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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA D’AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
16/2015
Caràcter :
SESSIÓ ORDINÀRIA
Del:
24 de setembre de 2015
Hora:
de 21 h a 23:15 h
Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (A-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 27
D’AGOST I 1 DE SETEMBRE I 10 DE SETEMBRE DE 2015

*

2.- NOMENAMENT DE LA SENYORA QUIMETA SERRA FORNÓS COM A FILLA
PREDILECTA DE LA CIUTAT (GENE2015000692)
3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2016 I TRAMENSA A MINHAP EN
COMPLIMENT DE L’ART. 27.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (GENE2015000723)
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 17 DE SETEMBRE
DE 2015 SOBRE L’APROVACIÓ DELS FITXERS DE REGISTRE A LA BASE DE
DADES CONCAEL, DELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (GENE2015000748)
5.- APROVAR LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA (GENE2015000733)
6.- DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA A L’ORGANISME
AUTÒNOM XALOC (14702013000006)
7.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DE LA TALIDOMIDA
D’ESPANYA (12142015000008)
8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PER A LA REBAIXA DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 25:
SECTOR BUJONIS INDUSTRIAL NORD SMU-03 I ACCESSOS (61112015000005)
10.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QUESTIONS
D’INTERES
2.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES
27 D'AGOST I 1 I 10 DE SETEMBRE DE 2015
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S’aproven les actes de les sessions de 27 d’agost i 1 i 10 de setembre de 2015, sense
esmenes
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2. - NOMENAMENT DE LA SENYORA QUIMETA SERRA FORNÓS COM A
FILLA PREDILECTA DE LA CIUTAT
El Secretari llegeix la següent proposta que ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa:
«Atesa l’àmplia la trajectòria artística de la Sra. Quimeta Serra i Fornós, que es posa de
manifest a la memòria que figura l’expedient:
«... La Quimeta, artista ceramista inesgotable, any rere any, durant 40 anys, realitza una mostra
anual, en període estival en una de les sala d’exposicions de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols,
donant a conèixer una selecció de les seves darreres obres, una manera d’oferir-la als seus
conciutadans.
La seva trajectòria i la seva obra és tan dilatada que té obres d’art escampades arreu del territori
català i el seu estil és reconegut arreu del món. Les seves obres figuren en col·leccions particulars,
no només d’Espanya, sinó també en molts països estrangers com França, Suïssa, Suècia, Bèlgica,
Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Estats Units, Xile, Canadà, Aràbia i Austràlia.
És l’artista més veterana del moment a la ciutat, referent i exemple de dignitat artística i personal.
Una treballadora constant i persistent que ha immortalitzat el cel blau ganxó i els seus entorns en
tota la seva extensa obra...»

El Ple acorda:
Concedir a la senyora Quimeta Serra i Fornós el títol honorífic de Filla Predilecta de la
Ciutat, com a reconeixement a la seva trajectòria i com a agraïment a la seva fidelitat
envers la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.»
Georgina Linares: Llegeix la memòria que ella mateixa ha redactat com a instructora de
l’expedient.
Elena Delgado: El nostre grup no donarà suport, va estar casada amb el darrer Alcalde
franquista i falangista de la ciutat.
Pere Albó: Hi donarà suport. Es un persona encantadora que fa que la ciutat sigui
millor. Persona de gran saviesa, entusiasta de la seva activitat, que estima el que fa.
Tomàs Pla: La Quimeta fa un blanc fantàstic, que en ceràmica és molt difícil. En el
Museu de la Joguina hi havia fet vàries exposicions. Li agradava molt fer pots de
farmàcia que guarda com un tresor.

*

Alcalde: Les persones són persones en si mateixes i pel que fan, i no se les ha de valorar
per amb qui han estat casades. A l’Alcalde Pere Albertí la ciutat li deu vàries obres i
projectes importants. Es una persona entranyable que ha fet molt per Sant Feliu de
Guíxols. El dissabte 24 d’octubre a la tarda es farà l’homenatge en aquesta Sala de
Plens.
Vots a favor: 20 (TxSF, CiU, GS, ERC, GdC, MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (CUP)
3. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS
DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016 I TRAMESA A MINHAP EN
COMPLIMENT DE L'ART. 27L.2 DE LLEI ORGÀNICA 2/2012,
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA
(GENE2015000723)
Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Atès que l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que abans de l’1 d’octubre de cada any
les Corporacions Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP), informació sobre les línies generals que contindran els seus pressupostos.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, ha d’efectuar-se
per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
En ús de les facultat atribuïdes per l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016 de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i dels OOAA Escola de Música de Sant Feliu de
Guíxols i Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols, que figuren a l’annex d’aquesta
disposició.
SEGON.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió.»
Interventora: Es tracta d’una previsió del pressupost de 2016 i esbós de la liquidació de
l’exercici en curs.
Els regidors es donen per assabentats.
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4. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2015 SOBRE L'APROVACIÓ DELS FITXERS DE REGISTRE
A LA BASE DE DADES CONCAEL, DELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Vist l’art. 57 bis.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
disposa:
“Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de
colaboración con las Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos
de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una
cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la
Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les
correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula deberá
establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos comprometidos, para la
reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento por parte de la
Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la
Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en
cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para
la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la
disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.”

