dels Comptes de les Entitats Locals, la competència serà
atribuïda a l’Ajuntament en Ple, atès que la baixa d’obligacions afecta als Comptes
Generals de la Corporació corresponents a exercicis tancats i d’acord amb la Regla 7.a
de l’Ordre EHA 4141/2001 de 23 de novembre, Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, correspon al Ple de la Corporació aprovar el Compte General de
l’entitat local.
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D’altra banda, la Disposició Addicional Quarta de les Bases d’Execució del pressupost
d’aquesta Corporació estableix que les competències assignades al Ple en la Regla
Setena de la referida ordre es deleguen a la Junta de Govern Local, per la qual cosa,
segons aquest òrgan suprem de fiscalització, l’aprovació de l’expedient col·lectiu de
baixa de drets per prescripció i altres causes s’han de realitzar per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
Vista la Sentència 161/2013, de 26 de setembre de 2013 del Tribunal Constitucional,
d’acord amb l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú procedeix avocar la
competència delegada de la Junta de Govern Local al Ple.
En conseqüència, s’eleva a la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis
Econòmics i Serveis Públics la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Avocar la competència per l’aprovació de l’expedient col·lectiu de Baixa de
Obligacions Reconegudes, pendents de pagament, procedents d’exercicis tancats.
Segon.- Aprovar l’expedient col·lectiu de Baixa de Obligacions Reconegudes, pendents
de pagament, procedents d’exercicis tancats, per un import principal de 325,70 €,
corresponents als exercicis 2012 i anteriors fins el 2010, ambdós inclosos, essent el
desglossament i el detall per subjecte passiu i concepte, el que figura al document
annex a l’expedient.
Tercer.- Que per els serveis de Intervenció i Tresoreria es procedeixi a donar de baixa a
les aplicacions pressupostàries les obligacions anul·lades.
Quart.- Unir aquest expedient a l’informe preceptiu per l’aprovació del Compte General
corresponent a l’exercici 2013.
Cinquè.- Publicar la resolució de Ple al Butlletí Oficial de la Província de Girona per
general coneixement.»
5.2. - Baixa drets pendents de cobrament procedents d'exercicis tancats
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, i
que textualment diu el següent:
«LEGISLACIÓ APLICABLE
A la comptabilitat oficial, depenent de la Intervenció general d’aquesta corporació, hi ha
nombrosos drets pendents de cobrament, procedents de càrrecs de valors efectuats
durant el període comprès entre els exercicis 1996 i 2012, ambdós inclosos, que un cop
analitzats els assentaments comptables s’ha constatat que no poden ser gestionats per al
seu cobrament i ingrés a la Hisenda municipal per diversos motius: uns per prescripció,
altres per duplicitat, altres per excés de drets reconeguts sobre el import realment
materialitzat a la Tresoreria i els anul·lats per altres causes.
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a) Baixes per prescripció: La prescripció constitueix una forma d’extinció dels drets pel
transcurs del temps previst a la llei. El termini establert per prescriure l’acció d’exigir el
pagament dels deutes tributaris en quatre anys, comptats a partir de la data en què
finalitza el termini de pagament voluntari.
El règim de prescripció dels drets de les entitats locals, s’estableix a l’article 15 de la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que determina el termini de
prescripció, la interrupció del termini i els efectes de la mateixa, respecte dels crèdits de
caràcter no tributari i als articles 66 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, respecte dels de caràcter tributari.
b) Baixes per altres causes: Es corresponen amb drets reconeguts en la comptabilitat
oficial que, o no tenen suport documental que permetin la seva gestió recaptatòria, o
s’han reconegut drets per compta de tercers que excedeixen o han estat duplicats sobre
els que realment s’haurien hagut de contraure i materialitzar.
PROCEDIMENT
Correspon a la Tresoreria la proposta de tramitació del corresponent expedient en virtut
de les competències pròpies de la prefectura dels serveis de recaptació i la realització
dels cobraments d’acord amb l’article 5.1.b i 5.2.a del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
Un cop instruït l’expedient, acompanyat dels llistats mensuals de rebuts i liquidacions
pendents de cobrament proposats de baixa, detallats per exercici, concepte, contribuent,
motiu i import i dels llistats d’operacions comptables d’anul·lacions de drets, s’enviarà
a la Intervenció municipal per la seva fiscalització. Aquestos llistats s’uneixen a
l’expedient com annexos.
Fiscalitzat l’expedient es passarà a l’aprovació de l’òrgan de govern competent.
La competència per l’aprovació del present expedient, en defecte d’atribució directe,
correspon a l’Alcalde – President en virtut de la clàusula residual prevista a l’article
21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Malgrat això, d’acord amb la interpretació que fa el Tribunal de Comptes en els seus
informes de fiscalització dels Comptes de les Entitats Locals, la competència serà
atribuïda a l’Ajuntament en Ple, atès que la baixa d’obligacions afecta als Comptes
Generals de la Corporació corresponents a exercicis tancats i d’acord amb la Regla 7.a
de l’Ordre EHA 4141/2001 de 23 de novembre, Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, correspon al Ple de la Corporació aprovar el Compte General de
l’entitat local.
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D’altra banda, la Disposició Addicional Quarta de les Bases d’Execució del pressupost
d’aquesta Corporació estableix que les competències assignades al Ple en la Regla
Setena de la referida ordre es deleguen a la Junta de Govern Local, per la qual cosa,
segons aquest òrgan suprem de fiscalització, l’aprovació de l’expedient col·lectiu de
baixa de drets per prescripció i altres causes s’han de realitzar per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
Vista la Sentència 161/2013, de 26 de setembre de 2013 del Tribunal Constitucional,
d’acord amb l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú procedeix avocar la
competència delegada de la Junta de Govern Local al Ple.
JUSTIFICACIÓ I QUANTIA DEL DEUTE A DATAR
La quantia del deute a prescriure i donar de baixa en comptes, desglossada per
conceptes i exercicis s’uneix al present informe – proposta, en el qual s’inclouen llistats
obtinguts i facilitats per la Comptabilitat municipal de la Intervenció General de
l’Ajuntament.
Les baixes que es proposen es refereixen a drets reconeguts en comptabilitat dels
exercicis 2012 i anteriors fins el 1996 i es tracta de deutes prescrits o reconeguts
indegudament que haurien d’haver causat baixa en exercicis anteriors.
Com es pot apreciar al llistat resum d’operacions comptables d’anul·lacions de drets per
exercici i concepte corresponents a exercicis tancats que també s’uneix com annex, el
deute a datar suma la quantitat de 478.629,56€.
No obstant, a la liquidació dels pressupostos dels últims anys, es venen considerant de
difícil cobrament una determinada quantitat de drets reconeguts per import superior a la
quantitat que es data, als efectes de no desvirtuar la imatge fidel que han de presentar els
Comptes de la Corporació. Així en el Càlcul del Romanent de Tresoreria de l’últim
exercici liquidat, corresponent a l’exercici 2012, es va ajustar amb la quantitat de
4.661.267,88€.
Vistos els antecedents justificatius i la normativa aplicable exposada i atès que el deute
que es proposa donar de baixa, corresponent als exercicis 2012 i anteriors fins el 1996,
ambdós inclosos, ha incorregut en la figura legal de la prescripció o altres causes que
procedeixen ser datades en comptes amb efectes 31 de desembre de 2013, aquesta
Tresoreria eleva a la Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i
Serveis Públics la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Avocar la competència per l’aprovació de l’expedient col·lectiu de Baixa de
Drets Reconeguts pendents de cobrament, procedents d’exercicis tancats.
Segon.- Aprovar l’expedient col·lectiu de Baixa de Drets Reconeguts pendents de
cobrament, procedents d’exercicis tancats, per prescripció i altres causes, per un import
principal de 478.629,56€, corresponents als exercicis 2012 i anteriors fins el 1996,
ambdós inclosos, essent el desglossament i el detall per subjecte passiu i concepte, el
que figura als llistats que obren annexos a l’expedient.
