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

12/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA
28 d´agost de 2014
des de les 21 h fins a les 23:10
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (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. 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
No assisteixen:
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)

*

Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE
JULIOL DE 2014
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FITXERS
D'EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2014 I ELS CALCULS D'ESTABILITAT
TRAMESOS

AL

PUBLICQUES

MINISTERI

(MINHAP)

D'HISENDA

CONFORME

I

ADMINISTRACIONS

L'ART.

5

DE

L'ORDRE

HAP/2105/2012
4.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI
DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2014 DE L'AJUNTAMENT I DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS
5.- EXP. 3 TC3/2014 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, CONSERVACIO
MANTENIMENT I MATERIALS VIES PUBLIQUES
6.- CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL MAS
BALMANYA (MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGA FORÇOSA)
7.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT
D'AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES D'INFANTS ESCOLARITZATS A
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PEL CURS 2014-2015
8.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES
I/O

PRIVADES

DEL

SENYOR

ALEXANDRE

RODRÍGUEZ

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL DE L'AJUNTAMENT
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES

AUBÓ,

ORDINÀRIES

D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MARTIRIA
10.- PROPOSICIONS URGENTS

Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE
JULIOL DE 2014
S’aprova l’acta anterior núm. 11/2014 de 30 de juliol de 2014.
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2. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
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Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que estan a disposició,per a la seva consulta, a
la Carpeta del Regidor, de la plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://aj01bpmg5:8081/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de cessament del Sr. Francesc Xavier Roca Bas,
com a personal eventual amb efectes des del dia 20 d’agost de 2014.
Joan Prat: trobo a faltar que ens informin sobre la rescissió de contracte del gestor
turístic, no se si tenen pensat fer-ho més tard o potser seria interessant informar-nos-en
ja.
Alcalde: si ho vol plantejar a l’apartat de precs i preguntes, amb molt de gust
l’informarem.
Óscar Álvarez: jo també, Alcalde, insisteixo en la petició que ha fet el company
d’Iniciativa. Ens agradaria que l’alcalde de la ciutat donés explicacions degut a que es
tracta d’una qüestió d’ordre públic, d’un ordre públic municipal, on també ens hem
adonat per qüestió de la premsa, la intervenció de la Guàrdia Civil i del Jutjat
d’instrucció. Com que en aquest ordre del dia no hi ha cap punt específic on tractem el
tema del gestor turístic, considerem que aquest es el punt idoni en el que vostè hauria de
donar explicacions ja que es tracta d’un punt denominat de qüestions d’interès i
entenem que es de suficient importància perquè ens expliqui respecte la situació del
gestor turístic, les declaracions fetes pel Sr. Pere Albó, les declaracions que contradiuen
les declaracions fetes pel regidor i fetes pel Sr. Moré. I després trobar-nos en la situació
que els mitjans de comunicació ens informen de que la Guàrdia Civil li demana tot
l’expedient de contractació d’aquest senyor perquè s’ha interposat una denúncia, perquè
el jutjat de guàrdia està en marxa, perquè sospiten de l’existència de dos delictes,
delictes de prevaricació i tràfic d’influències. Entenem senyor alcalde que això no és
una qüestió menor, que això s’ha d’explicar, que considerem que aquest és el moment
idoni en el que ens ha de donar explicacions i li demanem senyor alcalde també que ens
expliqui per què ha sortit a premsa, que ens ho corrobori, que ja que el responsable, el
gestor turístic, ell no ha volgut plegar sinó que és l’ajuntament qui li rescindeix el
contracte. M’agradaria que m’expliqués quins son els motius, els arguments que avalen
aquesta rescissió del contracte, no sé, que ens expliqui si ha sigut, si resolen el contracte
per pèrdua de confiança, per si ja ha finalitzat tota la feina, si perquè realment han
detectat errors en la tramitació del procediment que invaliden aquesta contractació.
I després, una última pregunta senyor alcalde, ens agradaria que ens expliqués el cost
que li pot suposar o li suposarà a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el fet de
resoldre un contracte que vostès mateixos li han adjudicat a aquest senyor, perquè a
veure, no és un funcionari, no és personal laboral, és un senyor que ha guanyat un

*
concurs, que se li ha adjudicat un concurs i que evidentment, per resoldre aquest tipus
de contractes hi ha uns requisits establerts. Ens diguin si us plau en què es basen vostès
per resoldre, per rescindir o sigui el terme adequat, per anular aquest contracte, i ens
expliquin quin cost, si és que se li ha d’indemnitzar, quants diners ens costarà a
l’ajuntament, i considerem senyor alcalde que aquest es el moment idoni. Que després
vostè ens digui que no vol parlar, que el moment oportú serà als precs i preguntes,
doncs aquest regidor, com el regidor d’Iniciativa, com el portaveu de Tots per Sant
Feliu, tornarem a insistir. Entenc jo que és innecessari dilatar i esperar-nos a la
realització de tot el ple perquè contesti aquestes preguntes. Entenem que seria una
qüestió, una tasca i una feina de transparència per la seva part, contestar a aquestes
preguntes que jo amablement li llenço.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Óscar. Li voldria fer primer una matisació, el que s’ha
sol·licitat a aquest ajuntament és informació, sense cap més valoració. Per tant, li prego
que no avanci cap mena d’esdeveniment quan algú demani informació. Ens han
demanat informació en altres ocasions els Síndic de Comptes, ens ha demanat en altres
ocasions informació el Síndic de Greuges. Aquesta informació es trasllada i després és
quan es valora. No es posi en la mateixa tessitura de fer el judici abans del compte, per
tant li prego això, primer, mesura, estem d’acord no? Han demanat informació per
escrit, aquí ningú ens ha vingut a veure. Estem d’acord amb aquest apartat almenys?
Correcte?
Sr. Óscar Álvarez: correcte.
Alcalde: Val. Doncs és molt diferent aquest plantejament que l’altra que m’està fent,
això no és Torredembarra. Continuem. Senyor secretari, si pot fer, si pot donar lectura a
l’acord de Junta de Govern.
Secretari: L’acord de Junta de Govern del dia d’avui diu el següent: per decret de nou de
juny de dos mil catorze es va adjudicar al Sr. Albert Moré, el contracte dels serveis
d’assessorament i gestió turística per la creació i implantació d’instruments per la
promoció turística a la ciutat. La necessitat de tal contractació i altres aspectes de la
mateixa han estat qüestionats públicament per quatre dels sis grups municipals del
consistori, tal com es va posar de manifest en el ple extraordinari celebrat el dia onze de
juliol, a petició dels quatre grups municipals de l’oposició. En aquest ple, la regidora
delegada de promoció de la ciutat, va posar de manifest que el Sr. Moré havia presentat
la seva renúncia, i així consta també en la informació que publica també a dia d’avui , el
28 d’agost, el Diari de Girona, que recull paraules del propi Sr. Moré. En aquell
moment el Sr. Moré també va presentar la seva renúncia a l’alcalde qui li va indicar que
primer havia d’acabar uns treballs en curs. L’equip de govern considera que el treball
desenvolupat fins ara pel Sr. Moré, ha estat beneficiós pel municipi, havent aconseguit
la creació de l’estació nàutica i grans avanços en temes com l’acreditació de la ciutat
com a destinació de turisme familiar. No obstant això, els antecedents exposats
anteriorment, aconsellen que l’ajuntament desisteixi de tal contracte administratiu, ja
que tota la polèmica generada entorn del mateix, condiciona el consens en relació als
serveis que desenvolupa el Sr. Moré, i la percepció que dels mateixos poden tenir els
grups del consistori que no formen part del govern i les empreses, entitats i associacions
del municipi vinculades al sector turístic, la participació i implicació de les quals és
indispensable per impulsar i desenvolupar els projectes de promoció turística de la
ciutat. D’acord amb el previst en els articles tres cents vuit i tres cents nou del text refós
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de la Llei de contractes del Sector Públic, que regula la resolució dels contractes
administratius de serveis, la Junta de Govern acorda: primer, iniciar l’expedient de
resolució de contracte adjudicat en data 9 de juny de 2014 , al Sr. Albert Moré i Reig,
dels serveis d’assessorament i gestió turística, en base al desestimant d’aquest
ajuntament d’aquest contracte per les raons exposades als antecedents d’aquest acord.
Segon: atorgar al Sr. Albert Moré i Reig un termini d’audiència de deu dies naturals,
d’acord amb el previst a l’article 109.2 del Real Decret 1098/2001 i tercer: suspendre
cautelarment el contracte referit al punt primer amb efectes a partir del dia 1 de
setembre.
Això és el que ha acordat la Junta de Govern d’avui.
Alcalde: aquesta és la resposta. Quan sapiguem amb exactitud la resposta del Sr. Moré,
podrem donar per contestades totes les altres qüestions que vostè planteja. Per tant, aquí
està la lectura.
Sr. Óscar Álvarez: (La gravació no permet reflectir el contingut d’aquesta intervenció).
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies Sr. Óscar. Passem al punt següent, al punt tres.
Sr Josep Saballs: perdó senyor alcalde...
Alcalde: endavant
Sr Josep Saballs: en referència en aquest mateix punt, el nostre grup el que sí vol
preguntar al govern és que si es va tenir coneixement o va arribar aquest requeriment el
dimarts dia dinou d’agost, perquè no se’ns va informar a cap de les quatre comissions
informatives que vam assistir tots els regidors els dies dinou i vint-i-u, tampoc a la Junta
de Portaveus. Creiem que era un tema prou important d’aquest requeriment de
documentació. Si per vostè de moment no ho és, i ho vol dir com a petició de
documentació, que com a mínim se’ns informés de que hi havia aquesta petició per part
del Ministeri de l’Interior. Jo mateix quan vaig veure els registres d’entrada, vaig
demanar-ho i encara no se m’han facilitat, de fet demà venç el termini legal perquè se
m’entreguin. Ho vam demanar precisament perquè vam veure aquesta petició i no
sabíem d’on venia. M’agradaria saber perquè no se’ns va informar, i que a partir d’ara
quan hi hagi un assumpte d’aquest calat se’ns informi a les comissions informatives,
que a més s’esqueia, ja que era la mateixa setmana en la que es va rebre el requeriment.
Gràcies.
Alcalde: molt bé Sr. Saballs. És molt possible que vostès sabessin de la sol·licitud
d’aquesta informació molt abans que nosaltres, perquè segurament vostès hi estan al
darrera, cosa que d’aquí poquet sabrem. Per tant, si vostès tinguessin la delicadesa
d’avançar-ho, potser fins i tot podrien explicar abans que ens arribessin els requeriments
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a aquest ajuntament. Això és una reflexió important. Nosaltres hem vist les coses que
vostès presenten al jutjat, com tergiversen la informació, però no passa res. Si vostès en
presentes deu vegades, tindrem que contestar deu vegades. Si en presenten dotze,
nosaltres en contestarem dotze, i ho farem així. I li recordo que aquesta, el que és la
Guardia Civil, es sol·licita a l’ajuntament la informació per escrit i per carta. I és
normal, segons el que vostès els hagin dit o deixat de dir, és evident que han de
“cotejar” les coses. Per tant, no pressuposa res ni suposa res. Demanen informació. Per
exemple, vostès a un jutjat, han presentat un escrit on diuen que quan es va inaugurar el
Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols jo n’era el president, la qual cosa és totalment
falsa, per exemple. Però és clar, tindrem que dir-ho: és fals. Per tant, son vostès qui
originen, qui provoquen, qui fan els escrits, ho saben molt abans que qualsevol d’aquest
consistori. Per tant, jo diria que, si té vostè la delicadesa de dir-nos-ho, doncs miri, ja ho
sabrem. És vostè qui primer ho sap, no pas aquest govern.
I l’únic que fan és contrastar la informació esbiaixada que vostès els fan arribar. Per
exemple, una és aquesta que jo li he dit ara. Per tant, si vostès juguen a aquest joc, han
decidit que aquesta és la seva estratègia, doncs bé, haurem de fer front, però no passa
res. Que en aquest interí vostès volen provocar dubtes, que en aquest interí vostès
creuen que hi ha algun rèdit polític, bé, és la seva manera de treballar, ho porten fent
així des del principi. A banda d’això, per aquesta ciutat no han fet res més. Però com
deia, són maneres de fer i de treballar. Per tant, vostè sap perfectament quan arribaran
aquí requeriments. És vostè qui insisteix i qui els provoca, vostè i gent amb vostès. I en
qualsevol cas, si hi ha més qüestions, passen vostès a precs. El Sr. Óscar ha fet
referència a quelcom que és el contingut d’un decret, per tant crec que és totalment
correcte exposar-ho ara. La resta, a precs i preguntes. A precs i preguntes si us plau Sr.
Saballs. Molt bé. Sr. Saballs, a precs i preguntes si us plau.
Sr. Saballs: com a torn de rèplica, m’ha citat directament... (gravació deficient), vostè
no em deixa parlar, aquest és l’alcalde democràtic que tenim? Que no ens deixa parlar,
no ens deixa acabar ? Si vostè vol .... el Ple amb el micro parat. (gravació deficient).
Alcalde: Sr. Saballs, a precs i preguntes. Vostè és aquell senyor que no compleix les
normes d’aquest ajuntament. Vostè és aquell senyor que vol parlar quan vostè vol, no
quan ho diu el que és l’ordre del dia. Vostè és aquell, perquè ara, això toca a precs i
preguntes i allà no es preocupi. Sr. Saballs, a precs i preguntes. Jo li he contestat, i per
contestar el tinc que citar. Vostè a precs i preguntes. A precs i preguntes si us plau Sr
Saballs.
Sr. Saballs: aquest és l’alcalde democràtic de Sant Feliu.
Alcalde: Sí senyor. I aquest senyor és el senyor que fa fotografies als contenidors amb
bosses d’escombraries fora, on una de les bosses és la seva, per tant, si us plau,
d’hipocresia vostè n’és la representació viva.
Sr Saballs: Per cert, el veig nerviós senyor alcalde, veig que està perdent els papers
Alcalde: Sr. Saballs, vostè és la representació de la hipocresia. Si us plau, a precs i
preguntes.
Sr. Saballs: (La gravació no permet reflectir el contingut d’aquesta intervenció).
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Alcalde: Sr. Saballs, els papers de la bústia els ha perdut vostè, no jo. Sr. Saballs, si us
plau, a precs i preguntes pot parlar el que vostè vulgui.
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Sr. Saballs: no, no. No em dona la gana...(gravació deficient).
Alcalde: Bé, a precs i preguntes. Miri, és l’ordre del dia. Bé, miri, si això és una
república “bananera” vostè n’és el principal representant.
Sr. Saballs: no, n’és vostè que és l’alcalde.
Alcalde: Vostè n’és el principal representant. D’aquesta s’ha erigit vostè en president.
Sr. Saballs: (La gravació no permet reflectir el contingut d’aquesta intervenció).
Alcalde: Molt bé. Sr. Saballs, a veure, qui es dedica a passar informacions que són
ofensives, qui es dedica a insultar, qui fa tota aquesta feina és vostè. Però no la fa un dia
al mes aquí al ple, la fa constant. Però és la seva manera de ser. Qui actua d’aquesta
manera en un àmbit de la vida ho és en tots. Aquí no és l’excepció de com vostè és. És
així, i miri, nosaltres el patim. Bé, passem senyores i senyors al següent punt. Endavant
Sr. Prat, si us plau.
Sr. Prat: lluny d’aquesta pluja de retrets, jo crec que vostè voluntàriament hauria
d’haver comparegut aquí, davant del ple, i donar explicacions extenses sobre el tema del
gestor turístic. És un tema prou greu com perquè se’l vulgui ventilar en la lectura del
decret, o aquí, escampant, posant el ventilador en marxa i escampant una colla de
retrets. Per això hem entrat per urgència una moció abans d’entrar, demanant la seva
compareixença perquè doni explicacions sobre aquest tema. Haurem de votar
d’urgència però no es pensi que aquí ens quedarem callats. Simplement creiem que
l’assumpte és prou greu, és prou complicat i prou complex com perquè vostè
voluntàriament hagués hagut de donar compte en el ple. Llavors no facin portals de
transparència, no facin històries, quan realment vostès no volen la transparència,
simplement porten aquest tema, el porten amagat i el porten d’amagatotis i el porten
d’una manera tèrbola des del primer moment. Si vostès tenen un gestor turístic, estan
encantats de la vida amb ell, té un currículum d’aquí a allà baix, o sigui, el defensen
aferrissadament en un Ple, i de cop i volta, d’un dia per l’altre, el cessen. Escolti’m, això
no és normal. No és normal. Perdoni alcalde.
Alcalde: Sr. Prat, li dic el mateix. S’ha donat compte d’un motiu, d’una cosa molt
concreta que és l’acord de Junta de Govern. En aquest ple, ha fet una compareixença la
regidora, ho va explicar de “pe a pa”, i una altra cosa és que vostès pretenguin que fins i
tot escollir qui és el portaveu de l’equip de govern. Aquest equip de govern donarà la
paraula a aquells representants seus que cregui que ha de donar. Li comento, i acabo en
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aquest sentit, el primer cop que es va plantejar aquest tema en aquesta sala de plens, i el
que és el director de Ràdio Sant Feliu n’és un bon testimoni, es va dir: aquest senyor ens
ha presentat la renúncia, li hem demanat que acabi una sèrie de temes, i quan aquests
temes s’han acabat, els que consideràvem més cabdals, doncs li hem acceptat la
renúncia. Si s’ho ha repensat és una altra qüestió. Però en qualsevol cas, insisteixo, al
final, i és ben transparent i és ben clar, aquí el que també és un xic absurd és primer
demanar amb tota la fanfàrria doncs que això s’acabi i quan s’acaba dir per què s’acaba.
Escolti’m, vostès en són còmplices absoluts d’aquest acabament així sobtat, també els hi
tinc que dir. En qualsevol cas, l’apartat, al final, vostès demanen, pregunten el que
vostès considerin i allà no hi ha cap límit de temps. Passaríem al tercer punt.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FITXERS
D'EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2014 I ELS CALCULS D'ESTABILITAT
TRAMESOS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS
PUBLICQUES (MINHAP) CONFORME L'ART. 5 DE L'ORDRE
HAP/2105/2012.
Es dóna compte del decret que es detalla a continuació:
«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’efectuarse per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar els fitxers d’execució 2n trimestre 2014 i els càlculs d’estabilitat
annexos, segons índex:
ÍNDEX FITXERS D' EXECUCIÓ 2n TRIMESTRE 2014 I CÀLCULS D' ESTABILITAT
Full