Vist que l’art. 55 del RD-Llei 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, disposa que:
“1. Se crea el registro electrónico de convenios suscritos entre Comunidades Autónomas y
Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
que se configura como un registro público administrativo dependiente de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas.
2. El registro se organizará, al menos, en dos secciones: la sección convenios en materia de
gasto social y la sección de otros convenios.
3. El interventor local aportará el texto del convenio y solicitará la inscripción en el registro
electrónico de la suscripción, prórroga y extinción, de los convenios en el plazo de quince días
desde que ocurra el hecho inscribible. La falta de inscripción del convenio en dicho registro
será causa de resolución del convenio y las obligaciones pendientes de pago derivadas del

*
citado convenio no podrán satisfacerse de acuerdo con el procedimiento de retención de
recursos previsto en la sección 3.ª del capítulo III del Título II.
4. Esta remisión de información se efectuará por medios electrónicos a través del sistema y el
modelo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.”

Vist que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a posat a disposició de les
Entitats Locals la “Base de Dades CONCAEL” amb efectes únicament informatius.
Aquesta Base de Dades té com a finalitat recopilar electrònicament els convenis
subscrits entre la Comunitat Autònoma i l’Entitat Local que impliquin obligacions
financeres o compromisos de pagament a càrrec de la CA i que no incloguin la clàusula
de garantia de l’art. 57 bis de la Llei 7/85, així com la resta de figures jurídiques que
impliquin també obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la CA.
Aquesta Base de Dades té caràcter informatiu i no té els efectes de l’art. 55.3 del RDLlei 17/2014.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
“1r. Aprovar els fitxers de registre, a la Base de Dades CONCAEL, dels convenis
subscrits entre la Comunitat Autònoma de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols que impliquen obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de
la CA i que no inclouen la clàusula de garantia de l’art. 57 bis de la Llei 7/85, així com
la resta de figures jurídiques que impliquen també obligacions financeres o
compromisos de pagament a càrrec de la CA; i d’acord amb el següent resum:


Subvenció EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores del Programa integral de foment de l’emprenedoria, programa Catalunya
Emprèn 2013.
Entrada en vigor: 18/12/13



Subvenció EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més, que han exhaurit la prestació per desocupació i/o el
subsidi, convocatòria 2013.
Entrada en vigor: 03/12/13



Subvenció EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30
anys o més, que han exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, convocatòria
2014.
Entrada en vigor: 21/10/14



Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al desenvolupament del projecte
d’intervenció integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant.
Entrada en vigor: 23/07/09



Subvenció GOV/20/2010, de 16 de febrer, d’aprovació del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya per a l’any 2010.
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Entrada en vigor: 16/02/2010»

Interventora: Es una base de dades creada l’exercici passat que ha d’incloure els
convenis en relació a competències delegades o conveniades, especialment de serveis
social.
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Els regidors es donen per assabentats.
5. - APROVAR LES BONIFICACIONS DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS,
INTAL·LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA
El Secretari llegeix la següent proposta que ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:
EXP.

INTERESSAT –
NIF/CIF

6311201500
0072

Ctat. Propietaris
Apartaments
'Bellesguard'
(CIF: H 17510397)

6311201500
0080

Ricard Calzada Coll
(NIF: 40471991 H)

6311201500
0094

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Metges, 73
(CIF: H 17360546)

6311201500
0099

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Hospital, 37-39
(CIF: H 55076863)

TIPUS D’OBRA /
EMPLAÇAMENT
Neteja amb aigua a
pressió, reparació de parts
malmeses i pintura de
façanes de 12 apartaments,
així com sanejament i es
maltada de baranes
metàl·liques/reixes/
fanals/bigues i pilars
comunitaris del conjunt
residencial C/ Carles
Rahola, 47-49
Pintura de la façana
comunitària de l’edifici C/
Antoni Capmany, 39
Reparació d’esquerdes tant
de la façana com del
voladís i també pintura de
la façana de l’edifici C/
Metges, 73
Col·locació de xarxes de
protecció contra el
despreniment
d’escopidors ceràmics
dels balcons i per
esquerdes en les façanes de
l’edifici C/ Hospital, 37-39

PRESSUP
DECLARAT

AUTOLIQ
TAXA

AUTOLIQ
ICIO

52,62 €

582,25 €

------

52,62 €

46,25 €

------

52,62 €

203,49 €

----

52,62 €

48,98 €

------

*

Miquel A. Centeno
Rodríguez
(NIF: 40538313 P)

Sanejament/neteja amb
aigua a pressió, aplicació
de capa de fixador i pintura
de la façana comunitària
d’edifici C/ Indústria, 1824 cantonada C/ Luchana,
12-22

6311201500
0135

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Alacant, 29
(CIF: H 55147474)

Pintura de la façana de
l’edifici C/ Alacant, 29

6311201500
0143

Iván Decoració, S.L.
(CIF: B 17519844)

6311201500
0149

Construcciones Moreno
Barbera,S.L.