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Quart.- Unir aquest expedient a l’informe preceptiu per l’aprovació del Compte
General corresponent a l’exercici 2013.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
6. - AMPLIAR LA DELEGACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Règim Intern, i
que textualment diu el següent:
«Vista la proposta del Sr. Xavier Alberch i Fugueras, Gerent de la Diputació de Girona,
que preveu ampliar la delegació dels expedients sancionadors acordada pel Ple
Municipal en sessió ordinària de 31 de gener de 2013.
Atès que en data 19 de març de 2013 el Ple de la Diputació de Girona va adoptar entre
d’altres el següent acord:
“(...) PRIMER. Autoritzar la signatura de l'Acord d’adhesió amb la FEMP per a la
prestació del servei de gestió de cobraments de sancions en matèria de trànsit per a
conductors i infractors amb domicili fora d'Espanya que es realitza mitjançant NIVI
GESTIONS ESPANYA SL adjudicatària del servei.(...)”
“(...) QUART. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de taxes dels serveis
de gestió tributària incorporant un nou punt a l’apartat a) de l’article 6.4, amb la
redacció següent:
6.4. Tarifa Quarta. Per la prestació dels serveis de gestió i recaptació
d’expedients sancionadors:
“(...) a) En expedients sancionadors per infraccions a la normativa de
trànsit vial urbà i per infraccions a la normativa de convivència
ciutadana derivades de denúncies emeses per la policia local, la
prestació del servei és integral (gestió i recaptació) i comporta
l’aplicació de la següent:
- (...)
- (...)
- 2% sobre l'ingressat en concepte de taxa de gestió pròpia de
Xaloc més l'import equivalent del cost del servei derivat de
l'acord d'adhesió per part de Xaloc amb la FEMP per a la gestió
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de cobraments en l'estranger de sancions en matèria de trànsit a
titulars i conductors amb domicili fora d'Espanya, consistent en
un (43% de l'ingressat + IVA).(...) ”
“(...) SETÈ. Aprovar la modificació del Pla de serveis de Xaloc modificant l'apartat a)
de les funcions corresponents a la delegació de la gestió i recaptació (voluntària i
executiva) dels expedients sancionadors (infraccions de la normativa de trànsit viari i/o
altres normes), en els següents termes:
“ - (...)
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i, en el seu cas, a la consulta del registre de
vehicles de la Direcció provincial de trànsit o a qualsevol altre registre on
consti la titularitat dels vehicles no inscrits a Espanya.(…)”
Aquest acord s’ha adoptat en atenció a les peticions que s’han rebut per part d’alguns
dels Ajuntaments que han delegat a la Diputació de Girona la gestió dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit i amb la finalitat de poder oferir als Ajuntaments, la
possibilitat de tramitar aquells expedients per infraccions comeses per conductors
estrangers, que en l’actualitat s’han arxivar per la impossibilitat d’obtenir les dades
dels titulars de vehicles denunciats amb matrícula estrangera.
A efectes pràctics, la realització d’aquest servei es durà a terme per NIVI GESTIONS
ESPANYA SL com a adjudicatària del servei de la FEMP la qual haurà de interactuar
amb Xaloc en el marc del nostre aplicatiu informàtic als efectes d’incorporar tota la
gestió duta a terme.
Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està interessat en la prestació del servei
de gestió de cobraments de sancions en matèria de trànsit per a conductors i infractors
amb domicili fora d'Espanya, als quals, se’ls aplicarà la taxa de gestió que anteriorment
s’ha indicat.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
“ Primer.- Acordar l’ampliació de la delegació per a la tramitació d’expedients
sancionadors en matèria de trànsit, incorporant-hi la tramitació de les infraccions
comeses en el municipi per vehicles amb matrícula estrangera i/o conductors i
infractors amb domicili fora d'Espanya.
Segon.- En virtut del conveni subscrit entre Xaloc i la Federació Espanyola de
municipis (FEMP), autoritzar a NIVI GESTIONES SL adjudicatària del servei de
gestió de cobraments de sancions en matèria de trànsit per a conductors i infractors
amb domicili fora d'Espanya, a sol·licitar la titularitat dels vehicles amb matrícula
estrangera que han estat denunciats al municipi als Estats on estan registrats.”»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
8. - MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA I DANSA
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«Exposició de motius
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124
municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions
sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per
establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar
creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu
comú: socialitzar l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així
a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la
cohesió social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels
seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat
un gran repte.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint
uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el
Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses
de funcionament i de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de
crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per
fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i
més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.
Proposta de resolució
Que es pagui el deute pendent del curs 2011-2012.
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Que el finançament del curs 2012-2013 i 2013-2014 sigui com a mínim amb el mòdul
230€ i 150€ de música i dansa respectivament.
Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.
Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya; a la Consellera
d’ensenyament Irene Rigau; a la Presidència del Parlament de Catalunya; al Ministeri de
Cultura; a tots les Grups amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya; i a
l’Associació Catalana d’Escoles de Música.»
La regidora Sra. Júlia Vendrell exposa les raons de la moció.
Jordi Vilà: Proposa que es notifiqui també al Ministeri de Cultura.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
9. - MOCIÓ PER A PETIT HOMENATGE A AQUELLS QUE VAN PATIR LA
REPRESSIÓ DESENCADENADA PER L'ENTRADA DE LES TROPES
FRANQUISTES A SANT FELIU DE GUÍXOLS EL 3 DE FEBRER D'ARA FA 75
ANYS, I QUE VA PROVOCAR L'EXILI DE MOLTS CONCIUTADANS
GUIXOLENCS.
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Cultura, i que
textualment diu el següent
«Joan Prat Ferrer, regidor de la coalició ICV-EUiA, presenta al Plenari aquesta moció per ser
debatuda.

Donat que el proper 3 de febrer farà 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Sant
Feliu, un fet que va desencadenar una ferotge repressió i que va provocar l'exili de molts
conciutadans guixolencs.
Des de la coalició ICV-EUiA creiem que no podem deixar passar aquesta data sense
retre un petit homenatge a aquells que la van patir i demanem al plenari de llegir la
següent declaració:
FA 75 ANYS: L’EXILI GUIXOLENC.

El 3 de febrer de 1939 les tropes franquistes entraven a Sant Feliu de
Guíxols, quan havia començat ja el massiu exili de moltes persones i de
molts guixolencs més enllà dels Pirineus. Fa 75 anys.
Sense voler utilitzar la història com a eina ideològica -com és un mal costum de
fer-ho actualment-, i sobre les bases d’investigació d’historiadors locals 1, volem
manifestar la nostra voluntat de no oblidar tots aquells guixolencs que es
1

DD.AA. El franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols, 2007. Jordi Gaitx, L’exili del Baix Empordà.
2007.
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veieren obligats a deixar la seva terra per haver estat fidels a l’ordre
democràtic. L’objectiu d’aquesta memòria històrica no és simplement nostàlgic,
sinó una manera d’entroncar en el passat la nostra realitat present, social i
política, per a poder-nos plantejar correctament el futur del nostre poble.
Alguna cosa de tota aquesta història, que tant ens ha marcat, roman encara
entre nosaltres com a bagatge humà i cultural que compartim, així com el desig
de construir alternatives. Formem una llarga cadena amb els ciutadans del
nostre passat i els del nostre futur, que no és pot trencar, oblidar. Ara tots
constatem la clara erosió dels drets socials pels quals havien lluitat i patit els
nostres avantpassats, i nosaltres hem d’intentar de recuperar-los i, fins i tot,
millorar-los de cara a les generacions venidores.