AJUNTAMENT SANT FELIU DE GUIXOLS
1
2-4
5-6
7-9
10-11
12
13
14
15
16
17

Resum Classificació Econòmica a 30/06//2014
Desglossament ingressos corrents a 30/06/2014
Desglossament ingressos de capital i financers a 30/06/2014
Desglossament despeses corrents a 30/06/2014
Desglossament despeses de capital i financeres a 30/06/2014
Calendari de tresoreria previsions a 31/12/2014
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RESGUARD ENVIAMENT DE LES DADES AL MINHAP

66-95

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
Alcalde: senyora interventora vol fer algun comentari?
Interventora: els fitxers d’execució trimestrals, que coincideixin exactament amb els
imports que es van utilitzar per dimensionar el pla econòmic i financer amb l’acord que
es va fer al ple de juliol, o sigui, que son coneixedors, senyors regidors, de les mateixes
magnituds.
Alcalde: moltes gràcies senyora interventora. Hi ha alguna qüestió? Molt bé, passem al
següent punt.
Els regidors es donen per assabentats.
4. - DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI
DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2014 DE L'AJUNTAMENT I DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS
Es dóna compte del seguiment del compliment de la Llei de Morositat (del 2n trimestre
2014) de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
Els regidors es donen per assabentats.
5. - EXP. 3 TC3/2014 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, CONSERVACIO
MANTENIMENT I MATERIALS VIES PUBLIQUES
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«Vista la proposta de l’Àrea de Brigada municipal de data 8 d’agost de 2014 sol·licitant
una transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa, per un import
total de 25.000,00 euros.
Vist l’informe favorable d’Intervenció.
Vist el que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, que aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals, els articles 40 i 41 del RD 500/90 i la Base 11 d’Execució del
Pressupost municipal, s’emet la següent
PROPOSTA
“1.- Aprovar l’expedient de transferència de crèdit 3 TC3/2014, amb el següent detall:
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Transferències negatives:
06

93300

21201

Material edificis, locals i inst. brigada

25.000,00 €

Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.
6. - CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL MAS
BALMANYA (MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGA FORÇOSA)
El Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
«La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 d’agost de 2010, va adjudicar
provisionalment el contracte de gestió del servei públic de l’Escola Bressol Pública Mas
Balmanya de Sant Feliu de Guíxols, en la modalitat concessió administrativa de servei,
a l’empresa Suara Serveis SCCL (NIF F17444225).
Per Decret d’Alcaldia de data 23 d’agost de 2010, es va adjudicar definitivament el
contracte.
Aquest contracte tenia una durada inicial de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per
dos anys més, finalitzant la seva vigència l’1 de setembre de 2014.
Atesa la voluntat de l' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de seguir prestant el servei
de l'Escola Bressol Mas Balmanya, donat el seu interès públic i la seva importància
social i educativa, com ho demostra el fet que l'escola estarà el curs 2014-2015 a plena
ocupació, amb les dades actuals de matrícula.
Atès l’informe emès pel gerent d’Ensenyament, en data 7 d’agost de 2014, on es posa
de manifest la conveniència de prorrogar el contracte, pel període d’un any a l’empresa
adjudicatària, atenent que està pendent el desplegament de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, on s’ha de
determinar l’àmbit competencial i financer dels ajuntaments.
Atès que en l’informe esmentat també es fa constar la necessitat de modificar l’objecte
del contracte, incloent l’assessorament tècnic en la gestió de les escoles bressol
municipals, sense que suposi cap modificació dels termes econòmics.

*

Vist el document presentat per “Suara Serveis SCCL” (RE num. 7830, de 6-8-2014), en
el qual accepta les condicions de la pròrroga, inclòs la realització de l’assessorament
tècnic de en la gestió de les escoles bressols municipals sense increment de cost del
contracte, i la renuncia de l’empresa a reclamar a l' Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols qualsevol tipus d'indemnització de naturalesa contractual o per danys i
perjudicis de qualsevol tipus, per l'eventual modificació contractual o finalització
anticipada de la prorroga, que l' Ajuntament pogués acordar en virtut de l'aplicació de
la Disposició Addicional Novena de la LRSAL, per aplicació dels articles 27, 57 i
concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, en
la seva redacció donada per l’esmentada LRSAL.
Atès l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció d’aquest Ajuntament, d’acord amb
l’article 275.1 de la LMRLC.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària núm.
14.05.32109.22799 “Despeses gestió Escola Bressol Mas Balmanya” (núm. operació
92014/2845)
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
1r Modificar, per mutu acord, el contracte subscrit amb l’empresa Suara Serveis SCCL
(NIF F17444225), modificant les clàusules 1 i 6 del plec de condicions vigents, en
els termes següents:
. Capítol 1, article 1: Queda redactat de la següent manera
"L' objecte del contracte és la gestió del servei públic de l'Escola Bressol Mas
Balmanya de Sant Feliu de Guíxols i l'assessorament tècnic en la gestió de les
escoles bressol municipals".
. Capítol Il, article 6: S'afegeix un punt 6.2 amb el redactat següent:
" L'assessorament tècnic en la gestió de les escoles bressol municipals
compren, bàsicament, les prestacions següents:
a) Realització del projecte educatiu, del projecte curricular i del pla anual de
cadascun dels centres.
b) Elaboració dels informes i les memòries anuals, juntament amb els equips
docents de cadascun dels centres.
c) Planificació i realització del pla de formació del personal d'ambdós
centres, que s'haurà d'incloure en el pla anual del centre.
d) Organització i planificació de serveis i activitats conjuntes.
e) Coordinació pedagògica dels dos centres."
2n Prorrogar forçosament, per motiu d’interès públic, el contracte de gestió de
l'Escola Bressol Mas Balmanya, des de 1'1 de setembre de 2014 a1 31 d'agost de

PLE /AGARCIA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

Codi de Verificació electrònic: 8e57ec0d-9aa8-43c4-9d90-58e12821abba

2015, en els mateixos termes que estan vigents en el plec de clàusules actual i en
el punt 1 de l'adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de
l'Escola Bressol Mas Balmanya, aprovada per Junta de Govern Local el 3 d'agost
de 2010, a excepció dels dos articles modificats en el punt anterior.
3r L’Ajuntament podrà modificar aquest contracte o anticipar la finalització de la
pròrroga, d'acord amb el que es preveu en la Disposició Addicional Novena de
la LRSAL, per aplicació dels articles 27, 57 i concordants de la Llei 7/1985 de 2
d'abril Reguladora de les Bases de Regim Local, en la seva redacció donada per l'
esmentada LRSAL.
4t Que el previst al punt anterior no serà motiu de reclamació de Suara Serveis SCCL
a l' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per cap tipus d'indemnització de
naturalesa contractual o per danys i perjudicis de qualsevol tipus, d’acord amb la
renúncia presentada en aquest sentit per Suara Serveis SCCL.
5è Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm.
14.05.32109.22799 “Despeses gestió Escola Bressol Mas Balmanya” (núm.
operació 92014/2845) per import de 73.646,56 euros
6è Delegar a la Junta de Govern Local la resta dels tràmits i resolucions a realitzar en
aquest expedient, inclosa l’aprovació i disposició de la despesa corresponent a l’any
2015.»
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.
7. - APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT
D'AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES D'INFANTS ESCOLARITZATS A
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PEL CURS 2014-2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Cultura, i que textualment diu el següent:
«Atès que des de l’Àrea d’Ensenyament, en col·laboració amb l’Àrea de Serveis
Socials, hi ha previst atorgar ajuts econòmics a les famílies que es troben en situacions
econòmiques desfavorides i que tenen infants escolaritzats a les escoles bressol
municipals durant el curs escolar 2014-2015.
Atès que la finalitat dels ajuts econòmics serà minorar les quotes mensuals de pagament
per assistència a les escoles bressol municipals, per tal de facilitar l’atenció als infants
que viuen en famílies en situació econòmica desfavorida, amb l’objectiu de garantir la

*
igualtat d’oportunitats i actuar com a element compensador de les desigualtats
personals, econòmiques i socials.
Proposo al ple:
1. Aprovar les bases particulars que han de regir l’atorgament d’ajuts econòmics a

les famílies d’infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que es trobin
en situacions econòmiques desfavorides pel curs escolar 2014-2015, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 05 32105 48000 Beques Escola Bressol, per un
import màxim de 5.641’96 € l’any 2014 (operació 220140010851) i de 15.000 €
per a l’any 2015, condicionat a l’existència de consignació pressupostària.