6311201500
0131

(CIF: B 17166497)

Pintura de la façana de
l’edifici Passeig
de Rius i Calvet, 2
Repicat de sòcol existent i
col·locació de rajoles
simulant pedra a fi de
formar-ne
un de nou a la façana
d’edifici C/ Mont- serrat, 6

52,62 €

305,25 €

------

52,62 €

303,18 €

------

52,62 €

22,60 €

----------

52,62 €

23,13 €

El Ple acorda:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.
Vots a favor: Unanimitat
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
6. - DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA A L'ORGANISME
AUTÒNOM XALOC
El Secretari llegeix la següent proposta que ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa:
«En data de 31 de gener de 2013 el Ple municipal va delegar a la Diputació de Girona
les facultats de gestió i recaptació voluntària i executiva dels expedients sancionadors en
matèria de trànsit viari urbà i altres ordenances municipals, que les exerceix mitjançant
el seu Organisme autònom XALOC. I en data de 30 d’abril de 2015 el Ple municipal va
acordar ampliar la referida delegació a la Diputació de Girona amb la potestat d’incoar
els expedients sancionadors.
El gran volum d’al·legacions i/o recursos existents en matèria de trànsit comporta una
tramitació més complexa i lenta de la que resultaria si es delegués també tant la potestat
sancionadora com la revisió en via administrativa dels actes sancionadors.
La Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJPAC va
modificar l’article 127 en el sentit de suprimir la prohibició de la delegació de la
potestat sancionadora.
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L’article 47.2. h) de la Llei de bases de règim local atribueix al Ple, per majoria
absoluta, la competència per acordar “la transferència de funcions o activitats a altres
Administracions públiques”. Pel que fa a la normativa de trànsit, la Llei 18/2009 de 23
de novembre, en el seu article 71.2 disposa que els òrgans de les diferents
administracions públiques podran delegar l’exercici de les seves competències
sancionadores mitjançant “convenis o encomanes de gestió, o mitjançant qualsevol altre
instrument de col·laboració previst en la legislació de procediment administratiu comú.”
D’acord amb l’exposat proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols delega a l’Organisme autònom
XALOC de la Diputació de Girona la potestat sancionadora en matèria d’infraccions de
trànsit, i també per incompliment de l’Ordenança municipal de convivència i aquelles
altres ordenances municipals les infraccions de les quals siguin trameses a l’organisme
delegat.
Es delega a la Gerència de XALOC la tramitació i resolució dels expedients
sancionadors, i a la Presidència delegada de XALOC la revisió dels actes administratius
sancionadors emesos per la Gerència. Ambdues delegacions quedaran vinculades, quant
a la seva durada i vigència, al conveni de delegació de la gestió i recaptació dels
expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit viari urbà i altres
ordenances municipals.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona i a XALOC per tal que
s’acceptin les delegacions conferides de forma expressa, les quals s’hauran de publicar
al corresponent butlletí oficial.»
Joan Alfons Albó: El seu vota vindrà condicionat a un punt. A vegades hi ha sancions
d’import elevat, que no està prou justificades. Pregunta si es mantindrà el filtre de la
Junta de Govern Local.
Alcalde: Intentaran que el filtre sigui previ, en el moment de la denúncia. Segurament
també caldrà revisar l’ordenança de convivència.
Joan Alfons Albó: Un cop iniciat el procés no sap quina és la via exacte per poder aturar
l’expedient.
Alcalde: Intentarà donar instruccions als agents per tal que les sancions siguin
equànimes i ben posades. A altres ajuntament ha funcionat, si no funciona bé es pot
canviar.

