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8/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
10 de juny de 2014
des de les 21 h fins a les 23:05 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
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)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Vocals que no assisteixen:
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària acctal.,
Sr. José Luis Mayo, Síndic Municipal
Ordre del dia:
1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 2014

*

Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 2014
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI DE 2014, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU.
«Atesa la memòria de l'Alcaldia, explicativa del contingut del Pressupost de l'Entitat
Local.
Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.
El Ple Municipal acorda, a proposta de la regidora de Serveis Econòmics:
PRIMER.- Aprovar la regla de la despesa per l’exercici 2014 de conformitat amb el
quadre següent:
REGLA DESPESA SEC CONSOLIDADA
BASE DESPESA COMPUTABLE
2013
2014
SUMA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DELS CAPÍTOLS 1 AL 7 DE DESPESES 23.758.456,70 26.051.930,00
INTRESSOS DEUTE(-)
-243.609,75
-365.402,00
AJUST SEC(-) ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
-301.000,00
-551.382,00
DESPESA FINAÇADA AMB SUBVENCIONS FINALISTES ADMINISTRACIONS
SUBVENCIONS FIANLISTES ESTAT
-30.257,94
-0,00
SUBVENCIONS FINALISTES CCAA
-1.136.647,80
-792.773,00
SUBVENCIONS FINALISTES DIPUTACIONS
-621.178,60
-513.846,00
SUBVENCIONS FINALISTES ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
-551.751,21
-425.363,00
SUBVENCIONS FINALISTES COMUNITAT EUROPEA
-320.731,51
-0,00
TOTAL BASE COMPUTABLE 2013
20.553.279,89
TAXA IMPLICITA CRECIMENT PIB (1,5%)
308.299,20
INCREMENT/DECREMENT RECAPTACIÓ
0,00
INEXECUCIÓ (-)
-3.804.745,80
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2013
20.861.579,09
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST GENERAL 2014
19.598.118,20
COMPLIMENT REGLA DESPESA AGREGADA PRESSUPOST GENERAL 2014 19.598118,20≤ 20.861.579,09

SEGON.- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per el
Pressupost General de l’exercici 2014.
TERCER.- Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
per a l’exercici 2014, que comprèn els següents:
A).- Pressupost de l’Entitat Local per l’exercici de 2014 xifrat en 27.496.266,00€. El resum per
capítols és el següent:
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Cap.
1
2
3
4
5

INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

13.004.155,00 €

1

Despeses de personal

120.000,00 €

2

Despeses de béns corrents i serveis

5.667.791,00 €

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

Cap.

5.842.319,00 €

Ingressos patrimonials

8.686.010,00 €
11.147.161,00 €
404.382,00 €
1.714.127,00 €

531.548,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import

Cap.
6 Alienació d'inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import

Cap.

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import

551.682,00 €

6

Inversions reals

448.296,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

1.330.475,00 €

9

Passius financers

27.496.266,00€

3.435.856,00 €
30.000,00 €
0,00 €
2.078.730,00 €

TOTAL PRESSUPOST

27.496.266,00€

B).- Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom de l'Escola de Música per a
l'exercici de 2014 xifrat en la quantitat de 454.859,00 €. El resum per capítols és el
següent:

Cap.
1
2
3
4
5

INGRE S S O S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

0,00 €

Impostos indirectes

0,00 €

Taxes i altres ingressos

232.645,00€

Transferències corrents

222.214,00€

Cap.
1
2
3
4

DE S PE S ES
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Despeses de personal

396.258,00 €

Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres

56.581,00 €
2.020,00 €

Transferències corrents

0,00 €

0,00 €

Ingressos patrimonials

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import

Cap.

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació

Import

6

Alienació d'inversions reals

0,00 €

6

Inversions reals

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

9

Passius financers

TOTAL PRESSUPOST

454.859,00 €

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

454.859,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2014 xifrat en
179.535,00 €. El resum per capítols és el següent:
INGRE S S O S

DES PE S E S

*

Cap.
1
2
3
4
5

A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

0,00 €

Impostos indirectes

0,00 €

Taxes i altres ingressos

26.886,00 €

Transferències corrents

152.649,00 €

Ingressos patrimonials

Cap.
1
2
3
4

A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis

116.536,00 €
62.675,00 €

Despeses financeres

0,00 €

Transferències corrents

0,00 €

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import
0,00 €
6 Alienació d’inversions reals
0,00 €
7 Transferències de capital
0,00 €
8 Actius financers
0,00 €
Passius
financers
9
TOTAL PRESSUPOST
179.535,00 €

Cap.
6
7
8
9

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import
Inversions reals

324,00 €

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

0,00 €

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

D).- Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2014 segons redacció
que figura en l’expedient.
E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els
pressupostos dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 27.800.969,00 €.
F).- Pla d’Inversions a realitzar durant l’exercici de 2014 subscrit pel President de la
Corporació.
G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per
l’any 2014 d’aquest Ajuntament, l’Organisme Autònom Escola de Música, i
l’Organisme Autònom Emissora municipal, en la forma que es recull en l’Annex de
personal.
H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a
cadascun dels llocs de treball segons figura en l’Annex de personal.
I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys.
QUART.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris i del
personal eventual així com les remuneracions salarials del personal laboral d’aquest
Ajuntament a partir de l'1 de gener de 2014 derivades de la relació de llocs de treball.

CINQUÈ.- Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari
destinats a complement específic, complement de productivitat, gratificacions
extraordinàries i hores extraordinàries per a l’any 2014.
SISÈ.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de
conformitat amb l’annex de personal.

179.535,00 €
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SETÈ.- Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 32a d’execució del
Pressupost
VUITÈ.- A la data d’aprovació del present pressupost restaran sense efecte les
modificacions pressupostàries:
TC1/2014 Personal laboral temporal urbanisme i Obres
TC5/2014 Programa col·laboració social per a altre personal
EMO/210/2013
TC6/2014 Contractació de 3 agents cívics. EMO/206/2013
TC7/2014 Complement disponibilitat ADL
TC8/2014 Indemnitzacions de quatre empleats Pla de Barris
EMO/269/2013
TC9/2014 Nomenament personal funcionari interí 3 mesos atenció
al ciutadà i administració electrònica
TC11/2014 Endarreriments pagues meritades 2013 Sònia Pujol
Valls
TC12/2014 Reconeixement trienni Bibiana Ferrer
TC13/2014 Contractació AODL dinamització sectors econòmics
TC20/2014 Dietes personal ADL
TC22/2014 Contracte vigilància platges
TC27/2014 Despeses teleassistència
TC28/2014 Sous, triennis, CD i CE informàtica i atenció al ciutadà
TC31/2014 Despeses locomoció ADL
TC33/2014 Subm. Energia elèctrica edifici Tinglado
per estar inclosos els seus imports dins dels crèdits inicials de l’exercici 2014.
La resta de modificacions pressupostàries mantindran els seus efectes.
Amb la finalitat de no paralitzar la gestió ordinària municipal, s’autoritza a l’AlcaldiaPresidència, previ informe de la Intervenció Municipal, a deixar sense efecte les
modificacions pressupostàries els imports de les quals estiguin previstos en el
pressupost de l’exercici 2014 que puguin produir-se des de la data d’avui fins a
l’aprovació definitiva del Pressupost.
NOVÈ.- Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2014, per un
termini de 15 dies, en el BOP. I tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en
l’expedient puguin interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se cap
reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la seva
publicació, resumit per Capítols, en el BOP. I en el tauler d’anuncis de la Corporació.
La plantilla de personal serà també objecte de publicació»