2. Delegar a la Junta de Govern Local la determinació de la consignació

pressupostària màxima anual així com l’ampliació de la consignació màxima de
l’aplicació pressupostària inicialment prevista. »
Júlia Vendrell: Són unes bases similars a les de l’any passat.
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.
8. - SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES
I/O PRIVADES DEL SENYOR ALEXANDRE RODRÍGUEZ AUBÓ,
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL DE L'AJUNTAMENT
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«Fets
Atès que el Sr. Alexandre Rodríguez Aubó, personal laboral temporal d’aquest
Ajuntament, ha presentat una instància (R.E.2014001196) en la que sol·licitava la
compatibilitat per les tasques que realitza com a Enginyer Tècnic Industrial i les tasques
que realitzaria amb una activitat privada com Enginyer Industrial, l’activitat de la qual
és de l’àmbit de serveis tècnics per compte propi i fora del municipi de Sant Feliu de
Guíxols.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Enginyer Tècnic Industrial
Règim jurídic: laboral temporal
Jornada laboral: 100% de la jornada ordinària (37,5 hores setmanals).
1ªActivitat privada: Feines com Enginyer Industrial per compte propi
Activitat de l’empresa: Serveis Tècnics
Règim: per compte propi
Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una
jornada setmanal que no superarà les 12 hores (compatible amb l’horari 1ª activitat
pública) i fora del municipi de Sant Feliu de Guíxols
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Vist que el 25 de juny de 2014, el cap de l’Àrea d’Urbanisme i Obres ha presentat
informe en el que diu que l’activitat per la qual demana la compatibilitat el Sr.
Alexandre Rodríguez Aubó com a Enginyer Industrial per compte propi no té cap
relació amb les funcions que desenvolupa al lloc de treball a l’Ajunta ment i per tant,
informa favorablement a la sol·licitud de compatibilitat del Sr. Alexandre Rodríguez
Aubó.
Vist que les tasques que desenvoluparà el Sr. Alexandre Rodríguez Aubó com a
Enginyer Industrial i les funcions específiques del lloc de treball que ocupa, són
compatibles sempre i quan no estiguin vinculades en cap moment entre si i sempre que
es realitzin fora del municipi de Sant Feliu de Guíxols.
Vist l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans el dia 6 d’agost del
present.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques
desenvolupades a l’Entitat Pública.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple acorda:
Acceptar la sol·licitud del Sr. Alexandre Rodríguez Aubó, sobre compatibilitat per a
l’exercici d’un lloc de treball com a personal laboral temporal de l’Administració
Pública Local amb l’exercici per compte propi com a Enginyer Industrial i fora del
municipi de Sant Feliu de Guíxols en virtut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i del

*
Decret 214/90, de 30 de juliol, que considera que s’acompleixen els requisits per atorgar
la compatibilitat, atès que la suma de les dues jornades no superarà la jornada ordinària
de l’Administració incrementada en un 50%.
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.»
Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.
9.APROVACIÓ
DEFINITIVA
DE
LES
OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MARTIRIÀ

ORDINÀRIES

El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
d’Urbanisme, i que textualment diu el següent:
«Vist l’acord de Junta de Govern Local de 26 de juny de 2014, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres ordinàries d’urbanització del carrer Sant Martirià
redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Durant el termini d’informació al públic de 30 dies, que es va convocar mitjançant
publicació d’edictes al BOP i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, que ha transcorregut
entre els dies 7 de juliol fins el 12 d’agost de 2014, no s’han presentat al·legacions.
A pesar que en aplicació de l’acord d’aprovació inicial en cas de no presentar-se
al·legacions el projecte es considera aprovat definitivament, en el present cas resulta
que a conseqüència d’unes modificacions de crèdit dutes a terme durant el mes de juliol,
aquest projecte no es troba previst en el pressupost municipal motiu pel qual no es pot
considerar que ha quedat aprovat definitivament sense més tràmit.
L’aprovació definitiva del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que
aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan. L’article 22.2-ñ)
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local estableix que és competència
del Ple de la Corporació l’aprovació del projectes quan no es trobin previstos en el
pressupost municipal.
En base a l’exposat, com a regidora delegada d’obres PROPOSO AL PLE, previ
dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obres ordinàries
d’urbanització del carrer Sant Martirià, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, amb un pressupost d’execució per contracte de 263.432,16 euros
(IVA inclòs).
SEGON.- Disposar la publicació oficial de la present resolució a efectes de la seva
executivitat.»
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Alcalde: hi ha alguna intervenció en aquest punt? Senyora Dolors Ligero si us plau.
Sra. Dolors Ligero: Aquest projecte forma part d’aquest grup de projectes que estem
aprovant en el mes passat i en aquest, que es financen amb l’estalvi que ha produït
l’ajuntament entre el 2012 i el 2013. El cost d’aquestes obres com ha dit el secretari son
263.432,16 euros i el termini d’execució d’aquesta obra està previst en sis mesos. La
intervenció contempla la urbanització integral de tots els carrers, és a dir, des de la
Carretera Girona fins el carrer St. Domènech, i contempla la renovació de la xarxa
d’aigua potable, la renovació del trenat elèctric que es passarà a grapar a les façanes
igual que el trenat de telèfon soterrant els creuaments, per tant, eliminant tot el cablejat
aeri. Inclou també la renovació de l’enllumenat elèctric, de l’enllumenat públic, que
també anirà a façanes. Contempla així mateix la creació d’una xarxa de recollida de
pluvials que ara mateix no hi és i la renovació de la xarxa de clavegueram. Això pel que
fa als serveis. I pel que fa al paviment i a les voreres, doncs també la renovació
complerta. En el cas de les voreres, unes voreres amb panot de 9 cm d’alçada. Tot això
d’acord amb els veïns que han pogut participar a través de les comissions de
participació ciutadana del Pla de Barris. Res més.
Alcalde: moltes gràcies, senyora Dolors Ligero.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
10. - PROPOSICIONS URGENTS
El Secretari fa constar que, segons li ha comunicat el portaveu del grup municipal de
Tots per Sant Feliu abans de començar el Ple, han retirat la seva moció sobre la petició
de lliurament de la documentació sol·licitada de la Fundació Thyssen i de les
contractacions realitzades al Sr. Albert Moré i Reig, la qual va ser entregada el passat
dilluns als regidors que la van sol·licitar.
10.1. - APROVACIÓ BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS
PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE
ESTIGUIN GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014.
Es sotmet a votació la urgència, essent aprovada per unanimitat.
«Per tal de minvar els efectes de l’actual crisi econòmica, es proposa atorgar ajuts
econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica.
L’objectiu d’aquesta proposta és fixar els criteris de concessió d’ajuts a aquelles
persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, així com establir les
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actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts mitjançant
l’aprovació de les seves bases reguladores.
Si el repartiment es fa de forma lineal entre totes les sol·licitud, es corre el risc de
desvirtuar l’ import de l’ajut en la seva quantia davant d’una eventual demanda massiva
de l’ajut que podria col·lapsar l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà.
Per tal de pal·liar aquesta circumstància, s’ha previst gestionar els ajuts per trams de
valors cadastrals fins a esgotar la dotació pressupostària total prevista.
Les previsions d’ajuts s’han fet tenint en compte el nombre d’empadronaments als
habitatges de valors cadastrals compresos en tres trams, que no hagin canviat de
domicili en els darrers tres anys i que tributin en un sol rebut de l’ Impost sobre Béns
Immobles corresponent a vivenda.
El fet de limitar els ajuts a persones pensionistes per jubilació, viduïtat, orfandats,
invalidesa total i absoluta, aturades, famílies monoparentals o perceptors de la Renda
Mínima d’Inserció dificulta poder conèixer prèviament encara que fos de manera
aproximada, l’abast del nombre de sol·licituds. En tot cas, la regulació s’ha previst de
tal manera que no es produeixi un sobrant a la dotació total pressupostada i es puguin
donar tants ajuts com sigui possible fins a esgotar-la.
Durant l’exercici anterior 2013, es va prendre en consideració el nombre de contribuents
empadronats al Municipi que tributaven en concepte de l’ Impost sobre Béns Immobles
amb una sola referència dedicada a habitatge amb un valor cadastral inferior als 20.000€
(1.090 contribuents de 13.381). L’efecte de la convocatòria va donar com a resultat, 159
sol·licituds, de les quals tan sols en van quedar excloses 23 (15%) i resoltes
positivament la resta (85%). La dotació pressupostària es va esgotar en la seva totalitat.
Les dades del 2014 són força similars, ja que d’un total de 21.814 persones
empadronades, tenim que segons els trams de valors cadastrals i sense tenir en compte
les circumstàncies socioeconòmiqes requerides per optar a l’ajut, hi ha un potencial de
4.049 possibles sol·licitants distribuïts de la següent manera segons els trams de valor
cadastrals: 1.043 (1er tram: VC de fins a 20.000€, 1.953 (2on tram: VC de 20.000,01€ a
35.000€) i 1.043 (3er tram: VC de 35.000,01€ a 50.000€). Tot fa pensar doncs, que la
dotació total proposada de 50.000€ permetrà arribar a un major de nombre de
beneficiaris.
Per tal d’agilitar l’eficàcia de l’ajut, es preveu com a millor opció la de compensar el
rebut de l’exercici corrent amb l’ import de l’ajut a percebre. D’aquesta manera, amb
una sola transferència de l’aplicació pressupostària de l’ajut a l’aplicació de l’ impost
sobre béns immobles i la relació de beneficiaris dels ajuts, el servei de Recaptació
Municipal podrà donar per cobrats els rebuts corresponents als ajuts atorgats.
En cas que els rebuts ja estiguin pagats, els ajuts es faran efectius mitjançant
transferències bancàries, preferiblement al compte bancari de domiciliació del pagament
si és el cas, o bé, en cas de pagament no domiciliat, al número de compte que
l’interessat comuniqui a l’efecte.
Per tant, es PROPOSA:
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Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics per a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’ Impost sobre Béns Immobles
per a l’exercici 2014 annexes a aquesta proposta.
Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia per tal d’aprovar el model de sol·licitud, model de
declaració responsable així com els tràmits a realitzar a l’efecte per part de l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana, així com per aprovar la convocatòria d’aquests ajuts
un cop aprovades les bases.»
Interventora: Proposa el canvi, que ja es va anunciar, que la convocatòria s’obri
automàticament l’endemà de la publicació de les bases.
Tothom hi està d’acord.
Dolors Ligero: com recordaran, l’any passat vam aprovar uns ajuts per IBI que es van
crear per compensar encara que sigui només als col·lectius més desfavorits, la pujada
del 10% que l’Estat va obligar a fer a tots els ajuntaments sobre l’IBI l’any 2012. Fins
ara, els beneficiaris dels ajuts eren els propietaris d’habitatges amb un valor cadastral
fins a 50.000€, que es trobessin en situació d’atur, fossin família monoparental o
jubilats. Amb la modificació que s’introdueix enguany, a més dels col·lectius anteriors,
també podran rebre els ajuts els ciutadans que rebin pensió d’orfandat, de viduïtat, que
estiguin en situació d’invalidesa total i absoluta o bé que cobrin prestació de renta
mínima d’inserció (PIRMI). L’any passat, com bé ha dit el secretari, es van tramitar 159
expedients només d’aquests tres casos que entraven. D’aquests 159, van resultar que
complien les condicions 136. De 159, 136. La dotació pressupostària l’any passat era de
30.000€, aquest any l’hem augmentat fins a 50.000€. Aquests 30.000€ de l’any passat
es van repartir entre totes les sol·licituds acceptades, cobrant l’equivalent al 100% de
l’IBI 98 famílies. Aquestes 98 famílies estaven en un primer tram, i per tant tenien un
habitatge amb un valor cadastral fins a 30.000 €. Amb els diners sobrants, es va
prorratejar entre les 38 famílies restants que també complien les condicions i que tenien
un habitatge amb un valor cadastral entre 30.000€ i 50.000€. Per tant, esperem que
aquesta ampliació de fins a 50.000€ pugui fer arribar a més beneficiaris, per tant
nosaltres comptem que doblarà el nombre de beneficiaris. Només recordar això que ha
dit l’interventora, que el termini de presentacions de les sol·licituds començarà la
setmana que ve, quan s’hagin publicat aquestes bases i finalitzarà el 30 de setembre. Res
més.
10.2. - MOCIÓ DEL REGIDOR DE ICV-EUA QUE DEMANA LA
COMPAREIXENÇA DE L’ALCALDE PER DONAR EXPLICACIONS DEL
CAS DEL GESTOR TURÍSTIC.
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El regidor Sr. Joan Prat, abans de l’inici del Ple Municipal, ha entregat al Secretari la
següent moció:
«El grup municipal d’ICV-EUiA, mitjançant el seu representant, Joan Prat Ferrer,
presenta al Ple la següent proposta:
Moció demanant la compareixença de l’Alcalde de Sant Feliu de Guíxols per donar
explicacions sobre el cas del Gestor Turístic.
Vistes les informacions aparegudes a la premsa durant el transcurs d’aquesta setmana i
en relació a la figura del Gestor Turístic.
Atès que fins i tot la Guàrdia Civil ha demanat informació sobre aquest tema, que s’està
embolicant d’una manera vertiginosa.
Atès que aquesta polèmica perjudica greument la imatge de Sant Feliu.
Sol·licitem:
Que l’Alcalde Joan Alfons Albó comparegui davant el Ple per donar explicacions sobre
el cas del Gestor Turístic.»
Es sotmet a votació la urgència essent rebutjada amb el següent resultat:
11 vots en contra
8 vots a favor