*
Pere Albó: Donarà suport, però demana que es busquin formes de controlar un adequat
exercici de la potestat. Li preocupa la competència malentesa entre Consell Comarcal i
Diputació. Pregunta com està el tema entre les dues esmentades institucions.
Alcalde: Abans la gestió la portava el Consell Comarcal i fa tres anys es va passar a la
Diputació. No ho han volgut tornar a canviar.
JM Muñoz: Primer hi va haver un traspàs als consells comarcals desmuntant serveis de
la Diputació, i després ha vingut un procés invers. Caldria que hi hagués racionalitat i
menys competència.
Vots a favor: 13 (TxSF, GS, ERC, MES)
Vots en contra: 6 (CiU)
Abstencions: 2 (CUP i GdC)
7. - MOCIÓ SUPORT A L'ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DE LA TALIDOMIDA
D'ESPANYA
El Secretari llegeix la següent proposta que ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa:
«Vista la petició feta per l’Associació de Víctimes de la Talidomida d’Espanya
(AVITE) per tal que el Ple de l’Ajuntament mostri el seu suport i solidaritat amb la
seva causa.
La talidomida era un sedant que va començar a vendre a partir de 1957 i s’administrava
com a complement innocu per a les nàusees de les dones embarassades, però va causar
greus malformacions en els fetus, principalment focomèlies, absència d’extremitats i
altres agenèsies. El fàrmac va ser retirat del mercat el 1961 a Alemanya, on es va
originar el problema, però segons consta en la demanda d’AVITE, a Espanya “va seguir
administrant diversos anys més” malgrat la seva prohibició mundial.
Acords:
1.- Donar suport i mostrar la solidaritat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb
les víctimes de la talidomida.
2.- Donar trasllat de l’acord a l’associació de víctimes de la talidomida (AVITE).»
Elena Delgado: Dels mes de 500 afectats només 24 han estat indemnitzats. Ara existeix
el Roacutan amb efectes nocius similars a la Talidomida. Fa pocs dies el Tribunal
Suprem ha desestimat un recurs dels afectats. Els afectats han estat oblidats per tots els
governs des del règim franquista fins ara.
Pere Albó: Més enllà de les sentències judicials, cal una reparació econòmica i moral.
En casos tant evidentment injustos hi ha d’haver organismes i mecanismes que han de
respondre quan no respon ningú.
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Dolors Ligero: Anima a les víctimes de l’Associació a continuar la seva lluita judicial.
L’empresa alemanya ha aconseguit que el Tribunal Suprem li donés raó, però la mateixa
empresa ha pagat importants indemnitzacions a altes països.
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Vots a favor: Unanimitat
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
8. - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ PER A LA REBAIXA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)
El Secretari llegeix la següent moció del grup municipal de CiU:
«El 30 de desembre de 2011, el Gobierno Español va aprovar el Reial Decret Llei
20/2011 un seguit de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera de
correcció del dèficit públic.
Entre aquestes mesures, a l’article 8 es regulava el tipus de gravamen de l’Impost de
Bens Immobles, l’IBI, obligant a tots els ajuntaments a aplicar un tipus de l’1,10%, en
principi només durant el 2012.
Posteriorment, el Reial Decret Llei 7/2013 de 28 de juny, prorrogava aquesta mesura a
través del “Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016”.
Aquesta imposició legal de caràcter unilateral, en la que no es va consultar als municipis
en una clara vulneració de l’autonomia local, no atenia tampoc a la diversitat ja que no
feia distincions entre Ajuntaments sanejats o endeutats per sobre del marge legal
establert.
Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’aplicació del Reial Decret va
suposar un important increment del tipus impositiu de l’IBI de l’1,0111% al 1,10%, es a
dir, un increment d’un 8,8%, que suposava un augment de la pressió fiscal per a gairebé
tots els ciutadans.
Per tal de fer arribar a l’Estat la nostra proposta per l’obligatorietat de l’aplicació de la
llei, l’equip de govern de l’anterior legislatura, format per CiU i PSC, van presentar en
aquest Ple una moció de rebuig a aquesta mesura, conjuntament amb la Federació de
Municipis, la qual es va aprovar amb el vot favorable de CiU, PSC, Tots Per Sant Feliu,
ERC i Iniciativa-Verds.
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El 2016 serà el primer any des de 2011 que el govern de la ciutat podrà decidir el tipus
impositiu de l’IBI, que aplica als seus ciutadans. Per tant, tindrà plena autonomia per
decidir si manté el tipus de l’1,10%, l’augmenta o el redueix.
Donada l’actual situació econòmica, molt lluny encara de la superació de la crisi, donat
el compromís que com a signants de la moció presentada el 2012 van adquirir els grups
municipals avui al govern de Tots per Sant Feliu, PSC i ERC.
El grup municipal de Convergència i Unió, proposa rebaixar el tipus impositiu de
l’impost de Béns Immobles (IBI) com a mínim fins al 1,0111%, per igualar al que
s’aplicava l’any 2011 abans del Reial Decret 20/2011, el que representaria un 8.09%
d’estalvi a les famílies i empresaris respecte al que han pagat durant el període
d’aplicació de la llei.
Instem doncs al govern a aprovar les modificacions de les ordenances corresponents per
aplicar aquesta rebaixa de l’Impost de Béns Immobles a partir de 2016.»
Dolors Ligero: Exposa les raons de la moció. Ara és el moment de tornar al tipus
impositiu del 2011.
Elena Delgado: Està d’acord amb la moció però creu que s’ha de tenir en compte el
nivell d’ingressos. No tenir en compte les rendes dels ciutadans augmenta les
diferències. S’haurien de tenir en compte les persones desocupades i amb altres
situacions de dificultat.
Jordi Lloveras: L’IBI és el principal fons de finançament de l’Ajuntament. Al seu grup
li sembla agosarat plantejar ara el debat, abans del debat de les ordenances municipals i
dels pressupostos. Els impostos haurien de ser una manera de redistribuir la riquesa, i no
els sembla bé una rebaixa lineal. Hi haurà persones i famílies a les quals la rebaixa els hi