*

Dolors Ligero: explica que el pressupost que es presenta posa l’accent en dos temes que
l’equip de govern considera en aquests moments cabdals perquè afecten directament a
les persones i als ciutadans, aquests dos grans objectius que cal potenciar són les
polítiques socials i les polítiques de dinamització de l’economia local.
Polítiques socials que el govern potencia amb la creació d’una partida per ajuts a les
famílies que no poden fer front a les despeses de material escolar que necessiten els seus
fills o amb la creació d’una partida per compensar l’impost de plusvàlues a les famílies
que han estat desnonades del seu habitatge habitual o amb l’augment dels ajuts per a
compensar l’IBI a les famílies amb aturats, jubilats i famílies monoparentals, o amb la
creació de partides per a finançar lloguers socials.
Quant a l’altre objectiu del pressupost d’enguany, les polítiques de dinamització de
l’economia local es presenten propostes com la creació de dues partides destinades a
l’Estació Nàutica i al Turisme Familiar i Creatiu, dues fermes apostes per a la ciutat, o
l’ampliació de la Via Ferrata, l’increment de la partida destinada a programes de
desenvolupament del comerç o l’increment de la partida destinada a les polítiques de
foment d’ocupació, entre d’altres. Tot això ha de contribuir a que a Sant Feliu es pugui
treballar i viure millor.
L’import total del pressupost són de 27.496.266 euros, si ho comparem amb el 2013, hi
ha un increment de 53.000 euros i escaig, per tant, sortim d’un pressupost pràcticament
igual.
Explica com es reparteix el pressupost per àrees i per serveis en tants per cents i les
partides i programes més significatives. Afegeix que la novetat aquest any quant a
ingressos es preveu la alienació de patrimoni per import de 551.000 euros per pagar part
de la sentència d’expropiació d’una zona verda.
Quant a la resta d’ingressos, un any més, malauradament es preveu una forta caiguda
dels que provenen de l’Impost de Construccions, amb més del 50%, baixen novament
les transferències que es van rebre de la Generalitat i de l’Estat per despeses corrents en
240.000 euros, i baixen també les previsions d’ingressos per taxes en 250.000 euros. En
canvi pugen els ingressos per concessions administratives i per impostos directes.
Un any més, la correcte gestió dels recursos permet amortitzar crèdit molt per sobre del
que es demana enguany la qual cosa es tradueix en la rebaixa del endeutament
municipal en 748.255 euros. Si fem una visió conjunta dels tres anys de legislatura,
l’endeutament de l’Ajuntament s’haurà reduït en un total de 1.721.000 euros, cosa que
també permet rebaixar en les despeses financeres en uns 25.000 euros.
Les principals novetats en quan a despeses, a part de la que s’ha avançat dels interessos
de despeses financeres, són la creació d’una nova partida dotada en 10.000 euros per
ajuts a famílies afectades per expropiacions hipotecaries i desnonaments, complint així
amb el compromís adquirit pel govern local en aquest Ple de compensar les plusvàlues
que per llei, malauradament, encara han de pagar les famílies que es queden sense el seu
habitatge per no pagar. S’incrementa el 67% els ajuts per a compensar l’IBI, que al
2013, s’han fet arribat a 136 famílies que es troben dins els col·lectius més desprotegits,
aturats, jubilats, o famílies monoparentals, amb aquest augment s’espera arribar a
moltes més famílies que tenen habitatges amb un valor cadastral inferior a 50.000 euros.
Es crea també una partida dotada amb 3.500 euros per a fer front a lloguers de Benestar
Social per a persones amb risc d’exclusió social. També una nova partida dotada en
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20.000 euros per fer actuacions subsidiàries, és a dir, perquè l’Ajuntament pugui
intervenir en una finca d’un particular quan ho calgui per urgència, tot i que
evidentment, aquesta despesa després repercutirà en el propietari. S’ha incrementat en
30.000 euros l’aportació al Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran per a compensar la
pérdua d’ingressos que pateix la institució degut a la crisi, la qual cosa permetrà
mantenir el nivell de servei que es presta als dos centres assistencials. A més, per a
millorar la gestió i a petició del Consorci s’han traslladat 50.000 euros de les aplicacions
per inversions a la despesa corrent, amb la qual cosa, aquestes s’han incrementat amb un
total de 80.000 euros.
Es creen dues partides relacionades amb la promoció de la ciutat: estació nàutica dotada
amb 35.100 euros i Turisme Familiar i Creatiu dotada en 36.000 euros, que estan segurs
que contribuiran en la dinamització del Turisme a la ciutat.
S’incrementa en 10.000 euros el lloguer de terrenys d’ús públic amb l’objectiu de llogar
diferents solars buits del municipi per dotar d’aparcaments gratuït a diferents zones de
la ciutat.
Es crea una partida dotada en 15.000 euros per despeses d’escolarització per famílies
amb pocs recursos, ajuts per comprar material escolar bàsic per les famílies amb
problemes econòmics greus.
S’incrementa en 17.5000 euros els programes de desenvolupament del Comerç i en
5.000€ les polítiques de foment de l’ocupació.
Es recuperen els premis literaris Sant Jordi i s’incrementen en 3.000 euros els convenis i
beques d’investigació.
En matèria d’educació s’han incrementat notablement per exemple les partides de jocs
infantils i manteniment de material escolar per a les escoles bressol.
També destacar l’important increment del 30% per la partida de conservació i de
manteniment dels parcs infantils.
Puja un 10% l’assignació per despeses de manteniment de les platges, un 19% el
contracte de vigilància de platges, un 40% el contracte de recollida d’animals i 8.800
euros les despeses de manteniment de parcs i de jardins.
Reduïm un 33% els treballs de conservació de la brigada, en canvi, s’incrementa la
partida de materials. S’han multiplicat per tres les aportacions per a la dinamització del
Punt d’Informació Juvenil i s’han incrementat en 12.500 euros les despeses per
activitats esportives.
S’incrementa un total de 20.400 euros les despeses per exposicions i conferències al
Museu, s’incrementen notablement també les partides de promoció i publicitat i de
gestió de la Festa Major, carnaval i actes culturals en general, així com els contractes i
convenis del teatre Narcís Masferrer que s’incrementen un 21% i les aportacions a
activitats i entitats culturals que s’incrementen un 38%.

*

Malauradament hi altres partides de despesa que també s’incrementen com són les de
compostatge de les escombraries, que s’han incrementat en 5.000 euros, despeses que
l’Ajuntament no ha repercutit als usuaris.
En canvi, l’aportació municipal a la Fundació Thyssen s’ha reduït dels 250.000 euros de
l’any passat a 100.000 euros d’enguany, ja que l’espai Thyssen en aquests dos anys ha
generat suficients ingressos per finançar les despeses de l’exposició d’aquest estiu.
Aquest 100.000 euros són una previsió pel 2014. Quan les coses es fan amb seny la
cultura no està renyida amb l’economia.
Les despeses de gestió del Mas Balmanya i les despeses dels casals, s’han ajustat a les
necessitats actuals els contractes de reforç de serveis socials, així com les despeses de
teleassistència i emergències socials.
El cost del rènting del vehicle de la Policia Local es rectifica a 21.000 euros menys ja
que hi havia una errada en el càlcul del pressupost del 2013.
S’incrementa en 9.672 euros l’aportació municipal a l’Escola de Música, que tampoc
s’ha repercutit als usuaris. I en 52.649 euros a l’emissora Municipal per tal de fer front a
una sentència. S’incrementa lleugerament per acabar les despeses de Secretaria i serveis
Econòmics que es compensen amb les de gestió de Patrimoni que han baixat
especialment pel lloguer de l’Horta d’en Palahí i les primes d’assegurances que s’han
renegociat a la baixa.
Aquestes serien a grans trets les novetats del pressupost de la despesa corrent
d’enguany.
Pel que fa al pressupost d’inversions, el total és de 3.435.855 euros, 206.339 euros
menys que l’any passat. D’aquest pressupost es destinen, en principi, 950.000 euros pel
pagament de la sentència d’expropiació de la zona verda, el pagament es farà en tres
anys. Es destinen 650.000 euros i escaig, a obres d’infraestructures de carrers, dels
quals, gairebé la meitat estan subvencionats per la Generalitat, que inclou entre d’altres
la reurbanització integral del carrer Maragall, subjecte a una subvenció que hem
demanat.
I nous paquets d’arranjaments de carrers com els que hem portat a terme des del principi
de la legislatura i ens ha permès actuar en més de 50 carrers de la ciutat.
Destinem 351.000 euros per a l’execució de les obres d’urbanització del polígon
d’actuació 07 Vista Alegre, un conveni que permetrà avançar aquestes obres per part de
l’Ajuntament, però que finalment pagaran els veïns, els quals ja han dipositat una
garantia per l’import total del cost de les obres.
Es destina un any més, 418.903 euros en el pla de barris que es distribuiran uns
160.000 euros la reurbanització integral del carrer Huguet, uns 62.000 euros a la
reurbanització del carrer Nou de Sant Antoni i uns 93.000 euros en la reurbanització
integral de la plaça del Nord, i uns 102.000 euros, entre d’altres per actuacions per
incentivar el creixement econòmic de la zona com ara la creació d’un viver d’empreses
relacionades amb el disseny i la moda.