La fi de la guerra va representar la derrota per a Catalunya, per a la República i
per l’autonomia, i l’inici d’una llarga dictadura militar. Acabaven les calamitats
d’una guerra, però començava, alhora, una llarga nit de dolor: la repressió i
l’exili o la diàspora.
L'ocupació militar franquista de Sant Feliu -fa 75 anys- va posar immediatament
de manifest que la "justícia" franquista seria implacable amb els vençuts i que
la pràctica repressiva -sistemàtica, persistent i portada a terme per les
autoritats militars i civils- seguia amb la mateixa cruesa amb què s'havia
començat a aplicar des de l'inici de la guerra allà on havia triomfat el cop d'estat
de 1936. Brutal contradicció: els militars sollevats el 18 de juliol de 1936
acusaven i condemnaven “per rebel·lia” els ciutadans que havien restat fidels al
legítim govern republicà.
L’exili, o l’emigració, de republicans dels mesos de gener i febrer de 1939
tingué l’origen a la por a la repressió –sense oblidar també els guixolencs
(religiosos i gent d’ordre) que per por a una repressió de signe contrari
hagueren de fugir el 1936- va representar una solució a la seva situació
personal respecte al bàndol franquista. Però, no per això, s’estalviaren nous
sofriments als camps de concentració francesos, en l’enrolament als exèrcits
aliats o la deshumanització i la mort als camps de concentració nazis. Uns
patiments que s’afegiren al dolor d’haver d’abandonar la seva terra i la seva
gent.
Entre el mig milió de persones que van creuar els Pirineus aquells mesos freds
del 39 hi havia 350 guixolencs que portaven a sobre seu una bona part de la
personalitat col·lectiva guixolenca.
Recordem que el nostre Josep Irla, president de la Generalitat a l’exili, en una
carta adreçada al també guixolenc Felip Calvet i Costa li confessava: ”No vaig
portar res d’Espanya, tot quedà allà, no sé la sort que ha tingut. I vingueren,
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arrossegats per mi, nou de la família (...)”.
I, com ell, tants altres ciutadans.
De retop, la ciutat de Sant Feliu també va rebre l’impacte de l’exili, en la mesura
que el poble es veié empobrit per l’absència de persones dotades de la cultura,
economia i de la política.
Com que comptem amb un estudi exhaustiu de l’exili a Sant Feliu, sabem per
l’historiador Jordi Gaitx que varen ser exactament 350 persones de Sant Feliu
que el 1939 abandonaren a la força el seu poble.
La població guixolenca va perdre un 30 % de la població que va passar dels
9.036 habitants de 1936, als 7.912 de 1940, comptant-hi les altes que es van
produir.

ANNEX
“Qui eren els exiliats/des i com estructuraren les seves vides a l’altra banda de
la frontera. El primer d’aquests grans temes ha permès establir una xifra
possible per al volum de l’exili -sense retorn o de llarga duració- guixolenc. Les
estimacions fetes quantifiquen el col·lectiu en 350 persones i en un percentatge
de l’ordre del 4% sobre la població de 1936, el qual destaca per damunt del
que s’ha estimat per al conjunt català, que podria situar-se entorn del 2,4%.
Això és encara més sorprenent tenint en compte que l’exili es produí de forma
més abundant en poblacions en les quals la violència durant la Guerra Civil
havia estat també major. A Sant Feliu, aquesta violència havia assolit el 0,12
%, mentre que la mitjana de la comarca era del 0,18%, i la catalana -molt
superior-, del 0,29.
Sant Feliu, és doncs, una excepció, ja que amb un nombre de morts violentes a
la rereguarda republicana força baix respecte el conjunt català, tingué un volum
d’emigració política per sobre de la mitjana. I, en conjunt, l’exili republicà de
Sant Feliu, Santa Cristina i Castell d’Aro afectà a unes 400 persones que no
retornaren fins, al menys, després de la Segona Guerra Mundial.
S’ha considerat com a factor determinant d'aquest exili guixolenc la por a les
revenges del franquisme per la violència revolucionària. Atès que aquest
element, a Sant Feliu, no hauria estat tan decisiu com a altres poblacions, s’ha
d‘entendre que l’emigració política fou la resposta a altres incentius, com els de
la pròpia percepció d’un mateix en relació amb el règim franquista, la imitació
de la conducta dels altres en el moment de prendre la decisió de quedar-se o
marxar, la proximitat de la frontera o les relacions prèvies amb França -de
negocis, de treball, culturals, etc.-. Un exemple d’això podrien ser les relacions
comercials entre fabricants de suro guixolencs i francesos o, més
anecdòticament, entre entitats culturals de Sant Feliu i França.
Sigui com sigui, l’emigració republicana de la Vall d’Aro va discórrer pels
camins i carreteres del Baix i Alt Empordà els últims dies de gener de 1939,
unint-se a grups procedents d’altres zones. Malgrat que els que emigraven de
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Barcelona passaven necessàriament per Girona, la Bisbal era un lloc de trànsit
obligat pels de Sant Feliu, Palamós i Palafrugell. Així ho feien també diferents
unitats de l’exèrcit, ferits i refugiats de la Guerra Civil. La direcció que
emprenien tots aquests col·lectius era, naturalment, Figueres i la Jonquera.
Alhora, altres guixolencs i habitants de la Vall d’Aro travessaven la frontera
enquadrats dins la tropa republicana en retirada.
Un cop a França, les trajectòries dels exiliats/des deixen constància de la
varietat d’estratègies que van adoptar, des dels camps de concentració fins a
l’últim exili dels anys setanta, que afectà només a persones d’un perfil polític
molt marcat.
Així doncs, amb l’entrada a l’Estat francès, la major part de l’exili va anar a
parar als camps de concentració francesos. Unes poques persones se’n
lliuraren per haver ostentat càrrecs públics i polítics de relleu o per gaudir de
medis de subsistència a l’estranger. Entre els guixolencs, aquests últims foren
escassos: la família dels Irla, Ponç Valls, etc. El currículum personal, malgrat
tot, mediatitzà la sort que tindria cadascú a l’exili”.
Els republicans que quedaren a la part ocupada foren víctimes potencials del
sistema concentracionari nazi, i les de la França de Pétain, malgrat gaudir
d’unes teòriques avantatges sobre els altres, progressivament es van veure
sotmesos també al creixent control alemany sobre les autoritats franceses i,
finalment, a l’ocupació total i efectiva de tota França. De nou, s’obriren camps
de càstig i es crearen batallons de treballadors per als que eren sospitosos
d’activitats polítiques o guerrilleres. Alhora, els que gaudien d’una mínima
protecció de la Legació mexicana, com els membre de la Residència de
Montpeller, pogueren anar desenvolupant, a l’ombra, una certa activitat política,
per la qual cosa s’han recuperat, aquí, els testimonis de guixolencs com el de
Felip Calvet.
D’altra banda, l’alliberament de França comportà el ressorgiment de les
institucions republicanes però també, poc a poc, l’esvaïment del somni de
veure el franquisme derrotat. L’empenta inicial va deixar pas a un desencís per
l’eternització de la situació a banda i banda de la frontera. A finals dels anys
quaranta, els que pogueren tornar ho van fer, altres envellien inexorablement, i
uns últims van refer la vida a França o Amèrica i deixaren de ser considerats
exiliats en el sentit estricte. El món de l’exili s’anava reduint, doncs, a la minoria
més polititzada. El fet que les democràcies occidentals haguessin girat
l’esquena a l’antifranquisme, interior i exterior, va desanimar els republicans.
Amb la mort del general Franco, el novembre de 1975, s'obrí un nou període històric,
que ja es venia anunciant des de feia uns anys amb la fortalesa i generalització de la
resistència antifranquista. La força de la mobilització democràtica trencà la inèrcia de
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les institucions franquistes, i obrí el camí de la reforma cap a les llibertats
democràtiques. Era la transició -de la dictadura a la democràcia- que s'assolí sense
trencaments violents. Les eleccions de 1977 posaren fi, formalment, al període de
dictadura franquista. És indubtable, però, que aquesta mena de transició tingué un preu,
un pacte d'oblit d'un període històric tan crucial.