afecta positivament i altres que no els afecta. Cal una tarificació social dels impostos.
JM Muñoz: Li sorprèn la moció del CiU, ja que no és el moment d’analitzar ara la
modificació de l’IBI. Des del 2012 ha plogut molt, cal reflexionar sobre tot el que ha
passat. El volum dels ingressos de l’Ajuntament depèn de l’IBI, i afecta el marc financer
global. La temporalitat és molt important. Si es retallen ingressos s’hauran de retallar
despeses. Els majors ingressos han anat a despeses corrents. Si es baixa l’IBI, pregunta
com es quadraran els pressupostos. Tot l’entorn del pressupost està afectat per mesures
que condicionen la seva elaboració. Cal introduir la proposta en l’anàlisi de la situació
financera de l’ajuntament. Hi ha altres mesures del govern de l’Estat que poden suposar
augments de despeses per l’Ajuntament.
Pere Albó: Votarà a favor de la moció. Han obligat a l’ajuntament a pujar el tipus i a fer
una revisió. La resposta a aquestes imposicions és tornar a baixar el tipus i tornar a la
situació anterior. Refusar la moció és com reconèixer que el Sr. Rajoy tenia raó. Està
d’acord amb que cal donar progressivitat a aquest tribut, a l’anterior govern li va costar
implantar ajuts a les famílies per ho va acabar fent. Proposa augmentar els ajuts a les
famílies necessitades.
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Jordi Lloveras: No es tracta de bonificar persones necessitades, sinó que el sistema
tributari sigui just. Li sobta que des de posicions d’esquerres es defensi una rebaixa
lineal.
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Pere Albó: pensa que baixar impostos és una política d’esquerres.
Dolors Ligero: Creu que sí que és el moment perquè la preparació de les ordenances
comença ara. El seu grup surt del govern i sap com està la hisenda de l’Ajuntament. Hi
ha uns 400.000 € anuals que provenen de la regularització del cadastre. L’esforç de
l’Ajuntament seria només de 200.000 €. L’augment dels sous dels treballadors seria
només d’uns 70.000 €. S’ha de valorar si és més convenient que aquest diners de més
els tinguin els ciutadans o l’Ajuntament. Una vegada pujat el valor cadastral no es pot
tornar a baixar, però el tipus sí que es pot modificar. Si consideren que no es pot baixar
igual que el 2011, que intentin baixar el màxim possible. Respecte a les inversions
l’Ajuntament té eines per finançar-se. L’any 2014 es van fer inversions per valor de cinc
milions d’euros. En el seu programa hi ha la rebaixa de l’IBI. També hi ha excepcions
per a la regla de la despesa. La rebaixa ha de ser lineal perquè la renda és molt difícil de
conèixer i creu que no es pot fer legalment. Es posa a disposició per col·laborar en
aquest tema.
JM Muñoz: Agraeix la disposició de col·laboració. Si és possible es baixarà el tipus de
l’IBI. Les ordenances fiscals de l’Ajuntament permetran ampliar substancialment les
bonificacions on sigui possible. Cal una redefinició de les ordenances fiscals. Els vuitcents mil euros més, hi ha altres ingressos que han baixat, han augmentat algunes
despeses. En aquest Ajuntament cada dia hi ha sorpreses. S’ha de donar la resposta a la
ciutadania sense caure en la demagògia. La llei imposa la regla de la despesa i la
legalitat pressupostària, i la legalitat s’ha de complir. L’IBI no pot dependre de la
capacitat econòmica. Hi ha bonificacions que es podrien haver aplicat i no s’han aplicat,
com ara per les famílies nombroses, del 90% només se n’aplica un 10%. Quan parlem
de l’IBI, estem parlant de 16.000 unitat d’habitatge, i un 75% tenen un valor de menys
de 60.000 €. Les rebaixes s’han de fer ajustant al màxim les dades, tant d’ingressos com
de despeses. Avui difícilment el govern pot donar suport a aquesta moció.
Vots a favor: 7 (CiU i MES)
Vots en contra: 14 (TxSF, GS, ERC, GdC, CUP)
Abstencions: 0
9. - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM - 25:
SECTOR BUJONIS INDUSTRIAL NORD SMU-03 I ACCESSOS.
El Secretari llegeix la següent proposta que ha estat dictaminada favorablement per la
comissió informativa:
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«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte Joan Albesa ha
redactat una modificació puntual de POUM que té per objectius d’una banda, preveure
la formació d’un vial d’accés al sector Bujonis Nord des de la rotonda de la carretera C65 i fins la carretera de Mas Trempat, i d’altra banda, ajustar els límits del sector SMU03 a les característiques del terreny, ampliant l’àmbit de protecció del bosc de Rabell,
configurant les noves reserves d’espai públic compensant el que passa a ser vialitat i
concretar les reserves per a equipaments, situant-los a continuació de la franja d’espai
lliure del costat de l’SMU-02 Quatre Arbres.
La formació del nou vial, des de la rotonda de la carretera C-65 fins la carretera de Mas
Trempat permet completar la xarxa viària secundària del POUM i millorar les
condicions d’accessibilitat i centralitat dels sectors d’activitats econòmiques situats a
l’oest de la carretera C-65. Això comporta una reducció de la superfície d’espai lliure
d’uns 2.315 m2 per a la formació del nou vial i franja de protecció amb una amplada
total de 15,00 metres. Aquesta reducció es compensa amb les noves reserves d’espai
lliure dins el sector de l’SMU-03.
Consta a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva aprovació inicial i ha
estat informat favorablement pels serveis jurídics, amb ratificació del Secretari de la
Corporació.
El Ple acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació
puntual de POUM -25 Sector Bujonis Nord SMU-03 i entorns, redactada per Joan
Albesa, arquitecte, essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, segons
documentació de setembre de 2015.
SEGON.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per la revisió del POUM.
TERCER.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de les
seves competències sectorials.
QUART.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les finques
objecte de la modificació. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el regim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.»

