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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ESBORRANY DE L’ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm.: 10/2014
Caràcter : SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
Del: 11 de juliol de 2014
Horari: des de les 21 h fins a les 23:30
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)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (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. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)

Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari

Ordre del dia:

PETICIÓ DELS REGIDORS DELS GRUPS MUNICIPALS DE TSF, ERC, 
PP I ICV, PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISISÓ INFORMATIVA 
ESPECIAL EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ D’UN GESTOR 
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TURÍSTIC

Desenvolupament de la sessió :

I. Part Resolutiva:

PETICIÓ DELS REGIDORS DELS GRUPS MUNICIPALS DE TSF, ERC, PP I 
ICV, PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISISÓ ESPECIAL EN RELACIÓ A LA 
CONTRACTACIÓ D’UN GESTOR TURÍSTIC

El secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa de Règim Intern,  amb els 6 vots a favor del regidors dels grups que la 
proposen, i 7 abstencions dels regidors de CiU i PSC, i que textualment diu el següent:

«Els  regidors  dels  grups  municipals  de  TSF,  ERC,  PP I  ICV,  presenten  la  següent 
sol·licitud de convocatòria d’un ple extraordinari en relació a la contractació d’un gestor 
turístic:

«En data 3 d’abril s’aprovà per Junta de Govern el “Plec de condicions que ha de regir 
el contracte de servei d’un Gestor Turístic” amb un tipus de licitació de 3.719€/al mes 
IVA a part.

Que el 23 d’abril es va proposar a la Junta de Govern Local, i s’aprovà el dia 24, una 
modificació de les condicions econòmiques  del plec de condicions on deia que allà on 
deia “3.719€/mes IVA a part ha de dir “5.445 euros/mensuals IVA inclòs”.

Que el dia 20 de maig es va emetre informe de la valoració de l’única oferta presentada 
i que va obtenir la màxima valoració de 50 punts sobre 50 possibles.

Que el dia 9 de juny es va emetre Decret d’Alcaldia on s’adjudicava el contracte de 
serveis al Sr. Albert Moré Reig.

Vist que és el tercer contracte que s’adjudica al Sr. Moré:

*El primer aprovat per Junta de Govern del 2 d’Octubre de 2012 per valor de 12.000€ 
IVA a part per sis mesos.

*El segon, per Decret d’Alcaldia de 20 de juny del 2013, per valor de 15.000€ IVA a 
part per sis mesos.

*El tercer, segons adjudicació en Decret d’Alcaldia el 9 de juny d’enguany, per valor de 
5.445 euros mensuals fins el 31 de maig de 2015, és a dir 65.340€.

Vista la manca de transparència i d’informació sobre aquest contracte donada als grups 
de ICV, PP, ERC, i TSF

Vist  que no s’ha informat  ni  en comissió informativa ni  en seu plenària  com es va 
requerir,  els  regidors sotasignants,  en defensa dels  nostres drets  i  en exercici  de les 
nostres obligacions, i emparant-nos en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i en 
el  text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya  demanem  la 
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convocatòria d’un ple extraordinari que tingui per únic punt de l’ordre del dia “Creació 
d’una comissió informativa especial en relació a la contractació d’un Gestor Turístic”, i 
per debatre i aprovar si s’escau els següents punts:

1.- La creació d’una comissió informativa especial que tingui com a objectius emetre 
informe sobre la necessitat d’aquest contracte de serveis d’un Gestor Turístic, que valori 
el procés de contractació seguit i que estigui formada per un representant de cada grup 
municipal.

2.- Que es faci públic els resultats d’aquesta comissió.»

Joan Prat: Es tracta d’un contracte de serveis d’un import molt important. Exposa els 
objectius del contracte segons l’expedient. El darrer contracte s’ha tramitat mitjançant 
procediment negociat sense publicitat. Resumeix el procediment de contractació seguit. 
Manifesta que es va modificar el preu sense cap justificació. Hi ha una única oferta, que 
és valorada amb la màxima puntuació. Finalment l’Alcalde va adjudicar el contracte.  

El seu grup demana el Ple per manca de transparència. Cal preguntar-se si en aquest 
moment s’han de gastar aquests diners i si no ho pot fer el personal de la casa. Com es 
justifica  l’increment  del  preu?.  Per  què  no  s’ha  fet  tot  el  possible  per  obtenir  tres 
ofertes?. Hi va haver contactes amb els altres professionals invitats?. Té la sensació que 
s’ha vestit un procés per contractar a una persona determinada. Cal aclarir tots aquests 
dubtes.