(6CIU, 5PSC)
(6TSF, 1PP, 1ICV-EUiA)

Carles Motas: Senyor Alcalde, donat que és un fet inaudit que no s’aprovi la urgència,
no recordo en aquesta sala que hagi passat una cosa similar. Diu molt poc de la qualitat
democràtica no només seva, que no la posem ja en qüestió perquè ja sabem com és, però
de la resta de regidors, ens estranya molt aquesta actitud. Si de cas, nosaltres demanem
que es repensin aquesta actitud de no acceptar una urgència per parlar d’un tema que és
important per a la nostra ciutat, creiem que s’escau i penso que seria un tema a tractar de
manera normal dient cadascú la seva opinió, i vostè compareixent com ha de fer i no
amagant-se darrera ningú, ni de res, ni deixar passar el temps, perquè això, no voler
comparèixer en aquest ple senyor alcalde, és un signe de covardia manifesta per part
seva. Res mes, gràcies. Espero que re considerin aquesta actitud.
Alcalde: molt bé, moltes gràcies senyor regidor. Escolti’m, s’ha votat que no i ja està,
per tant no faran el debat. Ara hi ha l’apartat de precs i preguntes i poden vostès
preguntar, fer els precs i tot el que s’escau sense límit.
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES
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Alcalde: Sr. Prat, precs i preguntes, endavant.
Sr. Prat: Aviam, si després de la dotzena de titulars i del que ha caigut aquesta setmana
vostè es nega a presentar-se aquí davant el ple, voluntària o forçosament, ja poden anar
creant portals de transparència que la transparència es demostra amb els fets i no pas
amb portals d’internet. Ja poden anar creant portals que ho porten clar. Bé, la meva
primera pregunta sobre el tema aquest: el senyor Moré afirma al Diari de Girona que
efectivament va presentar la seva renúncia però que ho va descartar després de rebre el
suport de la regidora a la tasca que feia, això ho dic literalment. Què ha passat ara? Ja no
té el suport de la regidora? O és la regidora que no té el suport del govern? Perquè avui
no hi és? No sé si passa alguna cosa, o no... Bé, resulta que l’equip de govern afirma
que està encantat amb la tasca del Sr. Moré, però vol rescindir el seu contracte amb
l’escusa que no té el suport de tot el consistori. A veure si ho entenem, el que aixeca
sospites no és la tasca del Sr. Moré, sinó la seva contractació. La seva manera de fer, no
la del Sr. Moré. No ens confonguem. Per tant, jo el que li demano, quines són les
veritables causes que han portar a l’equip de govern, a voler rescindir el contracte del
gestor turístic. Si estan tant encantats amb la seva feina, la gestió que ha fet és bona, el
procés que es va fer de contractació és correcte, aviam, quin problema hi ha?. És que no
ho entenc, és impossible entendre-ho. Si tot està bé, com és que li han perdut la
confiança?. No serà degut a la instància que ha presentat la Guàrdia Civil demanant
informació, que tothom s’ha espantat aquí?. Bé, i llavors també hi ha una cosa que
afirmen sobre el gestor turístic, és clar, haurem de contractar un altre gestor, perquè
vostès han considerat que era imprescindible. I ara volen un professional de consens. Jo
crec que no ens cal un professional de consens. Ens cal el professional que triïn vostès,
que per això estan a l’equip de govern. El que ens cal és un professional, i que tots els
professionals de l’Ajuntament de Sant Feliu, que estiguin contractats correctament. I
que no hi hagi ombra de sospita sobre les seves contractacions, això és el que ens cal. El
consens l’hem de tenir per si de cas hem de reformar les bases de contractació. Aquí
hem de tenir el consens. No per triar una persona. I bé, ja que parlavam de la instància
que es va presentar el dinou d’agost, ens la donaran, o la publicaran directament al
portal de la transparència? Com ho faran? I en aquesta instància, s’ha demanat alguna
informació més, d’algun tema més a part del que ha sortit a la premsa de les
administratives? O no? O només es tracta d’aquests dos temes? Bé, sobre aquest tema,
no n’hi ha cap més de pregunta. Llavors, fer l’esment de que tant greu és el tema del
gestor turístic, com el tema que també ha sortit a la premsa sobre la contractació de les
dues administratives. La Guàrdia Civil els ha demanat que els facin un informe per
detallar quin és el procediment habitual per als contractes eventuals i la relació del
personal laboral contractat per l’Ajuntament des de la formació de la darrera borsa de
treball. I si les contractacions que han fet, les han fet tenint en compte la puntuació
obtinguda pels aspirants a la convocatòria. Tota aquesta situació és gravíssima. S’estan
aixecant sospites en tot el seu sistema de contractació. I això és un tema que no ens
podem permetre, Sant Feliu com a ciutat no ens podem permetre estar a l’ull de
l’huracà, sota sospita permanent. I per tant, i vostès, a més a més, no volen fer
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declaracions. Vostè senyor alcalde s’amaga primer darrera la regidora, i posteriorment,
darrera en Pere Albó. Vostè d’aquest tema directament no n’ha parlat. S’ha amagat en el
Ple especial que vam tenir, va callar, no va dir ni mu, i escolti’m, potser és el moment
que la primera instància de l’Ajuntament doni les explicacions clares. Si no vol fer-ho
avui, potser fer-ho en un altre Ple, però jo crec que és el moment de tallar de socarrel
tota aquesta sospita.
Després, seguint el tema de precs i preguntes, saben que hi ha càmeres de vigilància a la
zona de l’hotel Eden Roc que enfoquen directament cap a espai públic? Sense rètol,
sense cap mena de rètol, sense cap mena d’informació, no se si es preceptiu això?
Llavors, faria un prec, i és que tinguem una mica de contundència sobre l’empresari que
obstaculitza els camins de ronda d’allà dalt, de la zona de l’Eden Roc, que fa obres
sense preceptiva llicència urbanística i que realment sembla que ha considerat que Sant
Feliu és la seva selva particular. Crec que és el moment de tenir una mica de
contundència en aquest aspecte.
Llavors, dels precs que vaig fer en passats plens, un era les actuacions per reduïr la
velocitat dels cotxes a la ronda Narcís Massanes, no em consta que s’hagi fet cap
actuació, ni em consta que s’hagi tingut en compte el meu prec. I l’altre prec encara més
llunyà, no sé si recorden que temps enrrera els vaig preguntar, bé, els vaig demanar, que
si podien netejar aquella zona que hi ha entre Santos Boada i la ronda, una zona que és
privada, és un terreny de ningú, però que les herbes creixen, ja tenen una certa
embergadura. Em van dir que sí, que cap problema, però que bé, que farien els
requeriments al propietari i per tant, no sé si s’han fet els requeriements ni s’ha netejat
la zona. I ara que vostès en el pressupost ja van aprovar una bossa per fer actuacions
subsidiàries d’aquestes, potser seria un bon moment per estrenar aquesta bossa per fer
actuacions subsidiàries, i començar per fer una neteja, un desbrossament de tota la zona
aquella. Moltes gràcies.
Alcalde: moltes gràcies, Sr Prat. En quan la regidora, la seva absència és que està en
període de vacances. Pel que fa a la feina ben feta del que és el Sr. Albert Moré no es
posa en absolut en qüestió. Com tampoc es posa en qüestió que cal que a l’entorn de la
seva figura hi hagi tranquilitat, atès que ell representa a aquest ajuntament en tota una
sèrie d’àmbits de decisió, etcètera, i volem que aquesta persona pugui treballar sense
cap pressió. Aquest és el motiu. No n’hi ha cap altre. A més a més, insisteixo, ja es va
avançar que aquesta persona voliem que acabés una sèrie de feina i que posteriorment
s’acceptaria la seva renúncia. Això es va dir el mateix dia del primer Ple on va fer la
compareixença la regidora, i a Ràdio Sant Feliu també es va exposar, exactament es va
fer aquesta declaració, i al darrera, poden comprovar que va ser així. Per tant, aquesta és
la questió que s’ha plantejat des de bon principi. En quant a si haurem de contractar una
altra persona o no, és evident que per el que és promoció de la ciutat hem de tenir gent
de primera línia, igual que som capaços doncs de fer un projecte d’un carrer, que té la
seva trascendència, també té, perdó, té molta més trascendència estratègies que tenen a
veure en situar Sant Feliu de Guíxols com a destí turístic. En relació a la instància del
dinou d’agost, senyor secretari, si li fa arribar còpies al senyor regidor. De les
instàncies, atès que és un tema estrictament de caràcter tècnic, per una part pel que fa
referència a la contractació de les auxiliars es contestarà des de recursos humans, i el
tema de contractació es contestarà des de Secretaria.
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En relació als sistemes que hi ha, estem parlant d’una substitució de tres mesos, estem
parlant d’això, i, ni ara ni abans, del tribunal no en formen part els regidors ja fa uns
quants anys. Ni en formen part, ni decideixen. Ni decideixen la puntuació, ni qui va
primer ni qui va segon. Per tant, serà un informe de caràcter tècnic el qual, un cop
estigui elaborat i traslladat doncs a la Guàrdia Civil que demana aquesta informació per
escrit, crec que ens ha donat a l’entorn de dues setmanes per respondre, doncs
evidentment també serà a l’abast de tota la ciutadania.
En relació al tema de l’Eden Roc, el senyor regidor de seguretat en pren nota per
comprovar-ho i aixecar l’acta corresponent. Pel que fa a la ronda Narcís Massana
segurament d’aquí no massa hi hauran les actuacions fetes. Recordar que l’Ajuntament
va a mig gas perquè part del seu personal està de vacances. I en quant a la neteja que
demana, prèviament s’han de fer els requeriments, s’han de complir una sèrie de
terminis i un cop aquest requeriment no s’obeeix, podem entrar a una finca privada.
Però prèviament cal aquest requeriment, pel qual a urbanisme ens passa el mateix que
en altres àreees, que bona part d’aquest personal està de vacances. Per tant, si no s’ha fet
el requeriment, cosa que preguntaré, farem que es faci.
Sr. Óscar Álvarez (fa la seva intervenció en castellà): Començarem amb una felicitació
personal meva i aleshores seguirem amb una estirada d’orelles. En quan a la felicitació
personal, ve arrel d’un acte públic que es va fer, com va ser el pregó de les festes de
Sant Feliu de Guíxols. I aquesta felicitació ve perquè be, el portaveu de TSF, al Ple
passat, al Ple del mes de juliol, va anunciar a mode d’apocalipsi, els improperis,
improperis i possibles insults que podien venir de part seva en el següent acte públic
després de la inauguració de l’Espai Thyssen. I bé, jo personalment, com que vaig
assistir a l’Espai Thyssen, a la inauguració, doncs bé, em va molestar el que va dir. I
arrel d’aquella al·lusió que va fer el company de TSF, doncs evidentment en el pregó
que es va fer per les festes del municipi jo vaig estar a primera fila, prop seu però fora
de l’escenari, a veure si es complia l’apocalipsi anunciat per el company de l’oposició.
Però bé, vostè es va comportar com un cavaller, va ser respectuós, va ser molt educat i
evidentment, no es va complir cap expectativa ni res, del que evidentment es tenia que
dir a l’oposició en aquell moment, amb la qual cosa el felicito. Crec que fa seva aquella
dita llatina de “errare humanum est”. Potser es va equivocar aquella vegada, vostè ha
rectificat i, evidentment, el fruit d’aquesta rectificació ens l’ha mostrat comportant-se
educadament, respetuosament i no fent cap tipus de comentari que menyspreï als seus
companys del ple. Bé, això és l’agraïment.
Ara ve l’estirada d’orelles. I aquesta estirada d’orelles no només és per vostè, sinó
també per el seu equip de govern. I aquesta estirada d’orelles ve com a resultat de la
moció presentada per el company d’Iniciativa, de rebutjar la seva compareixença
personal sobre un tema tant important, tant noticiós i desgraciadament tan judicialitzat
com és l’assumpte del gestor turístic. Jo crec i considero, almenys considerem els
companys que estem a l’oposició, que vostès no hauríem d’haver rebutjat aquesta
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proposta, hauria d’haver comparegut. Perquè al cap i a la fi, senyor alcalde, portem des
de principis de setmana sortint als diaris amb una imatge molt desagradable, molt
desafortunada i evidentment, no és agradable que surti a les notícies que intervé la
Guàrdia Civil. I quan jo dic que intervé la Guàrdia Civil, no dic que intervingui
físicament, que aparquin les seves furgonetes, que vinguin els senyors amb el
passamuntanyes, amb les pistoles i entrin dins l’ajuntament i treguin carpetes de dins de
caixes de cartró, però bé, ja han fet un pas previ com és demanar una informació a
aquest ajuntament envers alguna cosa que ells poden considerar que pot ser constitutiu
de delicte. Vostè em diu, quan jo he intervingut al principi, que és normal que es puguin