Error: No se encuentra la fuente de referencia/Error: No se encuentra la fuente de referencia

[firma]

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

Codi de Verificació electrònic: Error: No se encuentra la fuente de referencia

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Destinem 104.000 euros dels quals, estaran subvencionats 50.000 euros per la
Diputació, a la rehabilitació de la façana i tancaments de l’hospital que juntament amb
la partida que varem destinar l’any passat ens permetrà canviar tota la fusteria exterior i
pintar tota la façana de l’Hospital, a més de 25.000 euros per elaborar el seu pla director
i 70.000 euros per la rehabilitació de la coberta de l’Hospital, subvencionats també en
part per la Diputació. Reservem també 45.000 euros per l’ampliació de la Via Ferrata.
Destinem 10.000 euros per a possibles actuacions prèvies per a la construcció de
l’aparcament del passeig marítim i 40.000 euros per a convocar un concurs per al nou
passeig dels Guíxols, 31.000 euros per inversions al Monestir, 60.000 euros per
actuacions a les escoles municipals, 30.000 euros per inversions a l’Asil, 10.000 euros
per la compra de mobiliari per les vies públiques, 30.000 euros per arranjament de les
zones verdes, 30.000 euros per inversió a les platges, per exemple per a la compra de les
paseres de Sant Pol entre d’altres coses, 25.000 euros per inversió en horts urbans,
158.000 euros per obres de renovació de la xarxa d’aigua potable, 83.000 euros per
l’aparcament del mercat i 75.650 euros per les grades de la Porta Ferrada.
13.000 euros per actuacions dels edificis municipals, 3.000 euros per a l’adquisició de
Patrimoni fotogràfic de l’arxiu, 14.000 euros subvencionats per la Generalitat per a
l’adquisició i restauració de Patrimoni, 15.000 euros per a projectes tècnics, 31.000
euros per inversions immobiliàries, 50.000 euros per adquisició de material informàtic i
20.000 euros per estalvi energètic dels edificis.
Per acabar, aquest any l’equip de govern ha prioritzat les polítiques socials que afecten
directament als ciutadans , amb l’establiment o l’increment d’ajudes als col·lectius que
estan patint més greument la crisi, i a la vegada donant un nou impuls a la dinamització
econòmica de la ciutat amb actuacions com l’ampliació de la Via Ferrata, la posta en
marxa de l’Estació Nàutica i del Turisme Familiar i Creatiu.
Joan Prat: Agraeix a l’equip de govern el canvi d’horari i que aquest Ple es pugui dur a
terme ara i no al migdia. També agrair la tasca dels Serveis tècnics i de la regidora
elaborant uns pressupostos en les condicions de provisionalitat com les actuals. Tot i
que els agrada el seu contingut s’ha de reconèixer la feina que s’ha realitzat.
Per començar dir que aquests pressupostos no s’acosten a la realitat, aposten i posen
èmfasi pel desenvolupament com pot ser el Turisme familiar, però s’obliden de les
famílies que actualment ho estan passant malament. Consideren que les partides
destinades als ajuts a les famílies afectades per execucions hipotecàries o les per fer
front a material escolar van en la bona direcció però són insuficients. La intenció és
bona però ens podem trobar com ja ens hem trobat que aquests ajuts s’esgotin en
rapidesa, per això els proposo una rebaixa del 10% de les següents partides que juntes
sumen 521.000 euros i d’aquesta manera aconseguiríem alliberar 52.000 euros i poder
destinar-los a una línia de crèdit o borsa social, tant per afrontar emergències socials de
gent sense recursos o bé per a que el banc dels aliments tingui allà on anar a buscar
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diners si les necessitats ho requereixen mentre s’organitzen les campanyes de recaptació
d’aliments.
A continuació detalla les partides: Pla director de l’Hospital, actuació en els edificis
municipals, ampliació de la Via Ferrata, Projectes tècnics i direcció d’obra, honoraris
del concurs del passeig, les inversions en zones verdes, les inversions en les platges,
l’adquisició d’equips informàtics, les activitats de Guíxols Desenvolupament, la
Promoció de l’estació nàutica i la promoció del turisme familiar. Amb la reducció d’un
10% d’aquestes partides obtenim marge per afrontar emergències socials, començant
per les beques menjador d’aquest estiu, aprofitant la infraestructura dels casals d’estiu.
Destaca també en aquest pressupost les partides creuades de l’aparcament de la plaça,
provinents de l’incompliment per part de l’empresa de manteniment de la instal·lació
que per contracte li pertoca fer encara els propers 35 anys. S’ha d’afrontar aquesta
situació i solucionar-la. Altres partides del pressupost són els lloguers d’edificis
municipals, unes partides que sumen prop de 50.000 euros i que amb el patrimoni que
disposa l’Ajuntament hauria de procurar estalviar-se aquest cost traslladant aquestes
dependències de propietat municipal.
Punt i a part, mereix el lloguer de la nau de Can Serra que puja uns 11.000 euros, i que
sumant el subministrament elèctric se’n va fins a 16.000 euros, creiem que també
s’hauria d’afrontar i desencallar aquesta situació.
Fa poc vam aprovar el nou contracte de l’enllumenat públic, esperem que aquesta
empresa pugui fer-nos estalviar i racionalitzar els més de 100.000 euros de factura
elèctrica que paguem religiosament a Endesa. Estarem a l’espera d’aquests resultats i de
l’estalvi que aquesta empresa ens ha de donar.
En la secció de subministraments m’ha cridat l’atenció la despesa d’aigua del Col·legi
Baldiri, que gairebé triplica les de les altres escoles, potser hauríem de determinar si
existeix algun problema o alguna fuga .
En el tema de la neteja seguim estables i el servei no acaba de millorar, la ciutat no
acaba d’estar del tot neta, tot i els esforços per millorar. Un aspecte en el que tots
considerarem que és millorable és el que fa referència las excrements dels gossos. Hem
de reforçar la neteja dels excrements per dues vies: primera, el tema de les sancions als
propietaris incívics, i per altra banda, suggereixo la creació d’una taxa que es destini a
reforçar la neteja d’aquests excrements.
Pel què fa a les inversions, sembla que estan marcades per haver d’expropiar
forçosament una parcel·la i això limita la quantitat que podem invertir. Quant la
reforma del carrer Maragall i a tot el seguit d’obres del Pla de Barris, crec que hi ha
carrers que estan en molt pitjor estat com per exemple el carrer Girona, però aquesta és
una qüestió de criteris. Estem esperant la possible inclusió del romanent de tresoreria,
segons ha declarat a la premsa la mateixa regidora entre un i tres milions d’euros. Si
finalment es realitzés aquesta incorporació de diners, ens agradaria fossin escoltades les
nostres propostes:
Primer la eliminació dels punts negres de la xarxa viaria de Sant Feliu, començant la
rotonda de l’Esclat, si rescaten l’estudi que va encarregar el meu antecessor, el Sr. Jesús
Fernández, en trobaran fins a deu, cosa que no vol dir que no n’hi hagin més i aprofitant
que s’han decidit d’arranjar el carrer Maragall, espero tinguin en compte el punt negre
que existeix entre el carrer Maragall i el carrer Girona.
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Pel què fa a la millora d’equipaments escolars, aquesta no seria una competència
estrictament municipal, però una inversió en millorar els equipaments municipals, per
exemple instal·lar laboratoris d’idiomes que millorin la competència en matèria
d’idiomes dels escolar ganxons. Cal invertir en el coneixement d’idiomes des de la base,
un inversió que tindria més retorn a la ciutat que la reforma de la placeta Sant Joan, i
que tindria el cost més o menys d’un gestor turístic.
La construcció d’un petit aparcament i ja que faig referència a la partida per trobar
aparcaments, al final del carrer Ixart, entre el col·legi l’Estació i el Parc de les Eres
també seria una inversió a tenir en compte i aquesta fins i tot sense haver d’esperar al
romanent de tresoreria. Actualment aquest espai està ocupat per un pipi-can i a la meva
manera de veure i si urbanísticament és possible, que no ho tinc clar, jo situaria una
zona d’aparcament al lloc del pipi-can i adaptaria una parcel·la superior al costat, que
actualment no està utilitzada per ubicar la zona destinada als gossos.
D’aquesta manera “mataríem dos ocells d’un tret”, la de complir la vella reivindicació
dels veïns de finalitzar el mur del final del parc de les Eres fins al carrer Ixart, on ara hi
ha una tanca malmesa i rovellada i també pal·liaríem la manca d’aparcament en aquesta
zona.
Dies enrere vam ser testimonis d’una operació policial a gran escala que va tenir com
epicentre el Sot dels Canyers, un barri que s’ha convertit en un autèntic geto i que està a
Sant Feliu, per tant, no podem girar l’esquena i mirar cap a un altre costat, potser és el
moment d’invertir en la solució o intentar millorar la situació d’aquest barri.
Per acabar, voldria fer esment a una qüestió, que no és estrictament del pressupost però
que també hi influeix, són els terrenys que el municipi ha de cedir per la construcció del