Oscar Alvarez (fa l’exposició en castellà). Hi ha molts de dubtes i incerteses sobre la 
correcció  del  procediment.  Els  regidors  de  l’oposició  han  treballat  conjuntament. 
Demanen  transparència.  Ni  per  part  d’Alcaldia  ni  de  Secretaria  es  va  informar  als 
regidors de la convocatòria del Ple abans que sortís a la premsa. Com més es llegeix 
l’expedient, més ganes té de tenir una actitud crítica. A l’anterior Ple es va demanar 
informació i l’Alcalde s’ho va ventilar “en un plis plas”. Fins ara no s’ha donat mai 
compte  al  Ple  de  les  contractacions  d’aquest  professional.  El  preu  inicial  es  va 
augmentar  uns nou-cents euros mensuals.  Demana que li  expliquin perquès són tant 
generosos. La llei diu que s’han de demanar un mínim de tres ofertes, però creu que se 
n’haurien d’haver convidat més. El contracte ja tenia un destinatari en el seu inici. El 
govern ha fet una trampa, i creu que han estat poc intel·ligents. No queda demostrat que 
el  correu  electrònic  o  el  telèfon  als  quals  es  va  adreçar  la  invitació  del  segon 
professional siguin correctes. Hi ha un procés viciat de forma perquè no consta que va 
arribar  a  tots  els  professionals  invitats.  La  tècnica  de  Turisme  puntua  al  màxim la 
proposta tècnica tot i ser molt un breu resum de l’informe de l’Ajuntament. Creu aquest 
informe  és  un  insult  a  la  intel·ligència.  L’Alcalde  firma  un  Decret  demanant  a  la 
persona proposada que aporti documentació de l’Agència Tributaria i de la Seguretat 
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Social.  Aquesta  persona  demana  els  certificats  una  setmana  abans.  Creu  que  això 
demostra que ja sabia que se li adjudicaria. 

Per tot aquest motius demana una comissió per investigar aquests fets. El govern ho 
haurà d’acceptar. Demana a l’Alcalde que sigui participatiu des de l’inici i no deixi la 
seva intervenció pel final.  En el  procés penal l’últim que parla és el  culpable.  A la 
comissió s’investigaran els fets i s’interrogaran persones.

Alcalde: Li contesta al Sr. Alvarez l’últim que parla és l’acusat no el culpable.

Jordi Vilà: Primer de tot vol manifestar el ple respecte cap el professional contractat.  
Quan  s’han  fet  bé  les  contractacions  s’ha  reconegut  per  part  de  l’oposició.  Aquest 
expedient  potser  sí  que  té  l’emparament  legal,  justet,  però no  només  de llei  viu  la 
democràcia. Hi ha també una qüestió de transcendència econòmica, l’austeritat és una 
virtut que cal tenir en compte, sobre tot en moments de crisis. Cal garantir que els diners 
estan  ben  invertits.  Considera  correcte  contractar  un  gestor  turístic.  Però  pregunta 
perquès no se’ls va informar. I per què quan un grup de l’oposició ho ha preguntat, no 
se li ha donat resposta. Per això volen informació i contrastar les opinions i punts de 
vista  d’aquest  gestor  turístic.  Creu  que  hi  hauria  d’haver  hagut  un  punt  del  Ple  on 
s’hagués informat exhaustivament d’aquesta contractació. Creu que el govern no es pot 
excusar en que governs anteriors han fet actuacions similars, però això no li aturarà els 
peus.

Carles  Motas:  Creu que aquest  procediment  ha estat  patètic,  i  també ho és que per 
obtenir la informació s’hagi hagut de demanar un ple extraordinari.  La persona ja se 
l’havia contractat  a dit  dues vegades.  Pregunta si  hi  ha més contractes  amb aquesta 
persona  per  l’Ajuntament  o  alguna  entitat  finançada  per  l’Ajuntament.  L’oposició 
demana les explicacions que li va negar l’Alcalde. Es va pujar el sou sense explicacions. 
I  el  contracte  es  fa  per  procediment  negociat  sense  publicitat.  Si  volen  el  millor 
candidat,  per què no es va fer publicitat?.  Critica a l’Alcalde  falta  de respecte  i  de 
qualitat  democràtica.  La  suma  dels  tres  contractes  puja  a  noranta-vuit  mil  euros. 
L’oferta del licitador era una cara de foli. Als regidors de l’equip de govern se’ls hi veu 
el llautó. Un dia abans de la valoració el professional ja havia demanat la documentació 
que l’Ajuntament demana una vegada s’ha seleccionat la millor oferta. No veu que la 
ciutat  estigui  desbordada de  turisme  gràcies  a  la  contractació  d’aquest  professional. 
Pregunta si se li han més contractacions.