demanar instàncies, que també els han demanat el Consell Comarcal, el Defensor del
Poble, bé...jo li pregunto: quantes vegades la Guàrdia Civil ha demanat informació a
aquest ajuntament almenys, des de que vostè està com alcalde? Tant en aquesta
legislatura com anys enrere. No es gens normal, no es gens lògic i evidentment, no és
gens bo ni positiu que la Guàrdia Civil sol·liciti informació a un ajuntament. Amb la
qual cosa, és un argument més pel qual vostè hauria de donar-se per eludit i haver
acceptat la proposta del company d’Iniciativa i haver comparegut voluntàriament. Ha
sortit a la premsa que si el Sr. Pere Albó manifesta una cosa, el Sr. Albert Moré
manifesta el contrari. Vostè de moment, senyor alcalde, excepte una nota de premsa
publicada a ràdio Sant Feliu, no ha sortit a la palestra com a cap de l’equip de govern,
com alcalde d’aquesta ciutat, a manifestar res. Absolut secretisme i a més, ens rebutgen,
li rebutgen al company d’Iniciativa una proposta, una moció, la qual cosa hagués estat
un acte de transparència. Ens trobem en tot el contrari. Una actitud obstativa per part
seva i del seu equip de govern. Una situació opaca perquè no se’ns facilita cap tipus
d’informació, almenys personal seva senyor alcalde, de quina és la manera en la que ho
volen resoldre. El que si ens ha fet, per part del secretari, és llegir l’acord. Ens hagués
agradat que ens ho hagués explicat. S’ha llegit. I per la simple lectura ens hem de donar
per entesos. Crec que almenys, del llegit, hi ha una cosa que no acaba de quedar molt
clara. No se sap si és carn o peix. I, evidentment, hagués estat molt bé que ens hagués
facilitat una còpia d’aquest acord, per la que vostè hagués explicat qualsevol dubte que
ens hagués sorgit. Per altra banda, la situació d’opacitat, que per res és la transparència
que vostès ens volen mostrar. El que sí es veritat, és la notícia que està la Guàrdia Civil
estudiant aquest contracte.
Però pel que sembla, no és l’únic contracte que estan estudiant. I quan dic estudiant, és
investigant, per si és constitutiu de delicte. També, pel què sembla i surt a premsa, dos
contractes més, dels quals almenys aquest regidor de l’oposició del Partit Popular
desconeixia absolutament. Tampoc se’n va comunicar en cap tipus de comissió
informativa, la petició sobre aquestes dues contractacions d’administratius. Bé, estem a
la mateixa tònica, en la mateixa dinàmica d’opacitat i manca de transparència.
Necessitem una mica més de sinceritat per part vostra perquè se’ns informi de quins son
els pros, quins són els contres, què estan fent vostès bé, perquè evidentment, vostès
només saben vendre la part positiva, la part bona, però en canvi, quan hi ha alguna cosa
que pot ser notori i perjudicial per vostès, el que fan és guardar silenci. I si ens
assabentem, ens assabentem desafortunadament per la premsa. I ja està, perquè és així.
Sant Feliu de Guíxols ja té una boira de pertorbació. Ja pesa sobre Sant Feliu de
Guíxols, hi ha quelcom que pot acabar molt malament. Miri, la veritat és que, tant de bo
això acabi bé. Que s’arxivi el procediment i que no hi hagi responsabilitats penals. Si les
hi ha, que hi hagi un error administratiu de tràmit, amb això jo ja em quedaria content i
convençut. No els desitjo cap mal, ni a vostè, ni a la regidora, ni a cap membre de
l’equip de govern. Però mirin, això es podia haver solucionat molt abans. Ja des del
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primer moment en que els companys de TSF van destapar tota aquesta informació,
doncs miri, no hagués estat malament rectificar. Rectificar és de savis. El que li he dit
abans: “errare humanum est”, per tant, s’ha arribat a aquesta situació indesitjable per
molts, sobretot per l’ imatge de la nostra ciutat. Desafortunadament, senyor alcalde, no
és una cosa que nosaltres puguem parar, perquè la situació ja està judicialitzada. I no ho
podem parar perquè en el seu moment vostès no van voler i van ser advertits pel partit
de TSF, per ERC, per Iniciativa i per aquest regidor del Partit Popular. Vostès devien
pensar: per molt que es queixin, no passa res. Seguim mes darrera mes, mes darrera
mes, fins que acabi el temps pel qual se li ha adjudicat el contracte a aquesta persona.
Doncs no ha estat així. La situació pot acabar malament. Espero que no sigui això, però
bé, ja li dic, va estar a les seves mans en el seu dia, poder solucionar la situació.
Bé, una altra qüestió, i sortint ja del tema del gestor turístic. En relació a la situació dels
veïns del c/ Indústria, 42, amb la problemàtica en relació a un bar sobre l’assumpte de
sorolls, la seva insonorització, les molèsties, els espectacles que es fan algun divendres
per la nit i la pertorbació de la tranquil·litat dels veïns. Se’m va dir, per part del
president de la comunitat, que es va fer una entrevista amb l’ajuntament i es va dir que
l’aparell de sonometria de l’ajuntament estava trencat des de feia un any. És el que se’m
va dir a mi. Jo ho pregunto. Que em desmenteixi o em confirmi, o que em digui que hi
està a sobre, que s’està treballant i que evidentment es busca el millor resultat.
Una altra qüestió, i és l’última pregunta que li adreçaré a vostè. En el passat Ple li vaig
fer una pregunta sobre com estava la situació sobre aquella denúncia interposada contra
un grup de l’oposició que presumptament havia col·locat diguem, uns pamflets, els
havia distribuït. Vostè em va contestar que havia anat al notari, sembla ser la mateix
setmana del Ple, per atorgar poders. Jo li pregunto un mes més després, si s’ha avançat
en aquest aspecte senyor alcalde. Com és mes d’agost...ens esperem a setembre a fer
alguna cosa? Ja esta presentada la denúncia? Si és una denúncia, si és una demanda
civil, que ens ho expliqui una mica. Volem saber des de l’oposició, almenys des del
Partit Popular.
La següent intervenció és per el Sr. Pere Albó. Miri Sr. Albó, jo crec que no és molt
encertat, diguem, el terme utilitzat al link d’aquesta web de “portal de la transparència”.
I li dic el perquè, almenys des del meu punt de vista personal. Miri, “portal de
transparència” és el que no han demostrat avui. Miri, “portal de la transparència” és
facilitar tota la documentació quan es sol·licita. “Portal de la transparència” és entregar i
no amagar documentació, i entregar-la en el seu moment. Jo més que “portal de la
transparència”, i ho dic així en un to irònic i espero que no es molesti, s’hauria d’haver
ampliat el link al “portal de la transparència i les excuses”, perquè en les comissions
informatives se’ns diu: no, és que tenim que demanar permís al patró, als patrons.
Després es diu que tenim que demanar permís a la baronessa, i d’aquesta manera vaig
dilatant el temps de les excuses. Però no acaba així, de les excuses i de la dilació en el
temps, perquè ja se li ha sol·licitat uns quants cops. Per últim, és de la transparència i de
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les excuses, de la dilació i de la por. I de la por perquè és el resultat d’aquesta instància
de la Guàrdia Civil, llavors vostès ràpidament pengen aquesta documentació, quan es
podia haver presentat o entregat abans als grups de l’oposició. I en últim lloc, Sr. Albó,
trobo a faltar, trobo a faltar, de la lectura de les actes, trobo a faltar que se’ns entregués,
que se’ns facilités còpia de l’acta del 2014. Perquè mirant les actes anteriors, totes són
de data entre el 5 i el 20 de juliol. Vostè entrega la documentació el 25 d’agost. Jo crec
que almenys la del 2014 la podia haver publicat. Ens la podia haver entregat, haver
sol·licitat. En relació a vostè, crec que ja he acabat. No hi ha més preguntes. No hi ha
més comentaris.
Alcalde: Moltes gràcies senyor Óscar. En relació als discursos que pugui fer jo quan em
toca, doncs escolti’m, els discursos mai ens els escriuran vostès a l’equip de govern, i en
farem aquell ús que considerem, i evidentment, a vegades, és com a resposta a
plantejaments que fan vostès en aquesta sala de plens o en altres indrets. Per tant, a
vegades hi ha “causa-efecte”. Per tant, no neixen del no res els discursos. En qualsevol
cas, la línia habitual és aquesta. Si en un moment donat algú posa el dit sobre un regidor
i insiteix en questions que considerem que no són certes i desafortunades, doncs
evidentment jo, si em toca parlar a mi, i entenc que altres membres del equip de govern
si son ells qui parlen, ens reservem el dret d’expressar el que considerem oportú. Al
pregó, a més, el discurs va ser curt, no, més que curt.
En relació al tema de rebutjar la compareixença passo la paraula al Sr. Pere Albó, però li
vull subratllar una cosa, vostès aquí parlen, parlen amb transparència i diuen el que
volen, per tant no diguin ni que no poden parlar ni que no contestem. També entenc que
aquesta mena de “vodevil” els va bé, també els va bé. En qualsevol cas, passaré la
paraula al Sr. Pere Albó. En relació al que és el tema del c/ Industria, comentar que les
mesures de sonometria es poden fer, per tant, no sé d’on ve aquesta afirmació. En
qualsevol cas ja es va denegar el fer música a l’exterior i enguany, i crec que ha estat
avui, també s’ha signat un decret on es posa de manifest que la música a l’interior no es
corresponia al que aquell local pot fer. Crec que això s’ha signat al voltant de les deu del
matí i segueix el procés. És a dir, s’hi va anar i es va veure que no tenia res a veure amb
el tipus de música que podia posar aquest local, que és just música de fons que és la que
s’accepta. Qui fa l’informe és el l’enginyer. I en quant a les sonometries, se n’estan fent.
Ara estic fent memòria, fa poquet en el c/Lleida se’n van fer per un tema d’uns motors
d’una cambra frigorífica i potser fa una setmana se’n van fer en relació també a uns
motors i un soroll. Al Barcarola se n’han fet, s’estan fent. No és cert que no funcioni el
sonòmetre. Qui fa les sonometries es l’enginyer i tot aquest procés està completament
estandaritzat. I només així és quan després podem fer les actuacions. En qualsevol cas,
l’establiment que vostè deia no pot fer música exterior, atès que no només molesta als
veïns sinó també als establiments del costat i la música a dins també era totalment
desmesurada. Així se’ls informa, alhora que se’ls demana tot un altre seguit de
qüestions que formen part de l’expedient.
Sr. Pere Albó: Em fan dues observacions. Una la del rebuitg a la compareixença i l’altra
de les qüestions que em comentava en relació al portal de la transparència. En referència
a la compareixença nosaltres entenem que la moció que presenta el grup d’Iniciativa
potser mereixerà compareixences, rodes de premsa, explicacions, notes i aclariments
però el que li hem de dir és que en aquests moments, l’alcalde ho ha dit, jo crec que és
allò de: “alguien ha matado a alguien”, em sembla que hi ha algú aquí que ens podria fer
una compareixença amb molta més informació que la que té l’equip de govern. Per tant,
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per poder-lo informar d’alguna cosa, potser haurem de mirar què diu la querella,
denúncia, el que sigui, en quins termes, donem per suposat quines fotocòpies de
documentació s’inclouen, que es van demanar fa un temps. Que és el que ara mateix
s’ha demanat que s’aportin els originals, que em sembla que és “cavall-sota-rei” , però
vist que ningú dona la cara ni aclareix això, ni es nega ni s’afirma, bé, nosaltres no
podem fer més. Potser si algú comparegués, perquè s’avancés en aquest tema en
comptes de tenir una actitud evasiva per continuar jugant a la sinfonia de la confusió,
doncs potser podriem comparèixer i donar explicacions i explicar exactament què hi ha.
Avui s’ha anat a informar-se, s’ha comparegut, però fonamentalment estem en un punt
on s’ha demanat per correu administratiu una informació com tants altres cops passa
quan algú amb tot el seu dret presenta una querella, una denúncia o el que sigui. Per
tant, si es presenten seixanta denúncies o querelles, anirem seixanta vegades allà on
calgui a explicar les coses que s’ens demanin. I bé, i com vostè molt bé sap, el fet que
en un mateix escrit es diguin dues coses no és res extraordinari, més que per potser fer
la reflexió que vist el tarannà que s’està adoptant en segons quines línies d’oposició a
aquest govern, si el filtre de l’acció de govern només dona per dos fets querellables o
denunciables, fins i tot pot ser una prova del cotó, i més d’aquesta trascendència, doncs
en aquest sentit, jo diria tant petita, minúscula, fins i tot m’atreviria a dir.
Llavors, en relació al tema del portal de la transparència, bé, si no li agrada aquest nom
podem debatre el que vulgui, amb això no m’hi posaré fort, podem buscar el terme que
vulgui. En qualsevol cas, el que és important per mi és recalcar que hi ha un evident
exercici de transparència. Perquè en fi, com també s’ha dit aquí, s’intenten explicar les