Avui veiem que el procés progressiu d’humanitat i la lluita pel dret a decidir i a
conquerir les nostres llibertats i, alhora, els drets socials de tots els ciutadans és un lluita
que no pot parar. Serà la millor herència que podrem deixar als nostres néts.»
Joan Vicente: La manca de memòria és una malaltia de les societats. Cal recordar que
un Alcalde d’aquesta ciutat va ser afusellat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
10. - MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ PER
L'ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO AL PAÍS
VALENCIÀ
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C.I. de Cultura, i que
textualment diu el següent:
«Les emissions de Catalunya Radio i TV3 han pogut arribar al País Valencia gràcies
a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d'Acció Cultural del
País Valencia (ACPV).
Ara, però, després d'un llarg procés de setge per part del govern de la
Generalitat Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han
aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s'ha vist obligada a deixar d'emetre el senyal
que permetia les emissions de Catalunya Radio fins ara en aquest territori.
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s'insta a tancar
les emissions i anuncia que l'entitat pot rebre dues multes per valor d'un milió d'euros,
pel fet d'haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat
freqüències radioelèctriques sense autorització.
La continuïtat d'aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el
País Valencia. D'altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans
en llengües i continguts ben diversos, la resposta d'un govern no pot ser mai la
censura d'un canal en particular, sinó garantir l'accés dels ciutadans a la més
amplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d'expressió.
És per tots aquests motius que el grup municipal d'Esquerra Republicana
proposa l'aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del
Govern valència i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencia.
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TERCER. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de
Catalunya, al de la Generalitat Valenciana i a ACPV.»
Jordi Vilà: Mostra el seu estupor pel genocidi cultural que es porta a terme al País
Valencià. No podem callar per no ser còmplices per omissió, no podem tolerar aquestes
limitacions.
Joan Prat: Què passaria si la Generalitat impedís les emissions de certes cadenes
espanyoles?
Pere Albó: Manifesta la conformitat del govern amb la moció, i destaca la celeritat amb
la que ha actuat en aquest cas el govern valencià, sense donar temps a la mediació i al
diàleg.
Es sotmet a votació la moció essent aprovada favorablement amb el següent resultat:
18 vots a favor
1 abstenció

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

11. - MOCIÓ QUE SOL·LICITA LA COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA
DE RECURSOS HUMANS SOBRE LA SENTÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE
LESIVITAT PER LES JUBILACIONS ANTICIPADES
Es ratifica la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia.
El Secretari llegeix la proposta que textualment diu el següent:
«Vista la sentència Judicial núm. 331/13 en que es desestima el recurs de lesivitat
presentat per CIU i PSC contra les pagues de prejubilació d’un treballador de
l’ajuntament.
Vist que ha quedat demostrat per la justícia que l’equip de govern de CIU i PSC ha anat
més enllà de la legalitat vigent en reclamar, retroactivament, pagues de prejubilació ja
abonades a un total de 4 persones d’aquest ajuntament.
Vistos els perjudicis i angoixes causats a aquestes persones i les seves famílies.
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Vist que un treballador va decidir no renunciar als seus drets i recórrer al jutjat tot i estar
advertit que si ho feia li reclamarien el que ja havia estat abonat des de 2009 fins
l’actualitat.
Vistes les declaracions del Sr. JA Albó, alcalde de la ciutat, i del Sr. Juan José García
representant del PSC en que es defensava ampliar, retroactivament una declaració de
lesivitat contrària a la llei, com ha quedat demostrat en seu judicial.
Els grups municipals de Tots per Sant Feliu (TSF), Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) i el Partit Popular de Catalunya (PP) demanen:
1.- La compareixença de la regidora delegada de recursos humans per donar les
explicacions sobre aquesta sentència contrària a les intencions de CIU i PSC d’anar més
enllà del que reclama la llei i voler declarar lesives per l’interès públics, de manera
retroactiva, les pagues de prejubilació.
2.- Que aquesta petició consti a l’ordre del dia del proper Ple Municipal de 30 de gener
de 2014.»
Es vota per unanimitat la compareixença sol·licitada.
La regidora de recursos humans manifesta la seva intenció de fer ara la compareixença.
Pilar Giró: Fa un resum dels antecedents de l’acord del Ple Municipal. Rebuda la
sentència es demana un informe als serveis jurídics de la Diputació. Davant dels dubtes
jurídics l’Equip de Govern opta per no apel·lar la sentència i pagar aquestes
indemnitzacions a tots els treballadors afectats.
Jordi Vilà: Al govern li ha mancat agilitat a l’hora de comunicar la sentència als grups
municipals.
Carles Motas: La llei no deia que es tenia que retirar amb efectes retroactius les
indemnitzacions concedides als treballadors. Demana que si hi ha un informe de
secretaria o intervenció se li mostri. Creu que es va coaccionar als treballadors. Creu
que hi hagut intencionalitat política, i que l’equip de govern ha de demanar disculpes a
aquests treballadors.
Pilar Giró: No hi ha hagut la intencionalitat política que ha esmentat el Sr. Motas. El
posicionament polític és la reacció davant la sentència, fent efectiva la indemnització a
tots els treballadors, també als que havien arribat a un acord amb l’Ajuntament. Els
regidors del govern han de fer cas als informes del seus tècnics.
Alcalde: L’Ajuntament ha fet estalvis, però no en temes que toquen als treballadors.
Prevaricar és prendre acords en contra dels informes. Personalment va trucar al
treballador que havia guanyat el plet i li va dir que l’Ajuntament no recorreria.
12. - PROPOSICIONS URGENTS
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12.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS
D’EXECUCIÓ DEL QUART TRIMESTRE DE 2014 I ELS CÀLCULS
D’ESTABILITAT
TRAMESOS
AL
MINISTERI
D’HISENDA
I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP) CONFORME L’ART. 5 DE
L’ORDRE HAP/2105/2012
La Interventora explica que aquest punt passa per urgència perquè s’han acabat de fer
avui mateix.
Dolors Ligero: Agraeix la tasca del funcionaris que han permès fer aquesta feina en
aquesta termini.
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Atès l’ Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’
Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’ Ordre HAP/2105/2012, ha d’efectuar-se
per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar els fitxers d’execució 4r trimestre 2013 i els càlculs d’estabilitat
annexos, segons índex:
ÍNDEX FITXERS D'EXECUCIÓ 4r TRIMESTRE 2013 I CÀLCULS D'ESTABILITAT
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Comprovant de la tramesa electrònica de les dades al MINHAP

SEGON.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’ Ajuntament en la pròxima sessió.»

Els regidors es donen per assabentats.
12.2- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2013
«Atès el que disposa el punt 7è de l’article 16 de l’Orde HAO/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de subministrament
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d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que per part d’aquesta Intervenció municipal des del dia 5 d’abril de 2013 s’ha
establert el circuit de control de la manca de conformitat de les factures i documents en
els terminis assenyalats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Atès que s’adjunten al present informe com Annex, els informes trimestrals sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats
locals (Llei 15/2010) corresponents als 1R, 2N, 3R i 4R Trimestre de l’exercici 2013,
que han estat tramesos per mitjans electrònics al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques (MINHAP).
Aquesta Intervenció INFORMA:
PRIMER.- Què a data d’avui no hi ha factures pendents de tramitació des de fa més de
tres mesos de la data d’entrada al registre de factures de l’Ajuntament.
SEGON.- Que l’indicador únic per l’Ajuntament de l’estat dels pagaments realitzats i
pendents del quart trimestre del 2013 és de 42,64 dies.»