Josep Saballs: Estem parlant de l’espai arbrat que hi ha darrera els Mercadona i Lidl, es
modifica l’accés a aquest espai industrial, per aconseguir un accés directe. Tot el cost va
a càrrec del promotor. En un posterior Pla de Millora Urbana es concretarà l’ordenació
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del sector. Són unes 45 o 50 naus industrials. Hi ha gent interessada i s’intentarà que
tingui una tramitació àgil. Es una molt bona notícia d’impacte econòmic per a la ciutat.
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Pere Albó: Està d’acord amb aquesta modificació, que creu que moltes virtuts. Creu que
és econòmicament viable. Hi ha molta feina que ve de l’anterior mandat, del regidor
Joan Vicente.
Tomàs Pla: Votaran a favor. Entén que és una bona notícia pel desenvolupament
econòmic de la ciutat. Demana que es tinguin en compte tres punts: hi haurà un nou
accés que acumularà molt pas de camions, per això recomana que sigui de doble sentit.
També que es pugui fer un accés posterior per connectar aquesta nova zona amb
l’existent, la qual cosa permetria descongestionar la carretera de Girona. Aquest accés
posterior permetria fer passar xarxes de serveis. Per l’abastament d’aigua s’ha de mirar
si hi ha prou pressió o s’haurà de fer alguna petita inversió.
Josep Saballs: Reconeix la tasca feta per el Sr. Joan Vicente. En les darreres
negociacions s’ha incorporat la nova rotonda de distribució, que té un cost important.
Agraeix les aportacions del Sr. Pla. En principi no es preveuen dos carrils per banda,
tindrà uns 15 metres d’amplada, i serà com una prolongació de la carretera de Girona.
La dificultat està en la diferència de cota entre els dos polígons.
Alcalde: Es una molt bona notícia per l’economia productiva de Sant Feliu de Guíxols.
Vots a favor: Unanimitat
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
10. - PROPOSICIONS URGENTS
No se’n presenten.
II. Part de control:
1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS.
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8 de setembre en què
s’estableix el preu públic de les entrades per al concert de música de cobla amb rapsode
Cobla Jovenívola que tindrà lloc el dia 14 de novembre de 2015.
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 8 de setembre en què
s’estableixen els preus públics per a les entrades de les obres de teatre incloses a la
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programació del segon semestre de “Guíxols Escena 2015” que són “l’última trobada”,
“animals de companyia” i “idiota”, que tindran lloc els dies 19 de setembre i 3 i 17
d’octubre de 2015.
Els regidors es donen per assabentats
2. - PRECS I PREGUNTES
Lectura de les preguntes arribades per escrit.
1.- Maria Elena Delgado (CUP):
Enunciat: el grup municipal candidatura d'unitat popular -poble actiu formula les
següents preguntes relacionades amb concessions i serveis externalitzats:
 Quants serveis externalitzats i concessions paga actualment l'ajuntament?
 Es pot facilitar un document digital dinàmic que llisti i especifiqui el preu
de cada servei?
 Quin pla té l'ajuntament a l'hora de controlar els serveis externalitzats?
Alcalde: Hem demanat als serveis tècnics que preparin la informació que demana i en
breu li farem arribar per escrit, o en parlem
2.- Maria Elena Delgado (CUP):
Enunciat: La nostra població gaudeix d’una instal·lació esportiva de primer ordre, la
Corxera, que si bé és de gestió privada, a càrrec de l’empresa Llop SA de Molins de
Rei, no deixa de ser una instal·lació municipal, com indica el seu mateix nom. Es tracta,
doncs, d’una instal·lació que òbviament ha de comptar amb la supervisió de
l’Ajuntament en la seva correcta gestió.
Sant Feliu de Guíxols és una població plenament identificada amb la política de
normalització de la llengua catalana, sobretot en àmbits educatius i esportius. Aquesta
voluntat ha estat clarament expressada en infinitat d’ocasions i en tots els àmbits
pels successius equips de govern que han governat l’Ajuntament en democràcia.
L’empresa Llop SA contracta personal qualificat que imparteix amb professionalitat
instrucció en diverses activitats associades amb el gimnàs i la natació, però un cop
fetes les pertinents verificacions, veiem amb preocupació que aquesta empresa no
facilita l’ajut que s’esperaria per promoure la capacitació lingüística i encoratjament
dels seus professionals per impartir les classes en català a la Corxera.
L’empresa (que en altres àrees té una praxi lingüística exemplar) s’escuda per excusar
aquesta realitat, en la “comoditat” de l’instructor com a factor preeminent i decisori en
la definició de la praxi lingüística. El resultat és que moltes classes de les més
concorregudes a la Corxera, concretament d’Aqugim, Bicicleta Estàtica i Pilates –
inclús les classes de natació dels escolars de la ciutat– són en castellà.
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Igualment, per les raons que sigui, la música escollida per a impartir aquestes activitats
exclou de forma quasi total, la música del país, marginació que els nostres músics no es
mereixen.
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En relació a aquesta situació, i amb ànim de millorar el servei prestat a la Corxera i
d’harmonitzar-lo amb el conjunt d’activitats municipals i recreatives de la nostra ciutat,
la CUP formula les següents preguntes:
Pregunta: Quines iniciatives prendrà aquest Consistori per assegurar que l’empresa Llop
SA faciliti,
a) l’accés dels seus instructors a un domini parlat de la llengua catalana
b) la seva incentivització per adoptar un més gran ús d’aquesta llengua en la
instrucció impartida a la Corxera?
Alcalde: No som partidaris de crear debats sobre la llengua on no hi ha debat, penso que
la gent s’expressa a les classes en llibertat en l’idioma que vol. Pel que fa a la música,
pensem que la música que s’utilitza és l’adient per a l’activitat que es fa.
3.- Jordi Lloveras (GdC):
L’esforç econòmic que suposa l'inici del curs escolar per a moltes famílies fa que hi
hagin hagut ciutadans i ciutadanes que ens han fet arribar les següents qüestions:
 hi haurà, enguany, convocatòria municipal per a l'ajuda en la compra de llibres
de text?