coses d’una manera molt esbiaixada. Jo ja ho entenc, tothom porta l’aigua al seu molí, si
vol, però jo explicaré la meva veritat i la gent que tregui conseqüències que és molt
inteligent. Hi ha una comissió informativa en la que vostès demanen una série de
questions, però era una comissió en la que jo no en sóc membre, vull dir que ni tant sols
van demanar-ho a la comissió de cultura, però bé, en qualsevol cas la qüestió està en
que em van trucar des de la comissió informativa, que vaig agafar el telèfon, que vaig
contestar, i a partir d’aquí vostès altre cop han jugat a la teoria de la confusió. Què els
vaig traslladar jo? Molt bé, en prenc nota, miraré de fer-los-hi arribar. Hi ha una série de
qüestions que no, que la fundació privada no la tractin vostès com l’ajuntament, perquè
té uns canals diferents, perquè és una entitat privada. Com si vostès demanéssin
informació, doncs, de l’empresa d’enllumenats, o com si vostès demanéssin informació
de l’empresa de les escombraries o com si vostès demanéssin informació de qualsevol
altre proveïdor de l’empresa de serveis. Perquè tinguin molt clar que, la fundació
privada, més enllà que hi hagi representants públics, municipals, de la Generalitat,
d’empreses importants i persones significades, en aquests moments és una entitat
privada, és una entitat privada, per tant, el que els trasllado, és no són els mateixos
canals. I fins aquí es queda. Llavors hi ha una instància d’un grup municipal demanant
una série d’informació. Quan vostès demanen aquesta informació: la comptabilitat, per
tant entenc jo, un extracte del major. Se’ls diu que, en algun moment, en alguna
comissió, que hi ha una gestoria que porta la comptabilitat i que fins i tot, farem
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gestions perquè vostès puguin anar allà a consultar fins a l’última factura. Això es va dir
a l’última comissió de cultura. Sr Prat, no em faci carones perquè es va dir, es va dir.
Que es farien aquestes gestions per tal que vostès poguéssin consultar tota la
comptabilitat de la fundació i que anéssin a la gestoria. De la mateixa manera que es
podrien fer gestions perquè vostès anéssin a l’empresa de les escombraries a mirar la
seva comptabilitat. Fins aquí va arribar la transparència. I fonamentalment, a part de que
volien veure la comptabilitat en general, en fi, que és un concepte bastant eteri, si em
permeten, van demanar actes de la fundació i estatuts. Sincerament, no em pensava jo
que estiguessin demanant res massa sensible, tinguen en compte que els estatuts de la
fundació es van passar pel Ple, per tant, vostès en els seus arxius els haurien de tenir. O
sinó, algú els en podria fer cinc cèntims. I tinguent en compte que algunes actes les
signava com a president i alcalde llavors, de les que estaven demanant fins i tot, el Sr.
Motas. Per tant, molta d’aquesta informació que vostès demanen, és informació que ja
tenen vostès o que ja han tingut o que bé, una mínima diligència arxivística, si em
permeten, que les seves organitzacions implicarien que ja tinguéssin. Fins el dia que
presenten, quatre dies abans del ple, la informació que vostès li anaven donant moltes
voltes, quan haguéssin pogut començar per aquí. Que era, quins son els pagaments que
s’han fet al Sr. Moré a través de la fundació. Vist que la cosa agafava aquest caire, un
servidor, i perquè ho tinguéssin vostès en hores, perquè, efectivament tot plegat era una
estratègia de la confusió de l’oposició d’aquest ajuntament, van demanar-li el favor, i li
estem molt agraïts, a una persona que deixés les seves vacances i que vingués a buscarlos aquests papers i els tinguéssin tal com se’ns demanava abans del Ple. Dit això, haig
de dir que vull agraïr al grup de TSF que ha mantingut la seva paraula que en cas que es
donés aquest exercici de transparència retiraria, com ha fet, el punt de l’ordre del dia
allà on demanava aquests documents. Per tant, jo crec que la prova del cotó, de la
transparència, és aquesta retirada del punt de l’ordre del dia tal i com en el seu moment
es van comprometre. I la informació se’ls ha donat en hores. La informació se’ls ha
donat en hores. I vull agraïr expressament aquest exercici perquè jo entenc que fins i tot
contradiu el seu article del setmanari Àncora d’avui, però bé, és un gest que els honora.
Igual que a vegades no estem d’acord en algunes coses, doncs en aquesta, efectivament,
crec que han actuat amb noblesa parlamentària, si se’m permet dir-ho així. Per tant, en
referència a les qüestions del portal de la transparència, aquí podem dir com vostè
vulgui aquest espai web on es penjaran totes les informacions que vostès vulguin. Ara
bé, més que el portal o el nom del portal, a mi el que em preocupa és deixar-los ben clar
a vostès, però sobretot a la ciutadania, que s’ha actuat d’una manera absolutament
diligent i d’una manera absolutament transparent en el que és el trasllat de la informació
en els grups de l’oposició, especialment doncs quan es descobreix que hi ha una
informació que de cara a un Ple pot ser molt mal interpretada, i per tant, que s’ha
d’aclarir i gestionar amb agilitat.
En relació a l’acta de l’última sessió del Patronat, és senzillament que no està aprovada.
És clar, es va fer l’acta i quan torni a haver-hi una altra reunió del Patronat, s’aprovarà.
Jo el que sí em compromento si vol és a fer-li arribar una pre-acta, o l’esboç d’acord.
No sé si m’estic deixant alguna cosa. En fi, jo he estat comptant els cops que estan
dient “Guàrdia Civil”, i s’espantaran del rècord que faran. Em sembla que els agrada
molt aquesta paraula. En fi, jo vaig prenent nota, vaig comptant.
Alcalde: moltes gràcies Sr. Pere Albó. I així ràpid, diuen: han vingut més vegades?
L’any passat van venir però no per carta, en persona, aquell cop a buscar informació
sobre el cas Pokemon en aquest ajuntament. Si havíem contractat, doncs bé, i
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evidentment i no era el cas, però van venir i van revisar documentació. I, escolti, perquè
no m’ho va dir vostè a mi? Perquè si jo, Sr. Óscar, li explico això doncs vostè explica
que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està investigat per el cas Pokemon. Quan
aquests senyors el que fan és buscar informació en base a la manera en que un presenta
la denúncia, o com molt bé diu el Sr. Pere Albó, serà vistós de veure-la com està escrita,
i els documents com es fan. Jo, per exemple, abans feia esment de com es presenta una
“conxorxa”, està escrit així, entre el senyor Pere Albó i un servidor que des de l’any
2004 fins l’any 2011, o fins ara, que com tot Sant Feliu sap aquest senyor i jo teníem
una gran amistat. És a dir, fins i tot, va en contra del sentit comú. Però està escrit així.
Tampoc anavem a pinyes però tampoc anavem abraçats pel carrer. Vull dir que en
aquest sentit, és clar, després s’ha de decidir. O quan diuen que jo era president de
quelcom que no era. O quan esmenta que surto en un acte d’una junta, però s’obliden dir
que en els quatre anys seguents no surto a cap acte d’una junta. Per tant, hi ha moltes
maneres de fer una denúncia i el que ha de fer la Guàrdia Civil és comprovar. A vostè li
agrada dir investigar? Pot dir-ho, evidentment, però demana documentació per carta. En
el cas que jo li he explicat, que és un cas tancat, van venir aquí. Igual que a altres
ajuntaments, no vam ser els únics. Doncs van venir, van comprovar, no teniem res en
relació a aquest assumpte i es va acabar. I aquest esperem que acabi igual. Però estem
exposats contínuament a que se’ns denuciï, és clar. I jo ja prevec que d’aquí a que
arribin les eleccions en tindrem unes quantes més d’aquestes, i ens demanaran
informació i nosaltres contestarem, com no pot ser d’una altra manera. Si s’ha presentat
la denúncia a la que vostè fa referència, em passen una nota dient que encara no està
presentada, suposo que és pel mes que estem, doncs més endavant, ja es veurà. Els
poders, com li vaig dir, estaven signats.
Carles Motas: bé, gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Ens hem desviat molt del
tema. Una cosa que podia ser senzilla, com era acceptar la moció que ha presentat el
regidor d’Iniciativa, demanar les explicacions de l’alcalde hauria de ser una cosa
normal, aprovada per tothom. En altres èpoques potser sí que ho hagués estat, s’hagués
aprovat. De fet, no recordo que s’hagués denegat una urgència demanant explicacions
d’algú en aquesta sala desde que jo tinc coneixement o desde que segueixo els plens,
una cosa insòlita. Però no ens hauria d’estranyar, perquè la cobardia de l’alcalde va
quedar de manifest avui, per no voler donar aquestes explicacions, quan ha quedat
manifesta en altres ocasions ja que la seva especialitat és sortir per la porta del darrera,
com quan va dimitir la darrera vegada que era alcalde. Això són fets, i no són
especulacions. Això és el que demostra l’alcalde que tenim en aquesta ciutat, és així.
Però anem a parlar del gestor turístic, perquè és del que hem vingut a parlar, més enllà
de que el senyor alcalde i el senyor vice-alcalde vulguin parlar d’altres temes. En aquest
cas és el “he venido a hablar de mi libro” que és el gestor turístic, a part de que vostès
vulguin marejar la perdiu amb altres temes. Aquest cas fa temps que corre i fa temps
que estem demanant explicacions que no hem obtingut fins que hem convocat, fins que
ens hem vist forçats tots els membres de l’oposició a convocar un ple extraordinari per
parlar del tema, ja que el senyor alcalde, si recordeu, va ventilar el tema d’una manera
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poc elegant, però pròpia d’ell, volguent no parlar d’un assumpte que a ell no li resulta
cómode. Què va fer? Va portar a la regidora, la va posar pel davant, la va deixar sola,
sense obrir boca en un ple extraordinari convocat per l’oposició, i jo crec que l’absència
de la regidora, jo crec que és força significativa en un ple que es preveia que podria ser
força conflictiu. El senyor alcalde diu que està de vacances. Voldria que fós així, voldria
que estigués de vacances i no que s’hagués amagat per no voler donar la cara. Estic
segur que deu estar de vacances i que les passi molt bé que segur que se les mereix.
Vostès s’han passat aquesta setmana dient que el senyor contractat, el senyor gestor
turístic, ell no volia renunciar al contracte i vostès li rescindien. Molt bé. Per quin
motiu? Encara no l’he sentit el motiu. Han perdut la confiança? Aquest és prou motiu
per rescindir un contracte a algú que ha sigut de tota la seva confiança en els darrers tres
anys? Vostès han perdut de cop i volta la confiança en algú perquè ha discutit la opinió
d’un membre de l’equip de govern quan anteriorment li han donat tota la confiança?
Perquè a més a més de tota la confiança, a més a més han pagat per aquesta confiança,
han pagat, i pagarán, cent noranta dos mil euros en aquesta persona. De manera directe,
sense contractes oberts a tothom. I això és així. Jo reconec que nosaltres ens vam quedar
curts en afirmar que aquest senyor havia cobrat de l’ajuntament noranta vuit mil euros.
Aquesta és la informació que nosaltres teniem en aquell moment, i aquesta és la
informació a la qual nosaltres vam poder accedir de manera molt dificultosa, molt
dificultosa. I de cop i volta, dels noranta vuit mil euros, apareixen noranta quatre mil
euros més de contractacions també directes en aquesta persona. Home, jo crec que és
normal que els membres de l’oposició, qualsevol membre de l’oposició, que vulgui fer
oposició, no només que vulgui fer oposició sinó tenir informació, que per això estem en
aquest ajuntament, per compartir l’informació, saber què està passant, en què s’estan
invertint els diners públics. Una contractació de cent noranta dos mil euros a una
persona en concret jo crec que requereix explicacions.Vostès han tingut oportunitat
d’explicar-nos moltes vegades, en comissions informatives cada mes, en comissions que
no són oficials o en converses que alguna vegada han tingut amb regidors perquè ens
expliquen projectes i coses que volen tirar endavant, bé, molts regidors no, un regidor.
Això, que hauria de ser normal que vostès volguéssin explicar, ho han fet d’amagat. Ho
han fet d’amagat. I de cop i volta es tornen transparents quan arriba una instància de la
Guàrdia Civil. Vostès s’han convertit a la transparència de cop i volta. Vostès tots,
vostès tots, els de la meva dreta i els que tinc al davant, i això no és normal. No és
normal. Si vostès ens convoquen i ens diuen que volen contractar un gestor turístic, que
és una persona magnífica i un excel·lent professional que farà una feina molt bona per
la ciutat, doncs és la seva decisió. Venen i ens ho expliquen, i ja està. No tenim cap
problema. Però és clar, no ho han fet. No ho han fet i no ho han fet tampoc quan s’ha