Pilar Giró: Com a regidora de promoció de la ciutat donarà explicacions. Vol rebatre 
l’acusació de que el govern actua amb falta de transparència. El primer contracte del Sr. 
Moré amb l’ajuntament va ser quan el somni del Thyssen va començar a tocar terra. Es 
va  haver  de  crear  tot  de  zero.  Qualsevol  contracte  en  relació  al  Thyssen  no  el  fa 
l’Ajuntament sinó el Patronat, que actua amb plena transparència. El Sr. Moré i la seva 
empresa han treballat per la imatge del Thyssen, amb grans resultats. Vol que quedi clar 
que aquí no tenim res que amagar.

Està  segura  que  el  procediment  ha  estat  correcte,  i  que  els  tècnics  impulsen 
correctament les propostes dels regidors. La ciutat necessita que el sector turístic creixi 
més enllà de la temporada d’estiu. Cal que ens promocionem a l’exterior, i fer-ho de 
forma ràpida, i per això cal rodejar-se del millors professionals. Creu que no es pot 
posar en dubte la vàlua d’un equip que porta més de 20 anys de trajectòria professional 
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en  l’àmbit  de  la  promoció  turística.  Ha  fet  varis  plans  de  màrqueting  turístic  a 
l’Argentina. La Sra. Giró fa referència a diversos treballs i plans de màrqueting turístic 
del Sr. Moré a diversos països. Promocionar la ciutat requereix know how, coneixement 
i experiència. Fa referència a col·laboradors del Sr. Moré. 

Sobre la quantia, no es pot parlar de sou mensual. Aquí no s’ha contractat una persona 
sinó  una  empresa  per  assolir  una  sèrie  de  projectes,  encara  que  es  pagui 
fraccionadament. El preu inclou totes les despeses necessàries per a assolir els objectius, 
dietes,  etc.  Els  resultats  han  quedat  demostrats.  S’ha  aconseguit  amb  poc  temps 
l’Estació Nàutica, i s’està a punt d’aconseguir l’acreditació de turisme familiar. Aquesta 
quantitat per l’encàrrec que es fa no elevada. El que és car per Sant Feliu és no fer res. 
El que interessa és dinamitzar la ciutat. Demana que els deixin treballar. Si es posa en 
dubte la professionalitat dels tècnics de casa, se qui s’han de refiar. Demana al Secretari  
si el Ple s’ha convocat correctament. El procediment d’aquesta contractació és correcte. 
Sobre la documentació tributària, això és un requisit necessari per a la contractació i és 
normal tenir-ho tot a punt per si se li adjudica. Els certificats tributaris de la Seguretat 
Social  tenen una vigència de sis  mesos,  i  serveixen per altres  licitacions  amb altres 
administracions.  Sobre  la  demanda  de  més  informació  l’important  són  els  resultats. 
Reitera que el turisme no ha de ser només de platja sinó de marques de qualitat, que 
tinguin visitants tot l’any. 

Secretari:  El  Ple  es  va  convocar  el  dimecres  al  migdia,  després  de  la  comissió 
informativa, i en aquesta ja es va avançar que el Ple seria divendres a les nou del vespre.
No hi ha cap irregularitat en la convocatòria.

Joan  Prat:  Es  va  apostar  per  aquest  equip  perquè  no  n’hi  havia  cap  més.  No s’ha 
contestat si es van posar en contacte amb els altres professionals invitats, tampoc sobre 
el canvi en el preu. Si els tècnics de la casa saben fer la seva feina no cal contractar cap 
gestor turístic. Per què no es va fomentar més la concurrència?. Reitera les preguntes 
que no han estat contestades per la regidora. 

Oscar Alvarez (parla en castellà): Una setmana abans del Ple l’Alcalde ja havia publicat  
a la premsa que el Ple seria el divendres. Els papers parlen per si sols. En el contracte 
del 2012 aquest senyor va presentar un paper d’alta censal a Hisenda com professional 
el gener de 2012. Això no lliga amb una llarga trajectòria professional. Diu que no es 
cert que s’incrementés el preu perquè no s’havia presentat ningú. Cada més la persona 
contractada presentarà la factura. 