nou institut, durant aquest temps que jo he estat aquí de regidor no n’he sentit a parlar,
potser que es comences a posar fil a l’agulla i cedir-los a la Generalitat i abans no es
saturin els dos instituts, al voltant del 2016-2017 segons les projeccions demogràfiques.
Óscar Álvarez: En primer lloc, felicitar als serveis tècnics i a la Interventora, així com a
la regidora Dolors Ligero.
Els hi anuncio el meu vot en contra, i no per una qüestió de fons, sinó que per una
qüestió de forma. Ens remuntem a l’any passat i ens trobem en la mateixa situació,
estem aprovant uns pressupostos a la meitat de l’any, crec que tornem a fer tard aquest
any, que és com una herència que ja ens ve de l’any passat i possiblement de l’anterior
tot i que jo no hi era en aquest Ajuntament.
L’any passat se’ns va dir que el presentàvem tard però que teníem una economia
sanejada, que érem dels pocs ajuntaments de Girona que podíem gaudir d’una economia
tal qual tenim en el nostre municipi.
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Aquest any ja no es pot dir el mateix ja que tots sabem que divendres passat vam haver
d’aprovar un pla degut a que l’equip de govern no compleix en representació de
l’Ajuntament aquesta estabilitat pressupostària.
Aquest any no complim l’estabilitat pressupostària, aprovem novament, que aprovaran
vostès per la seva majoria sis mesos més tard uns pressupostos i segons es diu, aquest
retard dels pressupostos esdevé a resultes d’una sentència del Tribunal Suprem que s’ha
hagut de fer per part d’aquest Ajuntament tota una sèrie de càlculs, de gestions. La
sentència si no m’equivoco és de finals de 2013, sí que és cert que és d’una certa
complexitat i d’una magnitud important la quantia que l’Ajuntament ha de satisfer. Jo
entenc sobradament dilatat el pas dels sis mesos, des del coneixement d’aquesta
sentència, fins l’aprovació els pressupostos, que s’hi hagi hagut de endarrerir sis mesos
per a presentar-los a dia d’avui és excesiu.
Després, una altra qüestió que també la van fer valdre l’any passat en el mateix Ple, sé
que hi ha una bona predisposició i una bona voluntat per part de l’equip de govern
d’ensenyar als regidors que estem a l’oposició tota la tasca que han fet, però jo entenc
que una reunió (amb tota la bon fe), però una Comissió Informativa, entenc que és
insuficient per il·lustrar-nos a tots els regidors que estem a l’oposició, per saber
exactament quins han estat tots els passos de tots els punts i de totes les actuacions que
l’Ajuntament trasllada en aquest pressupost tant en concepte d’ingressos com a despeses
com d’inversions. Entenem que la postura és no deixar participar a l’oposició i ara ens
trobem ens uns pressupostos que presenta el govern sense la possibilitat de discutir, sinó
que simplement ja que tenen la majoria ens hem d’empassar el que ells han disposat.
Entrant ja una mica en el que és els conceptes i mirant el que són els contractes més
importants, veiem el contracte d ‘escombraries que s’ha dividit en dues parts, una seria
la recollida d’escombraries i l’altre neteja viaria. En primer lloc veiem que és un
macrocontracte amb un pressupost de 4 milions d’euros de despesa, dir-li al regidor
encarregat, que sí que s’ha trobat almenys per part de ciutadans del municipi que han
vist una millora en aquest servei dir-li no baixi la guardi que continuï així i que
mantingui aquest control i aquesta supervisió perquè és el contracte més fort que tenim
en aquest ajuntament i la veritat és que la quantitat que es paga no és poca cosa. Per
això l’insistim en que estigui a sobre i pressioni a qui hagi de pressionar perquè les
coses es facin ben fetes.
He vist la inclusió d’aquesta partida d’aquest nou contracte integral de l’enllumenat
públic. Aquest contracte figura dintre de l’apartat de despeses per un import d’uns
quaranta i pico mil euros. Nosaltres incrementem la despesa i m’agradaria saber en
relació des del pressupost de l’any passat al pressupost d’ara quina reducció hi ha en les
partides de consum energètic en tots aquells apartats que nosaltres carregàvem el cost i
que ara no existeix o ha minvat, el que s’ha de satisfer i en canvi que s’han generat en
aquesta partida de 460.000 euros partida.
Per altra banda, hi havia la partida també de despesa pel què és la subvenció pel Festival
de la Porta Ferrada, es parla d’un import de 400.000 euros. Si no m’equivoco quan es va
adjudicar aquest contracte es parlava de 385.000 euros de subvenció que anirien a parar
al Festival de la Porta Ferrada i després hi havia un altre apartat de 15.000 euros que
anirien directament a una persona determinada, que seria el Director Artístic. Jo entenc
que si hi ha una partida que va atribuïda a una persona determinada no hauria d’estar
inclosa dintre d’aquest apartat de subvenció pel Festival de la Porta Ferrada sinó que
hauria d’haver un apartat dintre de les despeses.
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Una altra qüestió, parlant del tema de les inversions, veiem que es fan tota una sèrie
d’inversions en carrers i Pla de Barris. Encara que estem d’acord en que es realitzin,
creiem que només son una fita lectralista. D’aquí res en menys d’un any hi hauran
eleccions i a vostès com equip de govern els interessa posar en marxa tota aquesta sèrie
d’obres, perquè es vegi que vostès fan la feina. Per això els anuncio el meu vot en
contra.
Jordi Vilà: ERC també votarà en contra d’aquests pressupostos de la Corporació per a
l’any 2014, no per una qüestió de forma, sinó que per una qüestió de fons. Per entrar en
una qüestió de forma que el PP ha utilitzat com a argument per a votar-hi en contra jo
també hi vull fer-hi un apunt. El pressupost de l’any 2013 també la varem aprovar el
mes de juny.
En definitiva, el propòsit de l’equip de govern de presentar els pressupostos a temps el
mes de desembre o el mes de gener no s’ha pogut complir. Cosa que entenc pel context
econòmic i polític que estem vivint, és molt difícil i la casa té com a virtut i també com
a defecte un rigor ortodox en la gestió contable de les nostres finances, i això és una
virtut però també té com a inconvenient que és que potser es va endarrerit en el mercat
on les coses es desenvolupen. S’ha de buscar una mica l’equilibri i s’ha de mirar
d’aprovar el pressupost el primer trimestre de l’any si pot ser. Però no crec que això
sigui culpa de l’equip de govern, la culpa és de l’Estat espanyol que colla tant com pot
les finances de la Generalitat. En definitiva això no és culpa del govern i la meva
esperança és que aquests siguin els pressupostos de la consulta del 9 de novembre i
l’any que ve puguem parlar d’una altra manera pel què fa aquest capítol. Evidentment
això no és un mèrit del govern però penso que tampoc és un defecte.
El primer capítol és el de les escombraries. He escoltat a la companya regidora Dolors
Ligero que ha fet la ponència i ho ha explicat molt bé i ha fet un escandall dels
percentatges a grans trets de les àrees, al parlar de les escombraries ha parlat del 19,4%,
això passa de cinc milions d’euros. Ens gastem gairebé el 20% del pressupost de
l’Ajuntament en recollida d’escombraries. Això és responsabilitat nostra i ho plantejo
aquí (ja ho vaig fer l’any passat) i a més a més, per estar mal servits perquè la ciutat no
està neta tot i que ha millorat. És un servei molt car i a més a més i com a ciutadans no
tenim orgull d’aquest servei. També haig de dir que els responsables, CESPA, estan
més amoïnats per l’IBEX 35 que per la neteja de Sant Feliu. En definitiva, les
escombraries de Sant Feliu a part que estan pels núvols en el preu no està ben solucionat
i és responsabilitat del govern encarar-ho bé.
L’any passat vaig demanar de participar en Comissió d’Estudi per abordar què passarà
quan s’acabi aquest contracte, perquè una cosa està ben clara, no es pot fotocopiar el
contracte que tenim perquè acabarem allà mateix: enfadats, barallats i pobres. I si féssim
l’exercici que hem fet amb altres serveis d’intentar arrodonir la xifra i baixar el preu un
10% i ens estalviem 500.000 euros. La gestió política en temes d’escombraries és dir
que hem incrementat el cost en 50.000 euros, l’any passat la mateixa conversa que
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varem tenir van pujar 150.000 euros del cost perquè el contracte ho posa, 87.000 euros
increment de l’abocador perquè la Generalitat ho diu, i 25.000 euros més de
compostatge. Estem en la dinàmica d’encariment del servei. L’eficàcia no hi és. Manca
lideratge, manca rigor, manca audàcia i que el govern ho vulgui fer. El pressupost aquí
és orfe. El passat és molt interessant per tenir-ho com a referent però hem de mirar cap
al futur. El retret per sí mateix, és absurd en política, cal mirar endavant.
El segon tema és el de l’aparcament, potser en termes econòmics no té el volum ni
l’alçada de 5 milions passats d’euros, però és una mala idea.
Aixó de l’aparcament és el projecte estrella del govern no? En qualsevol cas, és un