Els regidors es donen per assabentats.
12.3.- PROPOSTA D’ACORDAR LA DECLARACIÓ DE PARCEL·LA
SOBRERA I VENDA DIRECTA A FAVOR DEL PROPIETARIS
CONFRONTANTS D’UN PORCIÓ DE TERRENY DE 41,25 M2 DE TERRENY
AL CARRER GINEBRO DE SANT AMANÇ
El Secretari llegeix la següent proposta:
<<En data 23 de gener de 2014, mitjançant RE 817/2014, es sol·licita al venda d’una
porció de 41,25 m2 de finca propietat de l’Ajuntament que s’ha de segregar de la vialitat
de la urbanització Sant Amanç, sol·licitud que és ratificada el dia 27 de gener per tots
els titulars registrals de la parcel·la confrontant.
S’ha incoat i tramitat expedient en el que resta acreditada l’oportunitat i legalitat de
realitzar aquesta venda, prèvia declaració com a parcel·la sobrera de la porció de terreny
que volen adquirir els sol·licitants.
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La declaració com a parcel·la sobrera comporta una alteració de la qualificació jurídica
del bé, en passar de bé demanial a bé patrimonial, i comporta la tramitació d’un
expedient amb informació al públic, llevat del cas previst a l’article 12.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals,
que disposa “Aquest expedient no és necessari quan l’alteració deriva expressament o
implícitament de l’aprovació de plans d’ordenació urbana o projectes d’obres o serveis”
essent aquest el cas segons consta a l’informe tècnics que obra a l’expedient.
La competència per aprovar la declaració de parcel·la sobrera correspon al Ple, que l’ha
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació, com exigeixen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local, i 114.3.m) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ACORDA:
PRIMER. Declarar parcel·la sobrera la gaia o porció de terreny de 41,25 m2 ubicada
entre el vial, una zona verda municipal i una parcel·la privada ubicada en el carrer
Ginebró núm. 30-34 (parcel·la 96 de Sant Amanç).
SEGON.- Disposar que s’anoti a l’inventari de béns aquesta declaració, que comporta la
qualificació jurídica del bé esmentat com a patrimonial.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per realitzar les segregacions i operacions jurídiques
necessàries per inscriure com a finca independent en el Registre de la Propietat la gaia
anteriorment descrita.
QUART.- Aprovar la venda directa als Srs. Alicia Garcia del Blanco, Susana Garcia del
Blanco, Guillermo Garcia del Blanco , Bruno Garcia del Blanco, com a únics propietaris
confrontants de la porció de terreny de 41,25 m2 declarada parcel·la sobrera en el punt
primer els presents acords, pel preu de 6.684,02 euros, IVA i demes impostos a part,
amb la condició de que cal agrupar aquesta porció amb la finca registral 13226
(parcel·la 96 de Sant Amanç).
CINQUE.- Requerir als Srs. Alicia Garcia del Blanco, Susana Garcia del Blanco,
Guillermo Garcia del Blanco , Bruno Garcia del Blanco a comparèixer davant el notari
que els hi serà designat per atorgar l’escriptura publica de compravenda corresponent.
SISE.- Facultar l’alcalde perquè en representació d’aquest Ajuntament, atorgui tots els
documents públics i privats necessaris per a l’execució d’aquests acords.»
Es sotmet a votació la urgència essent aprovada per unanimitat.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
12.4.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS
A FAVOR DEL PAGAMENT ALS SEUS
TREBALLADORS DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA MERITADA
L’ANY 2012
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El Secretari llegeix la següent proposta:
«En data 14.07.2012 es va publicar al BOE el Real-Decret Llei 10/2012 de 13 de
juliol, de mesures per a garantitzar l 'estabilitat pressupostaria i de foment de la
competitivitat, amb entrada en vigor el 15 de juliol de 2012, en el qual es recollia,
entre moltes altres mesures, la supressió durant l'any 2012 de la paga extraordinària
del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents del mes de desembre del personal del sector públic.
Com a conseqüència de l ’obligat sotmetiment a la normativa de referència aquesta
Administració Local va haver de deixar d'abonar l’esmentada paga extraordinària
indicada del personal laboral, funcionariat i personal del Organismes Autónorns
Municipals, però l'Equip de Govern, en un intent de cercar mecanismes que
permetessin solucionar aquesta situació de desemparament i perjudici econòmic deis
treballadors, juntament amb els representants deis treballadors, ha arribat a acords
per tal de garantir la reclamació de les quantitats meritades i no abonades pels
conceptes detallats.
Ates que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols considera greument perjudicial
i contrari pels interessos deis seus treballadors l 'aplicació de l 'esmentada
normativa, essent contraria a Dret la pèrdua per part deis treballadors deis seus
drets adquirits de conformitat als acords i convenis firmats entre Administració
Local i representants deis treballadors a través de la RUTA,integrada per CCOO,
UGT, SPPM-CAT.
Ates que aquest Reial Decret Llei va entrar el vigor el 15 de juliol de 2012 i la
meritació de la paga extraordinària és de caràcter anual, és evident que la paga
extraordinària de Nadal de 2012 ja s'havia meritat, encara que parcialment.
Ates que l'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols disposa de capacitat
econòmica suficient per afrontar el pagament de la paga extraordinària de 2012 del
personal funcionarial, personal laboral i el propi deis Organismes Autònoms
Ates que ja comencen a existir resolucions judicials que, tot i no constituir
Jurisprudència, preserven els drets deis treballadors a cobrar aquesta paga
extraordinària,
Es proposa al Ple Municipal:
Reiterar el rebuig a les mesures del Govern estatal contingudes al Reial Decret Llei
20/2012 a on el cost de la crisi es carrega sobre els salaris deis treballadors.

*
Donar suport a les reclamacions portades a terme pels treballadors en reclamació de
l'abonament de la part meritada de Paga Extraordinària de Nadal de 2012.
Instar i exigir al Ministeri d'Administracions Públiques la retirada d'aquesta norma,
adoptant les ordres oportunes per tal que de forma immediata es pugui afrontar el
pagament d'aquestes quantitats.
Traslladar aquest acord al congres dels Diputats i a tots els grups polítics amb
representació.»
S’aprova la urgència per unanimitat.
La regidora de Recursos Humans afegeix que farà una acció paral·lela que és presentarnos al Tribunal Laboral de Catalunya perquè és l’únic ens que realment ens pot donar la
fortalesa jurídica per poder aplicar la petició d’aquesta moció.
Carles Motas: Així es pagarà la paga doble?
Alcalde: Volem pagar però no podem pagar, tret que tinguéssim sentencia ferma, però a
més, tenim personal que es funcionari, personal que és laboral i personal dels
Organismes Autònoms, per tant, podríem esperar molt de temps. La manera per
aconseguir fer aquest pagament és anar a la mediació del Tribunal Laboral, i és
justament això, fer un acord entre les parts, la qual ens dóna suficient fortalesa per fer el
pagament aquest.
Hi ha sentències que són de tribunals menors i per tant, no són jurisprudència. Hem vist
que abans hi havia un tècnic que aplicava sense gaire èxit jurisprudència. No ens
permeten fer aquest pagament a tothom, com a molt, i que no es pot fer, al personal
laboral, i nosaltres ho volem fer al personal laboral, al funcionari i al dels Organismes
Autònoms. Tenim els diners guardats per fer-ho i el mecanisme que hem considerat que
hi ha és aquest. Que quedi clar que es vol pagar i fer aquesta actuació amb el Tribunal
Laboral. Així ho hem presentat amb els representants dels treballadors. Anem endavant
amb això.