convocat un ple extraordinari, no ho han fet. No ho han fet. I nosaltres volem saber.
Molt bé, ara vostès rescideixen el contracte del gestor turístic, doncs quin cost té la
rescissió d’aquest contracte? Està previst que arribin a un acord, de que sigui una
rescissió de cost zero per l’ajuntament, això no ens ho han dit, volem saber-ho. Serà cost
zero? Ell està conforme amb aquesta rescissió? Perquè és clar, si després resulta que
rescindeixen el contracte i li hem de pagar 65.000 euros per no fer res, escolti’m, no li
rescindeixin el contracte, faci’l treballar. Faci’l treballar. Faci’l treballar. Perquè ara
molt bé, arribarà el 31 d’agost i li pagaràn a raó de 5.500 euros des del dia de maig, que
no sé quin dia de maig que el van contractar. I a més a més, si ara ens denuncia i no
tenim raó li haurem de pagar seixanta cinc mil euros perquè aquest senyor ha guanyat
un concurs, que vostès deien que era perfecte, vamos! Que era immaculat. Ara què
passa? Quinze dies després el concurs no és perfecte? Alguna cosa no està ben feta en
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aquell concurs? Doncs per fer tot aquest trajecte no calia arribar fins aquest punt. Ens ho
haguéssin dit i ens haguéssim estalviat tot un ple extraordinari i discussions, reunions,
buscar informació. Ens haguéssim estalviat tot això. Doncs podiem haver arribat a
aquest punt. Escolta’m, ens hem equivocat. El procés s’ha fet malament. El tornem a
fer. I com que li volem atorgar directament doncs el nomemem un càrrec de confiança. I
“aquí paz y después gloria”. Ja està. I és la seva decisió i l’assumeixen i l’expliquen.
Però no han fet res de tot això. No han fet res de tot això. No han fet res. Res. I per això
nosaltres del que volem parlar és del gestor turístic. Diu que té pressió. Pressió de qui?
Pressió de qui? Que no pot fer la feina amb tranquil·litat. Renoi! Doncs fa tres anys que
l’està fent amb tranquil·litat. Ningú li ha dit res i ha cobrat per fer-la. Jo no sé si això,
l’alcalde diu que això és un vodevil, escolti! Un vodevil...és que es clar, un vodevil que
ens podíem haver estalviat tots, un vodevil que ens podiem haver estalviat tots. És que
ara sembla com si fiscalitzar l’acció del govern estigués mal fet. Com si preguntar per
algú que ha estat adjudicat amb cent noranta-dos mil euros per part d’aquest equip de
govern, no pogués estar, donar explicacions a l’oposició, en una comissió aquest senyor
es podia haver vingut a presentar i dir-nos: sóc el nou gestor turístic, vull fer aquesta
feina, perfecte! Ni paraula durant aquests tres anys que aquest senyor ha estat contractat
per l’ajuntament. I ara sembla que perquè demanem explicacions, no els hi ve bé
l’urgència a l’alcalde de donar cap tipus d’explicació, i s’ho ventila. L’anterior vegada
va posar a la regidora per davant i ara posa al Sr. Pere Albó. Que jo li agraeixo l’esforç
que fa el senyor Pere Albó però aquest tema, que jo sàpiga, fins ara, no anava amb ell.
No sé perquè ara intervé, però que jo sàpiga fins ara no anava amb ell.
Però permetim doncs que em centri jo amb el senyor alcalde. Vostè senyor alcalde té
una cara dura que se la trepitja. Vostè no pot venir a aquesta sala, senyor alcalde, a
donar lliçons de res, i menys de moralitat. I menys de principis. Perquè els seus
companys de govern ja li van dir que no tenia principis, se’n recorda? Tinc la carta
publicada a l’Àncora. I no vam ser nosaltres, van ser els seus companys. Els seus
companys de govern li van dir això, que jo crec que és una veritat. Però els companys
del PSC van publicar això, que vostè no tenia principis. Li ensenyo? Li he fet una mica
gros perquè ho vegi. Són els principis de candidat a CIU, ho tinc aquí. Hi aquí com
vostè deia que per principis faria no se qué i al final no ha fet, d’acord? Ho tinc aquí.
Igual que tinc aquí les actes en les que vostè menteix i a més a més les publica, i a més
se’n sent orgullós. I això no pot ser. La tinc enmarcada. Les mentides les tinc
enmarcades totes. A casa meva tinc més quadres que a l’exposició Thyssen. Perquè tinc
les mentides que vostè publica a l’Àncora i les mentides que apareixen a les actes a les
quals vostè ha mentit. A la que vostè feia referència, sí senyor! Vostè publica una carta
a l’Àncora on diu que l’edifici, estem parlant del Club Nàutic és clar, que l’edifici del
qual parlem es va inaugurar l’any 2008, abans de que fos president de l’entitat o formés
part de la Junta Directiva de l’entitat. Acta del 2004: en primer lloc, el senyor president
del Club Nàutic dona la benvinguda al Sr. Joan Alfons Albó que prèn possessió com a
càrreg com a membre d’aquesta Junta Directiva. I mesos després, a iniciativa del Sr.
Cárdenas, el nomenen a vostè, soci honorari, soci d’honor. Tinc les mentides aquí
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escrites. Per una banda el que vostè menteix i per l’altre l’acta que desmenteix el que
vostè ha dit. I com aquestes en tinc moltes a casa. I algunes les tinc aquí. I vostè és un
mentider. Vostè és un mentider senyor alcade. És clar, que vostè vingui aquí i acusi al
company Saballs d’haver mentit, és clar, no sé qué de fer escombraries, no senyor
alcalde, no ho pot fer això. Pot fer-ho, però no té autoritat per fer-ho. Vostè deu tenir
autoritat per fer altres coses, segur que moltes, que si de cas un dia en parlarem.
Experiència llarga en moltes altres coses, com enganyar als ciutadans, com mentir, com
no complir les promeses, com allò de que, com era el que deien els companys del PSC?
Lo de: no us fallaré. Tot això. No us fallaré. Vostè té experiència en aquestes coses, no
en altres. No en altres, per això li dic que no pot donar lliçons de res d’això val? I no les
doni, i menys a TSF. Perquè cal que recordi la vegada com va marxar vostè d’aquest
ajuntament? Cal que ho recordi? Eh que no? No li agradarà, o si?. De com negociar
políticament perquè el tema d’un delicte no es porti a terme o no es faci. Vostè d’això
en sap una estona. Però ja li dic, vostè del que sap més és sortir per la porta del darrera.
I jo li demano que en aquest cas del gestor turístic vostè aguanti fins el final. No surti
per la porta del darrera com està acostumat quan les coses li surten malament. Vostè
quedi’s aquí fins el final. Fins el maig del 2015, que és el que ha de fer. Quedar-se fins
el final i donar la cara a cada ple. I ja l’aviso que vostè, o dona explicacions convincents
en aquesta sala de plens, que no les ha donat, o a la premsa, m’és igual, però les doni,
però convincents o nosaltres li convocarem un ple extraordinari perquè s’expliqui.
Perquè s’expliqui, perquè parli, perquè digui alguna cosa. S’ha passat tres anys i mig
callant senyor alcalde. Tres anys i mig sense obrir boca. I a la mínima que pot, vol tapar
la boca dels companys de l’oposició. Com ha fet fa un moment amb la moció que ha
presentat el company d’Iniciativa. El que em sorprèn d’alguns és el suport. Ja comença
a sorprendre’m menys, menys perquè començo a tenir certa experiència d’aquesta
legislatura, però em segueix soprenent, em segueix sorprenent, què voleu que us digui,
em sorprèn.
Per això, tornant al que us deia: tema gestor turístic. Es rescindeix el contracte? Quin
cost té per l’ajuntament? I del motiu, no pot ser que aquest senyor, expressada la seva
opinió en referència a un polític del govern. Hi ha d’haver alguna cosa més consistent,
una raó més important. Perquè vostè diu: ha de ser una persona de consens. Que era de
consens quan la van contractar? No. La van contractar vostès sols, doncs escolti, no
vingui amb històries ara, no vingui amb històries. Això són històries, no em vingui amb
històries. Expliqui’ns que està passant. Què està passant? Què passa en aquesta casa?
Què està passant. Jo li puc explicar tot el que jo sé. Ho veig des de fora. Des de fora,
diguéssim, des de fora del govern, és clar, dintre de l’ajuntament. Perquè tenim tanta
dificultat durant tres anys i mig a obtenir la informació? Hem tingut facilitats
companys? No hem tingut mai facilitats. No sé els altres membres de l’oposició però
des de TSF, no. Per què demanem una instància el 15 de juliol, ho diem en comissió
informativa i de cop i volta se’ns dona el 26 d’agost? I encara aquesta se’ns ha donat,
se’ns ha donat. Altres encara estem esperant. Hi ha molts casos que és normal que vagin
sortint, perquè vostès com a norma de govern tenen la mala praxis senyor alcalde. Vostè
fa política de clientelisme amb els ciutadans de Sant Feliu. Els que són de la seva corda
sortiran amb tot el que vulguin d’aquí, i els que no són de la seva corda, igual que passa
amb els funcionaris, els cessen. I ja porta, que jo sàpiga, amb el que vindrà aviat, crec
que en portarem tres. Amb cesses i amb cessions. De gent que discrepa o simplement no
és de la seva opinió. Que això també podriem fer-ne un llibre. Per això jo els dic, quin
és el cost del gestor turístic? La seva rescissió de contracte, quin n’és el cost? Perquè
vostès són capaços de dir, no, el rescindim i vostè presenti la denúncia. I com que la
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denúncia triga, el pròxim govern que hi hagi el 2015 es trobarà que haurà de pagar
seixanta-cinc mil euros, els interessos i els costos. I això és el que vostè fa, tirar la pilota
endavant. I trobo trist que en aquest ple es refusi una moció d’un company, d’un regidor
que presenta una moció per urgència que no s’havia fet mai, jo no en tinc coneixement, i
els més veterans d’aquesta sala no sé si en tenen coneixement d’una altra època però jo
li dic que en el temps que jo porto aquí no havia vist mai, s’havien acceptat sempre. I
segur que en l’anterior legislatura no se n’havia demanat cap d’aquestes informacions.
Ja li dic senyor alcalde, encara no hem trobat les explicacions convincents sobre aquest
tema. Espero que vostè sigui capaç de donar-les. En aquest ple no les ha donat. Em
podrà dir els retrets que vulgui, però ja li he dit, a la premsa... o s’explica vostè a la
premsa, o s’explica vostè en una sala de plens o aquest tema no ha acabat, o aquest tema
tindrà un llarg recorregut. Res més. Gràcies. *************
Alcalde: moltes gràcies, Sr. Motas. Una part li contestaré jo, l’altra li contestarà el Sr.
Pere Albó. Amb l’elegància que el caracteritza, utilitza expressions com cobardia,
caradura, mentider, etcétera, que formen part del seu vocabulari habitual. Entenc
habitual perquè vostè potser viu en un entorn d’aquest tipus, però li asseguro que la
majoria dels ciutadans no vivim en un entorn d’aquest tipus i són expressions que fem
servir molt poques vegades. D’entrada, com vostè diu, què passa amb el Sr. Moré?,
home, quí justament s’ha dedicat a cremar la seva figura, ara és curiós que es plantegi
què passa amb el Sr. Moré, quan vostès han fet un gran esforç, s’han esforçat moltíssim
amb pamflets, etcétera, en desacreditar aquesta persona. Per tant, qui l’ha cremat?:
vostès tenen aquest trist honor. Continuant una miqueta més, quan vostè planteja que
surto a una acta de 2004 del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, el que s’oblida de dir
és que és l’única acta d’aquest any que surto. Al 2005 no estic a cap acta, el 2006 no
surto a cap acta, el 2007 no estic a cap acta, i al 2008 apareixo al final, quan ja està
inaugurat l’edifici. Aquest és l’oblit que vostè fa. A la persona que en aquells moments
era el president, jo li vaig presentar la meva dimissió per questions de feina. No ho va
fer efectiu però sempre, a les actes, es diu, el Sr. Albó no hi és. No només això, hi ha un
escrit del Club Nàutic en el que es diu que no només no hi sóc, sinó que no vaig formar
part de cap feina justament perquè no hi anava ni hi era. És a dir, una persona no s’ha
d’estar excusant de no anar a les reunions durant quatre anys. Quan passa això vol dir
que no hi és. Però això vostè obvia dir-ho. És la seva manera de treballar i de presentar
la informació esbiaixada a la ciutadania. Per tant, sembla ser que qui no diu de vegades
del tot el que succeeix a la ciutadania, com és aquest cas, un cas evident. Un acta del
2004. L’edifici crec que es va inaugurar, crec recordar el 2007 o el 2008, i des d’aquest
mes, em sembla que va ser el mes d’abril fins que va succeïr això no hi apareix, però
això no ho diu. Bé, és la seva manera de fer i d’intoxicar.
I així, Sr. Óscar Álvarez, és com ho presenten en un jutjat amb un intent de fer una
conxorxa. On diu per una part que no tinc principis, etcétera, és a dir, en aquest cas el
Sr. Pere Albó hi seria inclòs, però alhora, en el seu escrit, i ho fan per escrit, diuen que
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tenim una gran amistat i que anem tots a la una, per tant, la seva manca de coherència
arriba a aquest extrem.
I aquell escrit que vostè fa esment a l’Àncora, crec que tots som capaços d’interpretar-lo
en clau política d’aquell moment. En qualsevol cas, la seva afirmació insisteixo, és