projecte singular. L’any passat amb una audàcia de secretisme van portar al pressupost
amb una partida petita que posava estudi de viabilitat econòmica i avant projecte
d’aparcament , 50.000 euros, prèvia conversa es va dir que volien fer una aparcament al
passeig del Mar, després que si a la banda de cap allà, després que si un aparcament
soterrani, llavors...... La meva pregunta retòrica és: què n’heu fet d’aquests 50.000
euros? Us els heu gastat? Heu adjudicat el contracte d’estudi de viabilitat econòmica i
avantprojecte d’aparcament? Al mes de maig no s’havia fet i si estic equivocat, quin dia
ho heu adjudicat? Perquè heu tingut dotze mesos per fer-ho i l’alcalde va dir que la
velocitat d’aquest projecte era molt superior al que podia tenir el projecte d’urbanisme
de Cala Sans. Ara hi poseu 10.000 euros per obres d’arranjament del passeig, com si fos
la partida dels danys colaterals, entenc que per enjardinar i posar gespa, per tant, entenc
que l’aparcament el fareu de seguida, durant aquesta legislatura, que s’acaba d’aquí 12
mesos. I per acabar-ho de maleir 40.000 euros d’honoraris pel projecte d’embelliment
del passeig, és la partida de la mala consciència, és a dir, s’ha esgarrat la façana
marítima, que és el nostre tresor, i ara l’arranjarem. És a dir, que portem 50.000 euros
de l’any passat i 50.000 euros d’aquest any, sumen 100.000 euros de projecte
d’aparcament. Si no és així m’ho digui i potser els donaré la raó.
Parlant d’aparcaments i de viabilitat, he tingut una alegria en la partida de 10.000 euros
de lloguer de solars per fer-hi aparcaments, els vull felicitar perquè això ho volia fer jo,
ho trobo molt intel·ligent, molt equànime, molt mesurat, molt avanguardista, ho dic de
veritat, ho trobo una idea política d’avantguarda, atrevida. D’això fa temps que en
parlem i està molt bé.
Un altre exemple és la normativa de Cala Sans que van aprovar en el Ple passat on es
preveia que eventualment si l’economia ho preveu i hi ha empresaris que ho vulguin
tirar endavant, es puguin dedicar a usos d’aparcament alguns edificis de Cala Sans.
Això ho havia demanat jo en el Ple i l’alcalde em va menystenir perquè em va dir que
aquesta idea no era gens bona. No tot el que fem a l’oposició és dolent.
En definitiva, per anar tancant l’apartat d’aparcament això queda molt ambigu, l’any
passat vam pressupostar l’estudi de viabilitat, no l’hem vist.
L’aparcament del passeig és el projecte estrella de la legislatura i el projecte estrella
d’aquest govern i si és així ja fan tard.
Entrant el capítol de conclusions. Nosaltres per aquests dos motius votarem en contra
dels pressupostos. I no és que ho critiquem tot, perquè aquest any per exemple, hem
votat a favor del contracte d’enllumenat públic, i no és cosa petita.
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La gestió de les exposicions Thyssen, feliçment ens heu pogut presentar aquests
números, doncs això s’ha de felicitar i a més a més sense embuts. Per cert, faig un
apunt, el projecte de Museu Thyssen l’heu portat a la deixalleria o encara és viu perquè
ERC no l’ha enterrat i no heu dit res. Ja no hi creieu en això? Heu fet alguna gestió
política?
O també la concessió administrativa de la Porta Ferrada, és un element de progrés
econòmic fabulós i ho hem endevinat i mira que hagués estat fàcil votar-hi en contra a
risc i a ventura del govern i ERC hi va votar a favor perquè hi creiem d’una manera
visceral, la regidora deia : la Cultura no està renyida amb l’Economia, no va així això,
és que la Cultura és Economia i és que la Cultura ens portarà progrés econòmic i
especialment a casa nostra. Han de ser una aliança, una societat econòmico-cultural,
afegint, lleure, comerç, gastronomia.
Per acabar, hi ha una part en aquests pressupostos que m’agrada molt i amb els meus
companys de l’oposició que han intervingut abans ho hem estat valorant. El que és la
part assistencial de les urgències socials que la gent de Sant Feliu té, el govern les ha
vist molt bé i les auxilia d’una manera notable. Però pel que fa la part estratègica,
aquests pressupostos són molt dolents, són tant dolents com l’informe de l’alcaldia,
perquè és d’una ambigüitat patètica. Una cara de foli que no explica res, on el coratge
s’ha mort i la audàcia fa temps que no la veuen.
En definitiva ERC pensem que s’ha d’estar al costat de la gent, avui, però la nostra
obligació com a polítics a l’hora de fer els pressupostos no és esperar al futur, és sortir a
buscar el futur amb coratge i audàcia. I en definitiva aquests pressupostos no la tenen.
El tema de les escombraries és molt eloqüent i el tema de l’aparcament és evident,
perquè és una idea equivocada i a més a més electoralment fa tard i penso que
políticament aquest govern no la defensa i això es veu en els pressupostos. El del 2013 i
amb la seva gestió especialment i també en el del 2014.
Carles Motas: Nosaltres ens hem proposat en aquesta legislatura, en algun moment
volem votar a favor d’uns pressupostos. Volem, la voluntat hi és, veurem en què es
transforma aquesta voluntat, passaré a analitzar una mica tot en general.
No vull entrar en moltes dades i números, ja que ho ha fet la regidora, crec que ha fet
una exposició correcta dels números que te, però senyora regidora estem al mes de juny,
i a Sant Feliu i a tot el món ja és Sant Joan, Sant Bonifaci i Sant Pressupostos
Municipals, perquè és el mes de juny i s’ha convertit en una tradició a Sant Feliu de
Guíxols que els pressupostos s’aprovin el mes de juny. I això que sembla una tradició,
és una anormalitat. No és normal que un ajuntament aprovi els pressupostos sis mesos
tard, sis mesos, es que no estem parlant ni de un ni de dos mesos, sis mesos i
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consecutivament des del principi de la legislatura. Vostès són incapaços de portar a
aprovar uns pressupostos aprovats o preparats al mes de desembre? Miri li faig una
aposta, m’hi jugo un pèsol amb vostè que aquest any aquests pressupostos són de sis
mesos, i els pressupostos del 2015, any electoral, els presentaran com a molt tard al mes
de gener. O també s’esperaran a portar-los al mes de juny? Passades les eleccions...?
Perquè si és així, si això passa demostraran que els pressupostos municipals no els
importen res, no tenen pressa, ja ho farem, i com és la seva actitud “qui dies passa, anys
empeny”...doncs anem tirant i per això arribem al mes de juny a aprovar els
pressupostos. Doncs ja li dic: A veure si l’any que bé, el 2015, es presenten els
pressupostos després de les eleccions i abans de la constitució del nou Ajuntament.
S’han posat moltes excuses per portar tant tard aquests pressupostos, Sentencia
d’expropiació, serveis económics, etc... però la realitat és que els polítics no estan al cas,
que no estan per la feina que és portar uns pressupostos en data, que seria lo normal, en
data, abans del 30 de desembre de l’any. Tambè vull destacar una singularitat aquest
any: Vostè ha presentat els pressupostos en representació de l’equip de Govern, però en
aquest any en solitari no sé si els representants de PSC han estan molt preocupats o molt
embolicats amb temes interns.....Anys anteriors els pressupostos els presentaven un
regidor Socialista i un regidor Convergent i aquesta vegada el regidor Socialista va
desaparèixer les dues vegades.
I ara voldria analitzar el contingut: Ens parlava de l’endeutament, dels Serveis Socials,
de la promoció de la ciutat i de les inversions. Quant a la rebaixa del endeutament m’ha
semblat que vostè venia presumint que l’havien rebaixat aquest any en 700.000 euros.
No sé si això és mèrit o complir la llei, no varem quedar en aquesta sala de plens que la
llei que ens obligava a complir el PP de Madrid, era un desastre, no podem venir ara a
enaltir-la, mireu que bé que ho fem, que som bon complidors del que ens manen els
d’allà i aconseguim reduir la despesa, aconseguim reduir l’endeutament, però es clar, té
raó el regidor del PP quan també ha manifestat que quan es tracta de reduir la despesa i
complir la llei es posa una medalla i quan es passen la llei amb el pla econòmic que vam
aprovar fa dos dies, això passa com diuen “sin pena ni gloria”, perquè a més a més, no
es que sigui una cosa menor el que estem parlant es que segons informe d’Intervenció
això pot implicar que l’any els recursos per dedicar a inversions siguin de nomès
900.000 euros. Si tenim en compte que, segons vostè, aquest any hem de pagar 950.000
euros això crec que eliminarà completament el pressupost d’inversions de l’any que ve,
i sinó ho analitzaré una mica més endavant.
Quant a les polítiques socials que la senyora regidora comentava, doncs sí coincideixo
amb el regidor d’ ERC, nosaltres creiem que són totalment insuficients i en alguns casos
permeti’m que torni a fer servir una expressió, jo les veig com “de cara a la galeria” i
crec que en alguns casos molt concrets es podria haver fet molt més, i crec que arribar al
conformisme de: “fem el que podem i fins aquí”, doncs no, hem de fer més, perquè com
vostè comentava que dedica 15.000 euros a les polítiques socials que vostès fan per les