Jordi Vilà: La resposta del govern ha estat molt poc solvent. No troba solvent que es 
digui que no se’ls deixa treballar. El projecte Thyssen i la Porta Ferrada no han nascut 
aquest mandat. Seguiran en la seva tasca de fiscalització de l’equip de govern.
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Carles  Motas:  Agraeix  les  explicacions  de  la  regidora,  però  arriben  dos  anys  tard. 
Podrien haver fet un càrrec de confiança i no ho han fet. La regidora ha justificat el 
currículum, això no és el  que es qüestiona,  sinó la forma en què se l’ha contractat.  
L’oposició no està aquí per dir “sí senyor” a tot el que fa el govern. El contracte del 
projecte  del  Thyssen  es  va  contractar  el  juliol  de  2009.  Ningú  dubta  que  es  volia 
contractar aquesta persona. Un mes abans va deixar constància davant notari qui seria 
l’adjudicatari.  Es pregunta quin és el  percentatge de responsabilitat  de cada grup de 
l’equip de govern en el procés.

Pilar Giró: Quan s’assoleix un objectiu és feina d’un equip. El museu Thyssen encara no 
s’ha assolit. Però l’Espai Carmen Thyssen sí ha esdevingut una realitat. Cal no perdre 
subvencions  en  el  projecte  Thyssen  com va  passar  a  l’anterior  mandat.  Vol  que  la 
ciutadania de Sant Feliu estigui tranquil·la perquè s’han contractat un gran professional. 
Els  regidors  a  l’oposició  d’altres  mandats  també  podrien  haver  endevinat  algunes 
contractacions. Sobre l’import, el preu és relatiu. Si el resultat d’un contracte és zero, 
resulta caríssim.  El procediment s’ha seguit  el  que es fa habitualment.  Creu que els 
regidors de l’oposició saben com està l’àrea de turisme de l’ajuntament. La plaça de 
Cap està vacant. I hi ha un tècnic mig i tres auxiliars administratius. Manifesta que fa 
uns dies el Sr. Moré va presentar la renúncia a aquest equip de govern.

Joan Prat: S’hauria de tenir informació de les altres dues persones invitades. Torna a 
preguntar s’hi s’han posat en contacte amb els altres dos professionals. I per quin motiu 
no van presentar oferta. Es veu que tot s’ha fet per contractar aquest senyor.

Oscar Alvarez: L’equip de govern, l’àrea responsable i el  departament de Secretaria 
haurien d’haver garantit que les invitacions les rebessin els destinataris.  No ha quedat 
garantida la recepció per el destinatari.  Pregunta quan ha presentat la renúncia el Sr. 
Moré. Va ser abans o després de la Comissió Informativa?

Jordi Vilà: Si fa dies que sabien que havia renunciat, és indigne que fins ara no se’ls hi 
hagi dit res. Tenien dret a saber aquesta informació. Acusa de mentiders a l’equip de 
govern. D’alguns de l’equip de govern ja ho pressuposava, d’altres no.

Carles  Motas:  Pregunta  si  el  govern  ha  acceptat  la  renúncia.  Encara  que  ja  s’hagi 
acceptat no desistirà de la seva voluntat d’aclarir el procés. El mal ja està fet. No s’ha 
acreditat quans treballadors estan en nòmina d’aquesta persona. TSF mai ha governat 
sol  sinó amb altres  grups.  Mai  s’ha demanat  una  comissió  similar  per  altres  casos. 
Afirma que la regidora no ha contestat moltes de les preguntes que se li han fet. Per 
quins motius ha presentat la renúncia la persona contractada?. A aquest govern li manca 
transparència.

Pilar Giró: Manifesta que ha respost reiteradament que el procés ha seguit les mateixes 
pautes que es segueixen habitualment. Sobre l’acusació de fer perdre el temps, el Ple 
l’han  convocat  els  regidors  de  l’oposició.  El  Sr.  Moré  ha  posat  el  seu  contracte  a 
disposició de l’equip de govern. L’equip del Sr. Moré pot ser de col·laboradors per 
temes puntuals.

Informa que el govern no votarà favorablement la proposta dels regidors de l’oposició, 
perquè no són objectius,  perquè creu que no tenen la capacitat  tècnica per fer-ho, i  
perquè la proposta que van presentar de crear una comissió per investigar no és legal. 
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S’impulsarà  la  creació  d’una  comissió  tècnica  de  professionals  externs  per  estudiar 
aquest projecte i aquest contracte, i el resultat es farà a mans de tots els grups. 

Es sotmet a votació la proposta essent rebutjada amb el següent resultat:

12 vots en contra (7CIU, 5PSC-PM)
9 vots a favor (6 TSF, 1PP, 1ERC, 1ICV-EUiA)

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

Vist i plau
El secretari, L'alcalde,

 [Firma01-01] [Firma02-01] 
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