Es sotmet a votació la moció essent aprovada favorablement amb el següent resultat:
18 vots a favor
1 abstenció

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

II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
Sr. Joan Prat
Prec: Fa un any que sóc regidor i encara ningú m’ha convençut de quin és el motiu de
perquè haig de tenir una targeta de zona blava, amb la qual jo m’estalvio com a regidor
de pagar, per tant, renuncio una altra vegada, com vaig fer el primer dia i la trenco aquí
al davant de tothom.
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Pregunta: Abans de festes, l’Alcalde i jo ens varem reunir i li vaig explicar la meva
preocupació per l’obra situada al carrer Girona núm. 100, que va de carrer a carrer fins
al carrer de les Eres, donat que és una obra que està aturada, ocupa les voreres i es fa
molt perillosa la situació en aquella zona. Hi ha unes tanques metàl·liques que ocupen
les voreres. L’obra està parada. Jo personalment he vist coses perilloses. L’Alcalde em
va remetre a l’arquitecte municipal per tal que comences les diligències per poder treure
aquelles tanques metàl·liques que ocupen la vorera. M’agradaria saber com estan
aquestes diligències, si han començat i si han rebut una resposta.
Pregunta: Respecte a les plagues, qui, com i quan, realitza el control de plagues al
clavegueram de Sant Feliu de Guíxols per alleugerir de la presència de rates. Hi ha
control de plagues?
Pregunta: L’encreuament que hi ha a la carretera de Girona amb rambla Joan Bordàs, és
un dels punt negres de la vialitat de Sant Feliu. Se’ns va dir que estaven en converses
per tal de canviar la comarcal i passar-la a la ronda, així ens estalviaríem els requisits
que demanaven per fer una rotonda i estalviar-nos el punt negre, llavors sortiria molt
millor de preu perquè els requisits eren menors. Com està el tema de les converses
aquestes amb trànsit? I com ho podríem fer per agilitzar la construcció d’aquesta
rotonda?.
Prec: A l’aparcament de l’Horta d’en Palahí hi ha una sortida al carrer el Bruc, que hi ha
una cadena tallada, que està massa a prop del carrer Callao, potser l’haurien de posar
una mica al mig perquè quan surten els cotxes cap a la carretera llavors poden produir
un embús.
Pregunta: Hi ha alguna dificultat amb la calefacció del teatre? Està avariada? i si és així
hi ha alguna previsió d’arranjar-la?
Prec: La pintura dels passos de vianants quan hi passen les motos, rellisca molt. No sé si
és que han canviat la fórmula de la pintura. Els prego s’ho mirin.
Alcalde: En quan a les diligències fetes en aquesta obra que roman tancada, ara mateix
no sé ben bé en quin punt estan. L’informaré demà. Les ordres estan donades. Senyora
regidora està al cas d’on estem?
Dolors Ligero: En aquesta obra els constructors tenien la obligació de fer un tram de
carrer que anava des de la carretera de Girona al carrer de les Eres. El problema és que
poc abans d’acabar aquesta obra, la constructora ha tancat. Els pisos que estan
pràcticament acabats però no entregats. I per fer aquest carrer, el problema és que hi ha
un desnivell entre la vorera i el que hauria de ser el nou carrer i això és el que
l’Ajuntament subsidiàriament ha de fer, ha de posar un petit muret per salvar aquest
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desnivell i ha de fer també el tram de vorera que tampoc està fet. Estem treballant amb
aquest tema, ho assumirà l’Ajuntament subsidiàriament perquè l’empresa, ja li dic, ha
desaparegut.
Joan Prat: Aquesta empresa quan va fer l’obra va portar unes garanties? I per tant, si va
portar unes garanties, s’haurien d’executar no?
Dolors Ligero: El problema és que nosaltres hem de fer la contractació per poder fer
això i això requereix un termini.
Alcalde: Hem de fer bé el procediment justament per a poder executar la garantia.
En quan al tema de plagues la Sra. Verònica Lahoya el respondrà.
Verònica Lahoya: A l’Ajuntament tenim contractat el servei de desratització i de control
de plagues, també específicament per rates, és un servei que tenim subvencionat per
Dipsalut, i sí que és cert que a vegades es detecten en determinats llocs, hem tingut
problemes importants de rates, evidentment es truca a l’empresa, es fa el servei de
desratització. Moltes vegades aquest problema neix com a conseqüència de locals
abandonats, en els quals es requereix el propietari, fins i tot es fan intervencions
d’urgència; i després també perquè algun veí amb algun problema acumula mobiliari,
escombraries, o dóna de menjar animals...etc, i això provoca l’afluència de rates.
Intervenim, tenim el servei contractat, i li agrairé que si detecta algun focus d’aquests es
posi en contacte ràpidament amb Serveis Públics i ens ho comuniqui per a què puguem
actuar amb la major brevetat.
Alcalde: La qüestió de l’Horta d’en Palahí, a hores d’ara no és un terreny municipal,
malgrat que es segueix utilitzant, l’Ajuntament no paga ara cap lloguer. Mirarem de
valorar el que vostè comenta.
En relació a la calefacció del teatre, jo diria que és una calefacció que tenim més que
amortitzada, d’entrada, ja quan es va posar ja no era una calefacció de primera mà i amb
el pas del temps ha anat a menys. Demà és molt possible que tinguem un informe de
com podem actuar i és molt possible que fins i tot, prèviament, fem alguna actuació de
xoc, amb algun tipus d’aparell de lloguer, tipus calefacció industrial, perquè és evident
que no aconseguim climatitzar adequadament el teatre. És una bomba de calor que ni
escalfa quan ha d’escalfar ni refreda quan ha de refredar.
En quan al tema de la pintura que llisca en els passos de vianants, és un tema que és
bastant recurrent, hi ha la instrucció d’afegir un compost que evita aquest lliscament,
tindrem cura que es torni a posar. Malauradament no en tenim l’exclusiva d’això.
En quan a la qüestió de Carreteres, el Sr. Joan Vicente li respondrà.
Joan Vicente: Abans de vacances vam tenir una reunió amb el responsable de Carreteres
de la Generalitat, l’acord ja hi és i ara el que s’està fent és concretar en quines
condicions ens han de cedir aquestes carreteres. Això vol dir, que ells estan disposats a
fer el paviment nou en alguns trams determinats, també hi ha qüestions en algun cas
d’embornals, algun cas dels laterals, etc.
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Un tema que sí que hem d’acabar de definir és el de la carretera que va a Palamós, si per
part de l’Ajuntament es demanaria la cessió des de la rotonda que hi ha a la carretera del
Remei o si només demanar des de la rotonda dels burots, o la dels tamborets o la del
càmping Sant Pol, perquè el tram entre aquesta rotonda i la de la carretera del Remei hi
ha tot un seguit d’afectacions que fins que no estiguin resoltes potser seria millor que ho
continués tenint Carreteres que no pas la ciutat.
Per tant, estem d’acord amb Carreteres, i estan d’acord ells que han de fer unes obres
prèvies a aquesta cessió a la ciutat i hi ha un tema que l’hem d’acabar de concretar que
és en relació a la carretera que va a Palamós, si volem tot el tram o bé si ara com ara
només demanaríem que es cedís a la ciutat una part.
Joan Prat: Sempre s’havia parlat que s’havia de canviar la cessió de la carretera de
Girona. Quina previsió hi ha? És possible tirar-ho endavant?
Joan Vicente: Com recordaran, un dels motius pels quals es demanava la cessió
d’aquesta carretera, que ara per ara depèn de la Generalitat, era precisament poder
afrontar les obres de la rotonda a la rambla Bordàs-Carretera de Girona, que si es treia
de la qualificació de carretera general es podia jugar amb unes dimensions i unes
condicions tècniques de rotonda que ho feia molt més econòmic. Es va demanar el Pla
Únic d’Obres i Serveis però com a rotonda grossa, però és per d’aquí un temps, ara el
que és tracta és que a mesura que es concreta aquesta cessió, poder reelaborar el
projecte des d’uns paràmetres tècnics nous, abaixant el cost, i és a partir d’aquesta
rebaixa de cost que ens podem plantejar el pressupost per a tirar-ho endavant. La
previsió de temps està en el moment que es pugui tancar el procediment administratiu
per la cessió de la carretera.