accions de la mainada, pels col·legis, diguéssim, per lo que és material escolar, es
podria fer més?? Sí, si que podria fer més hi ha moltes partides que es podrien eliminar,
ja s’ha comentat per exemple de la contractació del ja malauradament famós Gestor
Turístic,no? Hi ha diners, si es busquen, si es tenen ganes i segons perquè o segons per
qui, doncs no ens conformem amb això, anem un pas més enllà no ho fem per netejar la
consciència de que hem fet una cosa sinó que anem més enllà i fem-la realment.
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Quan vostè parla de les inversions, les inversions és un tema que totes són necessàries,
nosaltres no hi veiem inconvenient votarien a favor ja que és una qüestió de prioritat i
de necessitats, de carrers que vostès decideixen que s’ha de fer un carrer i no un altre
doncs és una decisió seva, de prioritats seves i que nosaltres podríem compartir o no,
però que creiem que totes les inversions que es destinin a la ciutat són necessàries però
necessàries en el seu temps i en la seva programació i en la seva planificació. Jo el que
em temo és que aquest any hi haurà un allau d’obres a la ciutat, obres que podien haver
estar iniciades en el transcurs del últims tres anys que no s’han fet i ara a corre cuita
tindrem la ciutat potes amunt i la veritat penso que no és necessari si es fa una
planificació normal de les obres, es poden anar fent les obres durant tots els anys, les
que toquen anar-les distribuint anualment, no esperar a l’últim any electoral i tenir la
ciutat de cap per avall. Aquesta política d’anar allargant les inversions en el temps fins
que arribar a l’any electoral, penso que no és bona. Res més, gràcies.
Dolors Ligero: Sí, bona nit, intentaré contestar així en general perquè ha repetit varies
de les qüestions. El tema del Gestor que ho han comentat dos de vostès, l’Ajuntament
de Sant Feliu no té gestor, l’ajuntament de Sant Feliu contracte empreses de primer
nivell per fer realitat projectes tant importants com la Estació Nàutica, que s’ha fet, ho
recordo, en un temps record avançant-nos a altres poblacions veïnes que també optaven
a fer-ho, dinamitzar la economia vol dir això i quan parlem de donar més o menys
ajudes, hem de tenir en compte que la major ajuda, la millor, que poden donar als
ciutadans és dinamitzar la economia, perquè no tinguin que anar a Serveis Socials a
demanar ajudes, perquè trobin feina a Sant Feliu, i això forma part i per això les nostres
actuacions van encaminades a les dos, a les dos branques, dinamitzar la economia i
també ajudar a les famílies que es troben en situació crítica. Les ajudes per exemple, les
ajudes per desnonament, diuen des de IC que les troben insuficients, nosaltres hem
mirant els expedients de 2012 i 2013, i amb aquests 10.000,00 euros podríem donar
ajuda a totes les famílies que han demanant en aquests dos anys, les ajudes per tant
estan dimensionada a raó del que realment està passant a Sant Feliu, que pot ser
empitjori la situació, esperem que no, però si empitjora ja buscarem els diners, farem
una modificació de crèdit si cal, però de moment posar uns diners sobredimensionat per
fer maco no és la nostra intenció. Ho fem per fer-ho servir si cal i fer-ho servir en la
quantitat que tècnicament s’ha valorat que era la possible o probable que es fes servir.
El tema de les escombraries, que es un tema que s’ha tocat profundament pel Sr. Vilà,
dir que aquest 19,4% que representa sobre pressupost inclou no tan sols la recollida
sinó també la neteja viària que és un import molt elevat també i també tot el tema del
abocador i només per posar-hi un apunt aquest any paguem 5.000,00 euros més
d’abocador perquè no es fa la recollida selectiva que s’hauria de fer i no perquè no hi
hagin contenidors per la recollida selectiva que n’hi ha molts i no perquè no estiguin
senyalitzats i no perquè no s’hagin fet campanyes de civisme, però costa que la gent
recicli i costa que la gent s’ acostumi, a que al final ho paguem tots, el que no es fa bé
ho paguem entre tots. I recordar només que aquest contracte, és un contracte blindat que
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vostès el coneixen molt bé, val a dir que el regidor delegat Sr. Quimet, fa mesos, des de
la incorporació de la nova cap d’àrea, que està treballant preparant un nou contracte, per
quan acabi aquest evidentment, perquè abans no es pot fer, però es veritat que ja s’està
treballant en aquest nou contracte. Dono la paraula.
Alcalde: Moltes gràcies Sra. Regidora, un moment per més informació dels Regidors en
relació a la qüestió que s’ha plantejat de les contribucions especials, senyora
Interventora si us plau.
Interventora: Bé per aclarir el sentit de l’informe, l’informe econòmic financer es
costum d’aquest Ajuntament, que no d’altres, és explicar les novetats que hi ha d’un
pressupost respecte a l’altre literalment diu : -“ S’ha eliminat l’aplicació “Contribució
especials S’Adolitx”que en el exercici anterior constaven per un import de “tants” euros
de les quals ja s’han efectuat les liquidacions tributàries, o sigui es va aprovar
l’expedient, es van efectuar les liquidacions tributàries, hem fet un acord de Ple , hem
deixat sense efecte l’acord del Ple, s’han tornat els ingressos i s’han anul·lat les
liquidacions tributàries, però en el moment que varem fer aquest informe i estàvem
explicant les diferències les liquidacions tributàries, o sigui el que els intento explicar es
que la partida no consta perquè constava l’any passat i ja estaven liquidades però per
contra, consta la de “quotes i urbanització” que es liquidaran en el exercici 2014, és a
dir per aclarir això s’han tornat el diners de la gent que havia pagat i s’han anul·lat la
totalitat de les liquidacions.
Joan Prat: Sí moltes gràcies, bé jo no proposo de crear una partida de 50.000,00 euros
de cara a la galeria, proposo crear una partida de 50.000,00 euros per utilitzar-la, sap
que passa senyora Regidora la gent té el vici de menjar cada dia, és un vici que té la
gent i a vegades des de les institucions hem de intentar que aquest vici el pugin gaudir.
Per altra banda, vostès si que han posat partides de 50.000,00 euros en els pressupostos
anteriors que no les han executat, els ha posat de cara a la galeria, com per exemple el
tema del aparcament que ha esmentat abans el Sr. Vilà.
Jordi Vilà: Dels temes que he plantejat la companya Dolors Ligero nomès ha contestat
el de les escombraries, els altres no, perquè no ha volgut o no ha pogut o perquè no li ha
vingut de gust. El tema escombraries: Campanyes de sensibilització jo penso que sense
negar la feina feta sembla que s’ha d’insistir-hi. Us ho dic ja que a casa sóc jo el que
m’encarrego i no va, precisament aquesta és una de les aportacions que el meu grup
polític vol fer a la taula si ens hi voleu es clar. Perquè dieu que el Regidor delegat sr.
Quim Clarà, ja fa temps que treballa amb el nou contracte, per tant entenc que no ens hi
voleu en aquesta taula. Nosaltres no som visionaris ni tenim la veritat a la nostre part
però ni que sigui per donar arguments equivocats o a vegades per contrast, no? Entre
demòcrates la conversa es la moneda de canvi que hem de tenir, vaja, jo convido al
govern que ens faci arribar una invitació per participar en la projecció de la nova
contractació, per quan s’acabi aquest contracte blindat que vostès esmenta i a on sembla
que així a priori i provisionalment li dic que segons el nostre parer això s’ha de girar
com un mitjó.
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Bé suposo que amb el tema del aparcament que he dit esteu d’acord en tot ja que no
m’heu dit res més i bé si me’l voleu donar avui o demà no hi tinc cap inconvenient,
moltes gràcies.
Carles Motas: Com deia al principi de la meva intervenció anterior, quan comentava que
tenim ganes de votar-hi a favor, no us espanteu, poder algú a casa seva ha sentit un
esglai, aquests de TSF votaran a favor del pressupostos, ja li dic que ens hagués agradat
però per votar a favor d’uns pressupostos es necessiten dos condicions el tenir confiança
en el equip de govern i creure que l’equip de govern té credibilitat i vostès no ens
generen a nosaltres ni una cosa ni l’altre, no tenim confiança des del principi, no tenim
confiança en la gestió dels recursos públics que vostès fan i penso que vostès no s’han
guanyat la credibilitat suficient com per votar a favor d’uns pressupostos,i això és una
realitat que poden constatar els ciutadans i és una realitat amb la intervenció que vostè
ha fet Sra. Regidora que fa mès inversions ni dona mès ajudes als Serveis Socials i per
això contracte un gestor turístic, un gestor turístic que donarà per moltes converses més
endavant, segur, ja li avanço. Si vostè vol dinamitzar la economia i contractar un gestor
turístic i vostè creu que és prioritari doncs faci-ho bé, faci un concurs obert i aquests
5.500,00 euros que vostè destina mensualment a pagar a una persona doncs faci-ho per
triar la millor persona, no la persona que vostès vulguin, en un concurs que només s’ha