 hi hauran, igualment, ajuts econòmics per a les famílies de nens i nenes
escolaritzats a les escoles bressol municipals?
 per acabar, i aprofitant l'avinentesa, també ens agradaria saber quants nens i
nenes escolaritzats rebran durant aquest curs escolar la beca menjador.
Josep Ramon Llobet: L’ajuntament té 2 línees d’ajuts:
1. Ajuts per a llibres de text fins a un màxim de 80€ per a famílies desfavorides que
es puguin acollir als criteris de les bases de l’ajut. Pel que fa a les peticions de
les direccions de les escoles, hem retardat el període de sol·licitud per poder
atendre el màxim possible de demandes. Les resolucions seran cap a principis de
novembre. La partida per a aquest ajut és de 15.000€.
2. Tenim un conveni amb les AMPA que està en el programa de reutilització de
llibres de text i estem treballant en l’articulat del conveni per introduir alguns
canvis d’àmbit legal. Disposem de 60.000€ per a aquest ajut.
3. Hem ampliat l’ajut als infants inscrits a les escoles bressol de 15.000 a 21.000€
per fer front a les bonificacions fins a finals d’any. Tenim 11 sol·licituds de
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l’escola Oreneta 2 d’elles del 100% i 8 de l’escola Mas Balmanya 1 d’elles
també del 100%, totes elles atorgades.
4. Les escoles tramiten directament les beques menjador de caràcter econòmic i
encara no tenim les dades al nostre abast. Pel que fa a les que es tramiten des de
Serveis Socials, que són les que es destinen als infants amb situació de risc, el
resultat a dia d’avui són: 105 sol·licituds de nens que corresponen a 61 famílies.
50 d’elles han entrat a la franja d’ingressos que correspon al 100%-40%, 21 a la
franja 50%-20% i 1 ha estat denegada. 33 sol·licituds estan pendents de
resolució.
4.- Jordi Lloveras (GdC):
Enunciat: és una realitat, o almenys és aquesta la sensació que hem pogut detectar
que té una part important de la nostra població, que en els últims temps han
augmentat els furts i els robatoris que es produeixen els diumenges al matí a l'entorn de
les parades del mercat municipal que es munten setmanalment...
Pregunta: quines són les estadístiques al llarg dels últims dotze mesos sobre furts i
robatoris denunciats en aquest entorn i, en aquest sentit, saber si s'han pres
mesures concretes al respecte.
Jordi Vilà: La percepció no la podem avaluar. Les dades estadístiques les informa
Mossos d’Esquadra a la Junta Local de Seguretat 3 cops l’any. Per tant l’obtindrem
properament pel curs ordinari a la propera Junta Local de Seguretat
5.- Jordi Lloveras (GdC):
Enunciat: és latent la preocupació que té l'equip de govern per millorar els canals de
comunicació entre l'administració i la ciutadania. però, per fer això, el primer que cal
fer és tenir les eines adients i en bones condicions, i una d'aquestes eines és, sens dubte,
el Ple municipal. en aquest sentit, volem constatar:
 la mala sonorització que té la sala, especialment, per a les persones que hi
assisteixen com a públic.
 la falta d'un micròfon sense fils per a ús del públic en l'apartat de precs i
preguntes.
 la falta de cables per cobrir la totalitat dels micròfons dels regidors i regidores,
amb una única línia que surt de l'amplificador.
 la falta d'una presa de so directe des de l'amplificador per a una correcta
retransmissió per part de l'emissora municipal.
també volem constatar que, al menys al nostre entendre, no només és necessari millorar
els canals de comunicació, sinó que també cal potenciar-los.
Pregunta: està prevista la realització dels treballs oportuns per solucionar les
insuficiències descrites en l'apartat anterior? . En aquesta aposta per potenciar els
canals de comunicació, s'ha plantejat l'equip de govern la retransmissió
dels plens via streaming.
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Josep Melcior Muñoz: Hi ha certes dificultats en aquesta sala i des de l’equip de govern
hem demanat assessorament per trobar la millor solució possible, intentant que tot sigui
amb elements sense fils.
La voluntat és de potenciar al màxim la comunicació, per posar un exemple s’han enviat
3000 cartes informatives als veïns susceptibles de tenir bonificacions en l’IBI.
Pel què fa a l’ streaming, aquest Ple s’hi està realitzant a través de Ràdio Sant Feliu, no
en televisió però sí en ràdio.
Preguntes orals:
1.- Elena Delgado (CUP):
Adreça la pregunta a la regidora de Serveis Socials i exposa diversos aspectes respecte
al descens del nombre de nuclis familiars amb algun tipus d’ajut, les dades de les beques
menjador i beques escola bressol d’entre 2011 i 2014 que al seu parer no quadren. Fa
esment també del que considera el desmantellament dels serveis socials a Catalunya
amb retallades i encariment dels serveis amb el copagament.
 Per això demanem: llistat complet de requisits que es demana als usuaris per
accedir a les diferents ajudes, en especial a la renta mínima d’inserció requerida
el 2013 i 2014 per contrastar les diferències de barems de què parlava a
l’enunciat de la pregunta.
 Seguiment constant de les persones que sol·liciten l’ajuda independentment de si
compleixen o no els requisits per accedir a les ajudes.
 Pla urgent d’habitatge social doncs actualment no n’hi ha cap.
 Ampliació de l’accés a beques menjador 100% a alumnes de la ESO ja que
l’administració considera que no hi tenen dret.
 Beques 100% menjador siguin concedides tot l’any per garantir una dieta
equilibrada als menuts.
 Que es facin públiques les quantitats rebudes per destinar a ajuda social i en què
s’han utilitzat.
 També les que s’han rebut en el cas d’emergència social de l’estiu i en què s’han
utilitzat
 Si existeix algun pla per pal·liar les situacions d’incertesa de moltes famílies que
es quedaran sense feina després de l’estiu i si s’espera alguna altra partida
pressupostària per l’emergència que ens bé.
 El pressupost municipal destina un 19% dels recursos a la neteja viaria i en canvi
només un 3,5% per als serveis socials. Considerem que l’emergència social que
patim requereix que l’equip de govern prioritzi els recursos necessaris per a la
regidoria de Serveis Socials.
 Demanem que el web de l’ajuntament pel què fa a Serveis Socials estigui
actualitzada i al dia i que s’hi reflecteixin el nombre d’usuaris que reben les