Sr. Óscar Álvarez
Pregunta. Ja que estem parlant de la carretera de Girona ens agradaria que el senyor
regidor també ens expliqués l’estat del tràmit de les negociacions, de si han tornat a
parlar amb els propietaris d’aquest edifici que fa cantoner amb la rambla Joan Bordàs, i
si hi ha la possibilitat de desencallar la situació i l’estat d’aquest edifici i el seu entorn.
Pregunta. Aquesta pregunta va dirigida a l’Alcalde i és perquè ens informi sobre l’estat
actual d’un projecte anomenat Microreserva Marina. Sabem que hi havia el problema de
no desencallar la situació amb la Generalitat i amb l’Estat i ens agradaria saber com va
anar la reunió que va tenir a principis de desembre a Madrid, si van parlar d’aquest
tema. Sobre què ens pot informar, ja ho vaig demanar en el Ple anterior, i degut a que
vostè no hi era m’agradaria que en aquest Ple sí que ens informés.
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Pregunta. En relació a aquest contracte que té a veure amb el subministrament energètic
i la renovació de tot l’enllumenat. Sabem quina és l’empresa adjudicatària? Ens pot
informar quines s’han presentat? La solvència d’aquestes empreses?
Pregunta. Aquella pròrroga del contracte de publicitat que van fer en l’últim Ple.
M’agradaria saber si ja han començat a treballar en la redacció de les bases i si hi ha
previsió de quina data s’haurà de fer el concurs.
Joan Vicente: Estem parlant de l’edifici abandonat de davant de l’Esclat. Hi ha obertes
dues línies d’investigació, una és de coacció i l’altre és de seducció. Començo per la de
seducció, que en part un dels propietaris està seduït, i en són dos. Es tractaria de fer com
una reparcel·lació prèvia, de manera que el propietari que està disposat a desenvolupar
pogués materialitzar els aprofitaments malgrat que l’altre no vulgui. Això és una via
jurídicament un pèl complexa però sembla que és possible. S’hi està treballant.
La de coacció és que s’està treballant també amb una modificació de POUM que
d’alguna manera garanteixi com a mínim que enderrocar, netejar i deixar-ho lliure es
pogués garantir, i que en el moment que es desenvolupés hi hagués alguna torna de zona
verda o d’altre tipus que ara mateix no n’hi ha cap allà. Ja que està encallat, d’una banda
forcem l’enderroc i per altra que la ciutat en tragués alguna cosa. En tot cas, en la
mesura que hi hagi alguna novetat ferma els hi aniré comunicant.
Alcalde: Som partidaris de la seducció, evidentment. Pel que fa l’estat actual del
projecte de la Microreserva Marina, a principis de la setmana que ve li podem fer arribar
a mans l’esborrany, que ha arribat ara, el que vam tractar amb el Ministeri i que és el
punt clau, és el que s’anomena el Pla d’Usos. Quins usos s’hi poden fer i quins no.
Que aquest Pla d’Usos fos clar i consensuat és la condició, m’estalvio tot el tema dels
noms perquè al final el que val són els usos a què es destina, i en quan a la viabilitat que
li veia del Ministerio, és molt alta. Si algun punt del Pla d’Usos l’hem de canviar, el
canviaríem. És un xic llarg. Si l’interessa li faig arribar a mans el Pla d’Usos. Hi ha una
Fundació que l’ha elaborat, a més a més, té experiència amb altres qüestions similars. A
mi em sembla que s’ha fet una bona feina, amb la col·laboració de la gent de Medi
Ambient de l’Ajuntament.
En relació al contracte de subministrament energètic s’han presentat cinc grans
empreses, una és Gas Natural-Citelum, aquesta darrera empresa és la que ha guanyat
darrerament l’ESE de Lleida, també porta diversos trams de Barcelona i d’altres
poblacions, és una empresa mantenidora. Aquest grup té la característica que en el
primer sobre que es va obrir es comprometien a no subcontractar res, la qual cosa és
molt interessant. També s’ha presentat Endesa Ingenieria amb Enel (que és una empresa
Italiana), també tenim Elecnor, una UTE formada per una empresa que es diu Rubatec,
que fa també el manteniment de tota una sèrie de poblacions, amb Soler-Energia i Acsa,
que és una constructora. L’últim és Aluvisa que és una empresa que és de Cornellà, és
propera.
Es va fer l’obertura del primer sobre aquest dimarts passat, hi hauran algunes qüestions
que es demanaran aclaracions però es demanava la capacitat financera que s’havia de
demostrar amb una sèrie de documents, capacitat tècnica i que tinguessin una
experiència, com a mínim, de gestionar 10.000 punts de llum. Recordem que Sant Feliu
en té de l’ordre de 5.500, però evidentment en els propers 15 anys creixerem. Tots ells
superen aquesta quantitat amb escreix.
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Mirarem de fer-ho ben ràpid. Hi ha una part que es fa des de l’Ajuntament, després ja hi
ha una part molt més tècnica on invitarem a uns experts externs per a trobar la millor
opció. En quan a la previsió, jo li puc dir el desig i el desig seria a veure si en un mes i
mig som capaços d’enllestir-ho tot.
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En quan al tema de la publicitat de les marquesines, el regidor Sr. Juanjo García el
respondrà.
Juanjo García: S’està treballant en el tema, si no recordo malament a petició del Sr. Prat,
de convertir la publicitat estàtica a una publicitat dinàmica. Precisament demà tenim una
reunió amb una de les empreses a veure si això és possible, això implica tenir un cost
important, canviar aquests mupis fixes per canviar una sèrie de pantalles que tinguin
publicitat nostra. Ja els vaig dir que era una qüestió important i que l’únic entrebanc que
hi havia era que la publicitat que posés l’empresa hauríem de controlar-ho com a
Ajuntament. És a dir, l’Ajuntament hauria de ser el que decidís si una publicitat o una
altra pot anar a un mupi en plena ciutat, i tots en imaginem o sabem del que estem
parlant. De totes maneres dir-los que està en marxa i que s’està treballant i el desig és
que sigui molt aviat. Ara estem amb una pròrroga i ens interessa que això sigui un
contracte fix i que duri el que hagi de durar.
Sr. Jordi Vilà
Prec. Hem tingut la bona nova de la subhasta del patrimoni Anllò. Més enllà de la
noticia i la bona nova burocràtica, voldria saber si el govern té informació que es pugui
publicitar entorn a ofertes, oferiments o interessats en que això es pogués adjudicar a
terceres persones per a explotar aquests equipaments que tenim destinats a hotel. En la
Comissió se’ns va informar exclusivament del tràmit legal, i això és poca cosa, per no
dir insuficient.
Prec. Un altre tema que havíem comentat dies enrere era entorn a la restauració de
l’escultura de Salvador Espriu. L’any passat va ser l’any Espriu, no penso que fem tard
ni en la restauració ni en l’homenatge. A Barcelona, cap i casal de Catalunya, propera
capital oficial de la nació lliure, aquests dies estan fent el mateix. Vam entendre que
aquesta acció seria necessària.
Pregunta. Voldria que el govern em pogués fer una valoració entorn a la festa de cap
d’any passada, i també lligat en aquest punt, també breument si ens poguessin informar
del cost econòmic de la festa de cap d’any.
Prec. Encara que és un tema que l’hem tret en alguna ocasió, creiem des d’Esquerra
Republicana que s’hauria de fer alguna acció política nova i moderna i renovar la
política de persecució de la publicitació de cartells de les activitats culturals i de més,
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que es faran a la ciutat. Perquè estem emplenant les façanes de la ciutat amb rètols
prohibitius de color groc. Per solucionar el problema estètic d’embrutiment de les parets
l’estem substiutïnt per un nou problema, però no trobem on està la solució. Està molt bé
la tècnica repressiva, com dèiem abans, la tècnica de seducció i la tècnica de coacció.