presentat un candidat i un concurs on ha obtingut una puntuació, permeti’m que li digui
“a la búlgara”, 50 punts sobre 50 i si això vostè creu que és necessari i no mès ajudes
socials, doncs per això està aquí el Ple, per això està retransmeten per la ràdio i per TV
Costa Brava. Expliqui-ho vostè als ciutadans, bé vostè o la regidor/ra responsable
perquè són dos, una de Promoció Turística i l’altre el regidor de Turisme, “tanto monta
monta tanto”, i un per l’altre i no s’expliquen. Sr. Vila l’aparcament del que vostè parla
que es una mala idea lo del aparcament, ès “fum,fum,fum” i no estem al 25 de desembre
Sr. Vilà “fum,fum,fum”, si de veritat es volgués tirar endavant el projecte del
aparcament, el projecte estaria molt més endavant. Això ho portem discutint des de les
eleccions passades, que ha fet el Govern durant aquests tres anys? Res, no hi ha hagut
voluntat per voler fer-ho. Això es fum electoral propagandístic.
Quan parla de la sentència, la indemnització és de 1.030.000 euros que haurà de pagar
l’Ajuntament. Vostè diu que hi ha una proposta de les persones que s’han d’indemnitzar
de fer un pagament aplaçat , a pagar aquest any 200.000 euros, 600.000 euros al 2015 i
230.000 euros, al 2016. Si això passa qui pagarà l’any que ve, vostès o l’equip de
govern que està entrant? Si vostè m’està dient que per inversions es preveu que hi hagin
900.000 euros, i es donés el cas de que haguessin de gastar 600.000 euros per satisfer
una sentència, què quedaria per altres inversions?. La política que vostès farien seria de
terra cremada, darrera de vostès no pot venir ningú. En l’informe de l’Alcaldia, al que el
senyor Vilà també feia esment, no parla d’inversions, no parla del personal, perquè la
gestió del personal és un tema a part. Confiança i credibilitat senyora Ligero és el mínim
que es No la té i ens agradaria que la tingues, li agraeixo que almenys vostè ha tingut la
gentilesa de convocar-nos per parlar dels pressupostos. Cortesia i reconeixement per
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l’esforç dedicat. Reconèixer l’esforç i les formes que ha tingut envers aquest grup i
també envers als altres. Veurem, al mes de desembre, quan tornin a presentar els
pressupostos a veure si pot haver guanyat aquesta credibilitat i si el mes de desembre
tindrem un vot unànime a uns pressupostos que haurem participats tots els grups. De
moment el nostre vot és en contra.
Alcalde. Per al·lusions Sr. Joan Vicente i Sra. Verònica Lahoya:
Joan Vicente: En relació a l’aparcament i molt breument, tampoc són condicions per al
debat i a mi el que m’agradaria és poder-ho debatir. Si no m’equivoco crec que la
setmana passada es va adjudicar l’estudi de viabilitat econòmica obligatori per fer
l’aparcament, crec que el dia 5 de juny si no m’equivoco, s’ha fet un pas obligatori que
ningú havia fet en aquest sentit. No és que sigui un projecte estrella, l’estrella és la
ciutat i aquest equip de govern creu que per tirar endavant aquesta ciutat calen un seguit
de coses, i entre elles un tema és aquest.
S’ha parlat que l’aparcament al passeig dels Guíxols és un error. Aquest equip de
govern pensa que el que és un error és que hi hagi cotxes a la superfície del passeig on
no n’hi hauria d’haver, com en aquests moments passa i ens sembla el més normal del
món, però no és normal i per tant, buscar una solució per això forma part de l’obligació
de qualsevol equip de govern en benefici de la ciutat.
També creiem que és un error no afrontar que hi ha un problema important, greu i
condicionant per moltes coses en relació a l’aparcament a la façana marítima a la ciutat.
Per tant, creiem que no és un error plantejar-ho. És un error pensar que fer un
aparcament al passeig és fer un forat i tapar-lo, és una operació delicadíssima en molts
sentits, per començar pel mateix passeig ja que aquest passeig té 180 anys. Plantegem
un aparcament, en un lloc on creiem que si hi ha d’haver una afectació negativa és molt
gestionable i en canvi els valors positius poden ser molt importants. Fer un aparcament
al passeig és pensar en moltes altres coses, com el trànsit del carrer Juli Garreta, el
trànsit que baixa de la carretera Palamós, el que baixa del carrer Indústria i per això
entre altres coses, aquest equip de govern ha aprovat el pla espacial port-2, paràmetres
cala Sans, abans de finals d’any estarà aprovat el sector de millora urbana avinguda i
passeig President Irla, per aquest motiu s’han acordat unes bases amb el col·legi
d’arquitectes per convocar un concurs per un pla director del passeig, de tot el conjunt
del passeig. En aquest passeig fa pràcticament 60 anys que no hi passa res de projectat,
tot el que hi passa és circumstancial i d’emergència,.
En relació a la famosa sentència, que va ser pública al març del 2011, el que s’ha resolt
ara al mes de febrer és el recurs de cassació, al mes d’abril s’acorda un sistema de
pagament amb els propietaris que inclou tres pressupostos amb dos terminis, una de les
quals es preveu pagar amb una parcel·la que està en opció de compra, una oferta en
ferm que diu una quantitat que és la que s’ha post al pressupost. Si no m’equivoco el
primer pagament es fa el 17 de juny per tant no és fum, sinó que és realitat.
Una última cosa que toca col·lateralment, algú ha parlat d’un barri de Sant Feliu
anomenant-lo geto. Qui diu això no sap què és un geto, i no coneix el barri, no s’ha
entretingut a preguntar com es treballa al barri i qui diu això fa mal al barri. Són temes
molt delicats. És un barri amb problemes, això seria absurd negar-ho. Més enllà d’això
un xic de ponderació a l’hora de parlar-ne.
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Verònica Lahoya: El tema del barri del sot dels Canyers ha generat en aquesta regidora i
a l’equip de govern la mateix esgarrifança que dir que la gent té el vici de menjar. Es
tracta d’una necessitat que des de l’àrea de serveis socials s’intenta cobrir cada dia. A
serveis socials es fa política social, no es fa beneficència i per tant aquests arguments
sorprenen molt. Des de l’àrea de serveis socials es pretén acompanyar a les persones
perquè canviïn i siguin capaces de forma autònoma i de forma responsable guiar la seva
vida, per tant, quan parlem d’una ajuda, parlem d’una ajuda puntual, que forma part
d’un conjunt d’ajudes i de treballs que es fan amb aquella persona a través del volum
important de professionals que conformen l’àrea de serveis socials. Sense aquest volum
professional seria impossible fer que persones que actualment viuen situacions molt
complicades puguin ensortir-se’n , sense disposar d’una prestació garantitzada per part
de la Generalitat. Evidentment hi ha ajudis més directes que arriben a la població, una
ajuda puntual i econòmica com pot ser una beca menjador per cobrir les necessitats
alimentàries durant les èpoques d’estiu. Això ja li anuncio que està garantitzat. A través
de la Diputació s’ha rebut una subvenció que a nivell comarcal s’ha treballat de forma
molt intensa.
Moltes vegades m’han sentit parlar del Consell Local de Serveis Socials , servei per
treballar amb aquestes entitats que han rebut aquestes subvencions de la Diputació, Creu
Roja i Càrites, treballar de costat i decidir on vas aquests diners. Part d’aquests diners
Creu roja els ha destinat a cobrir les necessitats alimentàries dels nens que reben becats
el 100% el menjador escolar durant el curs escolar. Hi ha aquestes ajudes i estaran
garantides, però recordo, l’àrea de Serveis Socials a través de molts professionals
acompanyen a les famílies. S’ha de garantir una alimentació equilibrada, sana, i
completa en tot l’àmbit familiar, que la gent pugui menjar en la seva intimitat familiar.
I tot això és una lluita constant que es treballa des de l’àrea, ja sigui a través de les
ajudes puntuals que s’han intentat reconduir perquè ens venen uns diners de la
Diputació i s’han organitzat en aquest sentit, bé sigui el servei d’aliments, bé sigui el
servei de càtering, que en situacions molt extremes on fins i tot no hi ha un
subministrament elèctric garantit d’aigua, en un moment puntual es garanteix amb un
càtering. És molt important saber que es fan polítiques socials i que aquest equip de
govern porta lluitant tres anys, perquè si vostè mira la premsa veurà que les polítiques
socials van dirigides en aquest sentit. Responsabilitat nostre com a regidors també és
que qüestions de necessitat, les traslladem a l’àrea, respectant la intimitat de les
persones perquè des de l’àrea es treballi, reitero en l’autonomia, en la independència ,
en la corresponsabilitat i en la capacitat que tenen les persones de superar una situació
tant greu com la que estem vivint actualment.
Joan Prat: molt d’acord amb el que ha dit la regidora Verònica Lahoya i precisament les
mesures que jo he esmentat és perquè vostè tingui més eines per fer aquestes polítiques
socials i no per fer beneficència. Estem en el mateix equip en aquest cas. Tenim una
problemàtica greu al barri del Sot dels Canyers potser m’he excedit parlant de getos. He