*
diferents ajudes, els terminis per sol·licitar-les si n’hi ha, cursos de formació,
auto ajuda, tallers i que s’ampliï l’oferta per ampliar places i n’hi ha pocs.
 Que s’activi el Consell Social de forma constant i permanent.
Laura Gálvez: Demana que li passi les preguntes per escrit.
2.- Jordi Lloveras (GdC):
Fa el prec i no es llegeix la pregunta adreçada per escrit donat que ja havia fet la
mateixa pregunta M. Elena Delgado.
El nostre Grup s'afegeix a la petició de la CUP i demana també conèixer tots els serveis
municipals que l'Ajuntament té avui externalitzats, o sota gestió indirecta, els cost anual
dels mateixos i la data de finalització de la contractació.
De fet, aquesta informació que demanem és informació que podria estar tranquil·lament
penjada i disponible en el PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA. Sabeu que el portal
de la transparència és una eina que ve de la Llei de transparència de la Generalitat de
2014 i que, com passa sovint, no té un criteri uniforme sinó que és interpretable, es pot
fer de més o de menys. Nosaltres, com Grup, entenem que en el portal hi ha d'estar
accessible evidentment informació econòmica i financera, però també informació de
gestió administrativa (convenis, subvencions...), informació de rellevància jurídica
(normativa de contractació...) i, com no, informació institucional (els grups,
funcionaments, actes, eines de participació...).
Ens consta que l'Ajuntament ha començat el procés per contractar un tècnic aux.
informàtic per a l'elaboració del portal. Està molt bé. És important que es faci d'una
manera fàcil i àgil i que l'estructura sigui atractiva. El disseny és important, però no més
important que els continguts... per això el nostre grup demana, i aquest prec va en
aquest sentit, que, i de la mateixa manera que per exemple s'ha creat un grup de treball
amb la presència de totes les formacions polítiques amb representació per estudiar i
debatre la possible reforma del ROM, es faci el mateix i es creï un grup de treball per
avançar en els continguts del portal. De fet, podria ser el mateix grup que em sembla es
diu Comissió per l'Estudi i Modificació del ROM, en quant s'entén que aquest portal és
una eina més en la participació i la transparència institucional.
J. M. Muñoz: El portal de la transparència és una obligació i es tracta de complir el que
diu la llei i per part de la Diputació de Girona es posarà a l’abast dels municipis gironins
una estructura bàsica perquè hi hagi certa homogeneïtat i poder fer estudis comparatius
o de relació entre municipis, etc.
És per això que podem comentar això en la comissió informativa corresponent, però és
excessiu crear un grup d’estudi quan això està legislat.
3.- Dolors Ligero:
Tenim un prec referent a l’escrit anunciant els ajuts de l’IBI i ens ha sobtat que a
l’enunciat de l’escrit diu “nous ajuts de l’IBI”. Resulta que es tracta dels mateixos
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4.- Joan Alfons Albó:
Dirigeixo aquest prec al responsable de Medi Ambient. A la zona d’hortes de sota la
zona industrial hi ha diferents pous on apareixen aigües de tipus residual / clavegueram.
Atès que hi ha un risc per a la salut pública ja que s’utilitza per regar els horts i per tant
demanem que s’actuï per esbrinar el seu origen, potser el trencament de la xarxa de
clavegueram i que s’obri en conseqüència.
J. M. Muñoz: No hi ha cap voluntat de l’equip de govern de confondre ni deixar al
marge la feina feta fins 2015, es fa servir la paraula “nou” donat que cada any es
renoven aquest ajuts i per tant, cada any són nous.
Alcalde: Sr. Calabuig, recollim el prec del sr. Albó i ens posem a investigar-ho.
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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