En aquest cas ho hem fet al revés, no em sembla malament. L’equip de govern va dir
que faria la instal·lació d’unes marquesines informàtiques. Si estem parlant de publicitat
hi ha d’haver un mínim de criteri estètic a l’hora de facilitar la penjada de cartells. Jo
suggeriria que s’instal·lin nous llocs on poder penjar els cartells amb unes marquesines
mínimament presentables, cosa que ara no tenim perquè els llocs i les ubicacions que
s’han triat sembla que estiguin fetes expressament perquè no les vegi ningú i ho dic amb
tota la rotunditat. A més a més, els plafons són lletjos amb ganes perquè sembla que la
intenció política és fer-los malament expressament.
Alcalde: Pel què fa la restauració de l’escultura de Salvador Espriu, espero que aviat
sigui una realitat. Pel què fa al tema de la festa de cap d’any, crec que hi van assistir de
l’ordre d’unes 400 persones i el cost, és el cost de l’orquestra, ja li farem arribar la
factura que ens van traslladar en aquest Ajuntament. Pel que fa a la valoració, tant de bo
ho poguéssim fer millor, hi ha moltes circumstàncies en el cap d’any, però no
renunciem a millorar. El que tampoc volem és deixar de fer-la.
En quan al tema dels cartells, de cartells n’hem de tenir perquè sí que és cert que hi ha
molta gent que es mou per Internet, però hores d’ara encara hi ha molta gent que es
mou a base dels cartells. Per tant, això hi ha de ser. El que el regidor Juanjo està
negociant en part ho pot ajudar a pal·liar, una qüestió que tindrem amb certa
immediatesa i segurament haurem de plantar més plafons. Moltes entitats quan se’ls
comenta si en poden fer un menor ús, consideren que un menor ús els hipoteca l’acte
que volen fer, malgrat que hi ha la televisió i que hi ha la radio etc.. i que se’ls hi ofereix
de franc poder publicitar l’acta a través d’aquests mitjans, insisteixen molt en mantenir
el suport paper i com que això costa molt de canviar, haurem de posar nous plafons. La
qüestió és aquesta, més i millors.
El Sr. Pere Albó el respondrà pel tema dels Anllò.
Pere Albó: La Generalitat ha fet una contractació externa que s’encarregarà d’atendre a
tothom que hi estigui interessat per acompanyar-los i d’oferir-los qualsevol tipus
d’infamació, de si s’ha de realitzar alguna tasca administrativa, i de tot el compendi de
feines que porta això. Avui s’ha tingut una presa de contacte amb aquesta persona i s’ha
començat a treballar, ha estat una primera presa de contacte. El dimecres que ve es
posarà fil a l’agulla i segurament li podré donar informació més precisa, però pels
comentaris que ha fet, ha vingut a dir que hi havia bastant gent interessada. Però hi ha
molta gent que truca i que s’interessa. Ho tenim tot ben recopilat, i li hem fet arribar a
aquesta persona per tal que en reprengui el contacte i si hi ha algun fil a recuperar.
Joan Vicente: Un aclariment. He vist una nota de premsa d’un grup polític municipal i
segur que ens hem explicat molt malament perquè la nota de premsa hi ha un error, diu
que hi ha dues finques que s’han de dedicar obligatòriament a hotel, i en realitat són
tres. La nota de premsa parla del Panorama i Les Noies, i en realitat són Panorama,
Noies i Rex I, com a paquet, i el Regina. Són quatre antics hotels que s’han de mantenir
en el futur també com a hotels però que quedaran com a tres peces, Noies i Rex I a la
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Rambla del Portalet, quedarien com una única peça i surt a subhasta conjuntament. Ho
he llegit avui, segur que no ho havíem transmès correctament.
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Sr. Carles Motas
Prec. A la Comissió d’Urbanisme va passar el Pla d’Obres i Serveis i se’ns va dir que
se’ns passaria còpia, i no ens ha arribat. Demanaríem si ens poguessin passar còpia.
Pregunta. Un tema que va passar pel Ple, que vostès posaven a concurs la cessió d’ús
del Tinglado. Voldria saber quantes empreses s’han presentat. Hi havia aquell tema que
podia tirar la gent enrere que era el pagament de la terrassa a Ports de la Generalitat que
pujava a un import massa important com perquè algú se’n pogués fer càrrec i que els hi
sortís a compte. Voldríem saber com està el tema del concurs.
L’altra qüestió és el dels Pressupostos del 2014, vostès parlaven que els volien aprovar a
final d’any passat, entrem a febrer i no en tenim noticia. Com està aquest tema?
Alcalde: Pel què fa el Pla d’Obres i Serveis, la Sra. Dolors Ligero el respondrà.
Dolors Ligero: Vam quedar amb la Sra. Marta Vila que li enviaríem. Li faré memòria
perquè li passi la còpia.
Pere Albó: El tema del Tinglado està adjudicat. S’ha presentat el Club Nàutic per a
gestionar-ho. Se li adjudicarà al Club Nàutic perquè l’oferta és atractiva. La terrassa no
ha estat un impediment, sinó que ha estat un dels motius principals per a presentar-se ja
que no tant sols han demanat aquell espai, sinó que la seva intenció segons es veu en el
projecte és allà on hi ha la zona tècnica fer-hi una gran terrassa, pagant els cànons que
marca ports. Un gran avantatge, una idea que ens agradava moltíssim era la de que es
tingués terrassa a tocar al mar, que multiplicava molt l’actiu del Tinglado. Doncs el
Club Nàutic recupera aquesta idea que en el seu moment no es va poder tirar endavant
perquè hi havia una cessió d’ús ja feta i uns condicionants que ens ho impedien. S’han
adonat que el millor que es pot fer es desplaçar la zona tècnica, buscar un espai no tant
principal al propi equipament.
Estem contents perquè s’ha adjudicat i no ha quedat desert, i perquè ens sembla que el
Club Nàutic pot gestionar-ho bé, i a més a més, ha arribat a la mateixa conclusió que
nosaltres també teníem, que seria fantàstic per aquell espai poder gaudir de la barana de
mar i buscar un lloc més per fer les feines tècniques que no fos tant llaminer i tant de
primera.
Alcalde: En quan al tema del Pressupost, tenim unes qüestions pendents amb la
Generalitat que ens han d’aclarir, com per exemple quin deute ens poden reconèixer ja
que ens afecta d’una manera molt important en la comptabilitat, i quan tinguem aquest
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assumpte i algun més podrem tirar el pressupost endavant. Que se’ns reconegui el deute
que té la Generalitat amb aquest Ajuntament. Els dic una xifra, el deute no reconegut de
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és de l’ordre d’un
milió quatre-cents mil euros, com a no reconegut el que ens deuen és molt més. El que
passa és que si ells ho tenen comptabilitzat nosaltres també ho podem comptar com a
diners pendents. Això pot fer que el romanent de tresoreria el tinguem de redirigir al
tema d’amortització de crèdit o el puguem fer servir per inversió. Són molts diners els
que estan penjant qüestions que no són pròpiament del nostre Ajuntament. Espero que
en breu puguem tenir aquestes informacions i puguem saber a on ens hem de moure
amb aquestes quantitats. Mentrestant es funciona amb el pressupost prorrogat. I el no
disposar en aquests moments del pressupost en viu, volem aclarir que aquest tema
tampoc es impediment per a treballar. El compte zero l’Ajuntament el posa el dia 1 de
gener per elaborar el que són els projectes i tindre’ls preparats i en el moment que el
pressupost és viu es poden fer els concursos.

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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