*
dit que llavors passen coses i llavors s’han d’afrontar. A vegades el llenguatge pot ser
dur, però és necessari perquè llavors mirem cap a un altre costat. I és clar que sí que es
fan politiques socials però potser no arribem a tot.
Dolors Ligero: per acabar amb aquest tema del barri del Sot dels Canyers, no sé si es
referia el senyor Prat en temes de seguretat, o si es refereix a les obres. Només dir-li que
al 2015 es rebrà una subvenció del PUOSC que anirà destinada a aquest barri.
Per acabar també el tema de l’aparcament que vostè ha mencionat abans quan parlava
dels lloguers, dir-li que dintre de la partida de lloguers que paga l’Ajuntament hi ha
aquests 10.000 euros que destinarem al pagament o a la compensació als propietaris de
solars buits que cediran al municipi per fer-hi aparcament. Només dir que ens aquests
terrenys representen la creació de 260 places d’aparcament. Si al Sr. Vilà li agradaria
formar part d’aquesta comissió de neteja viaria, ho comunicarem al regidor competent,
només dir-li que està en una fase inicial perquè és un contracte que no venç fins al 2016.
Pel què fa al tema de la reducció del consum energètic, només dir que les inversions que
ha de fer l’empresa guanyadora d’aquest contracte de l’ESE no es veuran en la factura
fins al 2015 perquè requereix un 8/10 mesos d’inversió. Després podrem aplicar una
rebaixa en el consum, abans no, perquè seria irreal. M’agradaria parlar d’un tema que
ha comentat el senyor Álvarez i que em sembla que no ha entès bé, i és un concepte que
s’ha de tenir clar. El que demana l’Ajuntament voluntàriament és un pla econòmic
financer, vostè està dient que l’Ajuntament no té les comptes sanejades i això no és
correcte. Vostè ho està comparant amb un pla de sanejament que no té res a veure. Un
pla de sanejament ho imposa l’estat als ajuntaments que no estan sanejats. No estem
parlant del mateix pla i si té algun dubte, jo mateixa o des de serveis econòmics li
explicarem perquè és un concepte que cal tenir clar.
En quan al pressupost del 2015, les inversions que estan subvencionades no estan
incloses en la regla de la despesa, per tant, ara mateix, com que encara no coneixem
quines seran les subvencions del 2015, no les podem afegir en la regla de la despesa, per
això surt que hi haurà una inversió de 900.000 euros, però això no serà així perquè
haurem d’afegir l’import de les subvencions. La regla de la despesa que hem de
respectar és precisament la que va marcar el pressupost del 2013.
En quan al pagament de la sanció, la proposta l’ha fet aquest equip de govern i hem
proposat fer aquest pla de pagaments i la propietat ha acceptat aquest pla de pagaments.
Hi ha una partida de les que financen aquest pagament de l’expropiació que prové de
l’alienació de patrimoni, i si aquest alienació es fa al 2015, tampoc compta per a regla
de la despesa, per la qual cosa no hi ha cap problema de pagar aquests 600.000 euros al
2015 perquè tindrà la mateixa quantitat per inversions que té ara.
Pel que fa al tema de les obres, el pressupost d’inversions és el mateix pràcticament que
el del 2014 per tant hi haurà el mateix volum d’obres que hi havia al 2014. No és veritat
que estiguem acumulant les obres pel 2014. Estem acabant obres de llarga durada per la
tramitació de subvencions i l’execució del pressupost del 2014. Com deia abans, des de
que s’ha començat aquest equip de govern ha arranjat més de 50 carrers.
Li recordo senyor Motas que l’any passat el seu únic argument per no votar a favor del
pressupost va ser que vostè no ho havia elaborat, evidentment que no ho va elaborar
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perquè no forma part de l’equip de govern. Un equip de govern com el nostre que a
pesar que aprovem el pressupost al maig o juny executa un 90% del pressupost i que és
capaç d’estalviar 2.959.000 euros es mereix una mica de credibilitat.
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Quan al tema del concurs del Gestor Turístic només dir que CESPA va guanyar el
concurs de la neteja i escombraries que tots critiquem tant i va ser l’únic candidat que es
va valorar i vostès formaven part d’aquest govern.
Han comentat que el fet d’aprovar el pressupost tard és una herència i és cert, i crec que
el factor polític, que ha anat canviant aquests anys, no és el factor limitant.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada següent resultat:
11 Vots a favor
6 Vots en contra
1 abstenció

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

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària acctal, estenc aquesta acta.
La secretària acctal

Vist i plau
L'alcalde
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