totalment incoherent amb el que vostès presenten en un jutjat, que no és una qüestió
menor. És a dir, vostès menteixen, i per escrit, però a més a més ara mateix s’ha posat
de manifest el grau d’incongruència que tenen. Quan a mi em parla de clientelisme de la
gent que rebem, miri, clientelisme cap. Es mira d’ajudar a la gent fins on es pot. I on no
es pot, no els podem ajudar. Es miren de fer les coses fins on es pot. Es fan, i se’n fan
moltes, i a altres no hi podem arribar. Per tant, aquesta es la seva visió i els cituadans
espero que en tinguin una altra. I justament, com que en veiem forces, al final, jo crec
que a la gent se li fa palès quina és l’actitud de les persones, què fan, què deixen de fer,
si el que diuen que faran ho fan, etcétera. I si no ho poden fer, si els arguments que
donen són prou sòlids o no ho són. Justament, qui parla aquí de cobardia, qui parla de
qüestions d’aquest tipus, és qui va presentar una moció. Amb això sí que vostè va ser
innovador. Però les seves innovacions, que consisteixen en presentar mocions de
censura a aquest ajuntament, o intentar criminalitzar abolutament la política municipal,
o passejar-se amb el cap de policia pel carrer i poca cosa més, aquestes innovacions, un
gran què a la ciutat no li han aportat. Aquestes són les seves, objectives i fàcils de
comprovar, aportacions a la ciutat. I després, si algú tenia el dubte o no de si es podia
parlar o no en aquesta sala de plens, jo els hi dic, escolti’m, a precs i preguntes
s’explaiïn. I té raó, no és un vodevil, el que vostè planteja és una “tragicomedia”
absoluta on vostè n’és el promotor. Vostès són els promotors d’aquesta boira que
comentava el Sr. Óscar que surt, vostès són els que presenten les seves denúncies amb
el biaix que volen, vostès o gent que porten a través de vostès. És evident que és així.
Per tant, com deia molt bé el Sr. Pere Albó, 300 denúncies que vostès presentin, 300
vegades que haurem de contestar, sense que això presuposi res més. Perquè és clar, si
algú d’aquí els llegeix, fa fredat com vostès els exposen. I no els importa dir mitges
veritats i plantejar aquestes conxorxes absurdes. I si algú té experiències de pagar
advocats, Sr. Carles Motas, si algú gasta grans quantitats de diners, aquests són vostès. I
mai ho havia fet ningú. Vostès, Sr. Motas, quan un jutge considera que un regidor no ha
actuat correctament, no es preocupi que ja li passen a ell les culpes. Però pel seu
sistema, només podrien formar part d’aquest ajuntament gent capaç d’anar responent
demandes, etcétera, etcétera...per tant, no es preocupi, que si algun dia té raó, i realment
l’error rau en un regidor, el jutge ja ho dirà, no vostè. Vostè no pot dir-ho i menys amb
les persones que va associades.
Sr. Pere Albó, si us plau.
Sr. Pere Albó: bé, en base a la transparència, perquè no es generin nebuloses allà on no
hi són. S’acaba de dir, i parlo de la gestió cultural, que és de la que puc respondre,
s’acaba de dir que s’ha contractat de manera directe. Bé, això és fals! Per què no ho
pregunten abans?. Vostès ens van demanar les factures de què s’havia pagat a una, a
diverses persones. Se’ls va facilitar en qüestió d’hores. Vostès no ens han preguntat el
procediment de contractació i ja donen per suposat que va ser de manera directa. Doncs
no senyors! Això és radicalment fals. I ofèn molt, ofèn molt, que vostès intentin posar
en dubte la honorabilitat en questions tant trascendentals com de les que estem parlant.
Mirin, per contractar aquestes empreses de les que parlem, el Sr. Moré, prèviament, es
van demanar pressupostos a altres empreses. Tenen les portes obertes de l’àrea de
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cultura per venir-ho a veure. I concretament el Sr. Moré va fer un pressupost de 30.000
euros en aquell any, una altra empresa el feia de 41.000 i el seguent pressupost és de
38.141 euros, i els dic els números exactes, 38.141 euros. Per tant, no diguin falsetats,
no aixequin falsos testimonis. Jo els convido a que vinguin quan vulguin als despatxos
de l’àrea de cultura i els ensenyarem aquests pressupostos i els ensenyarem les gestions
que es van fer per escollir la millor oferta, perdonin, anava a dir per la ciutat, en aquest
cas, per una entitat privada que està molt vinculada a una gestió d’extrem interès per a
la ciutat, i que, evidentment, té un caràcter públic. Per tant no aixequin falsos
testimonis. I sobretot, amb qualsevol tema, intentin ser més rigurosos. Però en els temes
que podriem dir que són “qüestions d’Estat” o “qüestions municipals”, intentin fins i tot
ser-ho un punt més, perquè algún dia arribarà en aquest país que quan algú toca un tema
d’Estat o un tema de ciutat d’aquesta manera tant frívola, la societat li exigeixi l’endemà
la seva dimissió. És el que hauria de passar quan es juga, diguéssim, amb el nostre futur.
Això a països com EEUU, per exemple, seria fulminant. Seria fulminant. Per tant, no és
cert, no és cert, que hi hagi hagut contractacions directes. Hi ha hagut procediments per
escollir les millors ofertes. Està absolutament documentat, i poden vostès, demanar
aquesta informació i venir-la a recollir. És més, demà els trucaré per reunir-los un a un i
ensenyar-los-hi. Demà els trucaré per reunir-los i, Sr.Óscar, perquè vingui vostè a
veure-ho, Sr. Prat perquè vingui vostè a veure-ho, Sr. Motas, Saballs o qui designin,
perquè vinguin vostès, perquè parlin amb les persones que van fer aquest procés,
d’acord? Què més? I el què convingui, els explicarem tot amb total transparència.
També em demanen que expliqui la justificació del per què s’ha prescindit del gestor
turístic. Miri, nosaltres insisitim que la tasca que ha fet el gestor turístic és bona,
encertada, correcta, de la seva feina nosaltres no en tenim cap queixa. És més, segons
els he sentit dir a vostès, vostès tampoc. Fins i tot, en algun moment, per algun d’ells
s’ha dit que era un gran professional. A algú d’ells que se’ls deu haver escapat, bé, per
tant, una mica kafkià tot plegat. Al final el ciutada se n’adonarà què és. Resulta que aquí
hi ha vint-i-un polítics que valoren la feina d’una persona i aquest pobre home, doncs
acaba als peus dels cavalls, a la palestra, bé! No, no , no. Tots vint-i-un hem dit, hem
verbalitzat que ha fet una bona feina. Que no discutim la seva professionalitat. Per tant,
de què estem parlant aquí? Estem parlant de confiança? Estem parlant de burocràcia?
Perquè amb unes normes més estrictes que les que preveu la llei, el contracta, i fa les
seves contractacions, i vostès discuteixen? Perquè és evident que pels imports, la llei
permetria una contractació directa en aquesta qüestió, ho dic també a tots els efectes.
Per tant, davant això, és evident que el que hi ha hagut és una pèrdua de confiança, en fi,
i un robombori que no li convé, als projectes que aquesta persona havia de tirar
endavant i que havia estat fent extraordinariament. Perdonin, per no dir noms, que no
convé dir, grans experts en la inauguració de segona exposició del Thyssen, persones
significatives van fer grans el·logis del catàleg que havia treballat aquesta persona. Per
tant, és evident la satisfacció i vostès ho van presenciar. Això vostès ho van presenciar.
Fins i tot recordo que aquestes persones tant enteses i tant cabdals, fins i tot recordo que
en aquell moment, van explicar, que ho traslladarien a altres llocs perquè es prengués
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exemple. I això, qualsevol hemeroteca, i qualsevol que vulgui fer una mica de memòria
amb bona fe, ho recordarà. Però dit això és cert que els passos que s’han fet per
l’Estació Nàutica i els passos que s’ha fet per esdevenir una ciutat integrada en el
turisme familiar són feines constatables, per tant, això és així. Ara, també és evident que
liderar les entitats, anar a veure als diferents operadors econòmics amb tot el que ha
plogut, doncs per suposat que no és convenient, per tant, aquest és el motiu principal de
la ressolució del contracte. Aquest és el motiu principal i tothom ho ha d’entendre. I
tothom, és de sentit comú. És de sentit comú. I és més, jo al Sr. Moré, potser,
segurament li costarà, jo entenc que estigui molest, li costarà ara parlar amb mi per el
que acabo de dir, però estic convençut que d’aquí un temps ell entendrà que aquesta és
la millor decisió i que, efectivament ell és un bon professional però que també n’hi ha
d’altres i que no tenen aquesta llosa al damunt. En aquests moments, aquests projectes,
per tirar-los endavant, aquesta llosa que se li ha posat al damunt no li convé a tot el que
té entre mans la ciutat, i per tant, hem de pendre aquesta decisió. Tinguent en compte
que la relació que tenim amb aquesta persona és de proveïdor, és un proveïdor. Per tant,
una altra cosa és una relació laboral, o una relació funcionarial o una relació d’habilitat
nacional, que fins i tot, si té un paper és, la de fiscalització estricte del govern.
D’aquesta manera i en això es basa un estat de dret. Però, un proveïdor de serveis,
evidentment, ha de tenir moltes garanties, implica una confiança que ha de ser, fins i tot
del ple de la corporació per anar bé, fins i tot la del ple de la corporació. I en definitiva,
és evident que això no es dona perquè s’ha anat generant doncs, aquesta situació. En fi,
jo crec que com sempre, el temps posarà les coses al seu lloc. Com que és un proveïdor,
al final, s’haurà de valorar quina repercussió implica el fet d’haver deixat de prestar uns
serveis. I com que aquests serveis eren de caire periòdic, evidentment no estem parlant
ni molt menys de les quantitas que estava, però vostès em permetran que sigui prudent
en aquest tema. Bé, segons els últims estudis, bé, es que ara no vull dir quantitats, però
seria un 10% del que seria el contracte, i el contracte era per mesos. Ja calcularan
vostès. Per tant, són quantitas moderades, molt més moderades evidentment, que si
estiguéssim parlant d’una resolució laboral, un acomiadament, però no estem parlant
d’això. No estem parlant d’això en absolut.
En fi, com deia, el temps posarà les coses al seu lloc. I jo crec que una primera
informació fonamental és saber perquè doncs, se’ns ha demanat una informació? Qui ha
anat al jutjat a denunciar el govern d’aquest Ajuntament? Bé, això és una informació
elemental. No és el mateix que et denunciï algú que et té una enemistat, coneguda,
explicitada i verbalitzada, inclús reflectida en actes municipals o no, o en actes del Club
Nàutic, tant se val, i anunciada, com deia l’alcalde, o doncs, vés a saber!. El que ens
consta és que això no és una investigació d’ofici. Per tant, permetim que sigui prudent,
tot i que és evident, que tenim fundades sospites de qui ha querellat, qui ha instat o qui
ha denunciat al govern. Ara, també em permetran que els digui que arribat aquest punt
del debat, arribat aquest punt, per exemple parlant amb els mitjans de comunicació, de
converses, de demanar explicacions, de traslladar informacions,... Bé, si finalment
resulta que sobretot el que té a veure en aquest tema és una qüestió subjectiva del que
denuncia, i en canvi això no ho ha fet explícit i només ha actuat amb evasives fins el dia
d’avui, fins el dia que es sàpiga, doncs evidentment, jo crec que això tindrà que
merèixer una reflexió política. Insiteixo, en altres països, això seria fulminant, perquè
s’ha de donar la cara. Un no pot tirar la pedra i amagar la mà. Pot fer-ho, però el
descrèdit que patirà després amb una actuació tant cobarda com apunten aquí serà
descomunal. En fi, tot això són especulacions. Així que em permetran que ens esperem
uns quatre o cinc dies a confirmar aquestes especulacions, moltes gràcies.
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Alcalde: moltes gràcies Sr. Pere Albó. Una última resposta que havia passat per alt, és
comentar-li Sr. Motas, que jo no he cessat cap funcionari. Només dir-li que m’havia
oblidat contestar. I vostè senyor Pere, faltava alguna cosa.
Sr. Pere Albó: només una cosa, i m’agradaria acabar així amb el tema dels principis, que
se m’interpel·lava directament. El que volia reflectir, el to era aquest, una frase de
Groucho Marx, per tant, a partir d’aquí, recorden vostès, em sembla que era: “estos son
mis principios, si no les gustan, pues tengo otros”. En fi, que efectivament havia de ser
una crítica política però amb bon to. Volia ser amb bon to. Per cert, Sr. Motas, ho dic
pels tons, ho dic pels tons, i em reconeixerà que no és el mateix entrar un escrit a
l’Àncora que un escrit al jutjat. I per acabar, també, en Groucho Marx, i això sí Sr.
Motas que li aplico a vostè, deia: “citadme diciendo que me han citado mal”, i en
aquest cas doncs, va per vostès.
Alcalde: moltes gràcies, Sr. Pere Albó..

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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