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ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. : 24/2015 

Caràcter : SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 22 de desembre de 2015
Hora: de 21.00 h  a 0.45 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. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
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 (MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)

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

ORDRE DEL DIA

1.-  RESOLUCIÓ  DE  LES  AL·LEGACIONS  A  ORDENANCES  FISCALS  2016  I 
APROVACIÓ DEFINITIVA

2.-  CONCESSIO  DEMANIAL  APARCAMENT SOTERRANI  PLAÇA  DEL  MERCAT  A 
PARKING MARQUINA
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3.-  MODIFICACIÓ  DEL  RÈGIM  D'ASSISTÈNCIES  DELS  MEMBRES  DE  LA 
CORPORACIÓ I DEL RÈGIM DE DEDICACIONS PARCIALS I EXCLUSIVES

4.- PRESSUPOST GENERAL 2016

Desenvolupament de la sessió :

1.  -  RESOLUCIÓ  DE  LES  AL·LEGACIONS  A  ORDENANCES  FISCALS  2016  I 
APROVACIÓ DEFINITIVA

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la comissió informativa:

«Ates  que el  termini  d’exposició  pública  de  la  modificació  de  les  ordenances  fiscals  per 
l’exercici 2016 va finalitzar en data 10 de desembre de 2015.

Atès que s’han presentat  vint-i-dos escrits d’al·legacions en temps.

Atesos  els  informes  de  gestió  tributària  en  relació  a  les  al·legacions  plantejades  a  la 
modificació de les ordenances fiscals 2016.

Atès que la comissió informativa que va dictaminar la proposta va acceptar dues al·legacions 
més del grup MES, que figuren als acords cinquè i sisè que segueixen.

Les propostes d’acord són les següents:

1r.-  Acceptar  l’al·legació  d’incorporar  una  nova  bonificació  potestativa  a  l’article  8.2  de 
l’Ordenança  reguladora  de  l’impost  sobre  béns  immobles  per  incorporar  la  bonificació 
següent:

Un cop transcorregut el termini indicat de tres anys de bonificació per a vivendes de protecció 
oficial,  i  quan concorrin  els  requisits  en  ell  establerts,  els  habitatges  de  protecció  oficial 
gaudiran de les següents bonificacions:

 Un 40% de la quota de l’impost el 4rt exercici següent.
 Un 30% de la quota de l’impost el 5è exercici següent.
 Un 20% de la quota de l’impost el 6è exercici següent.
 Un 10% de la quota de l’impost el 7è exercici següent.

2n.-  Acceptar  l’al·legació d’ampliar  el  percentatge  de bonificació  previst  a l’article  8.1.a) 
quan sobre  els  immobles  objecte  de  bonificació  s’hi  construeixin  habitatges  de  protecció 
oficial, la bonificació passarà a ser del 90%. En aquest cas, però caldrà que un mínim del 80% 
dels habitatges construïts siguin protegits.

3r.-  Acceptar  l’al·legació  de  modificar  l’article  8.2  de  l’Ordenança  general  de  gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic pel següent redactat:
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“Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a  aquell 
en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no 
hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza 
l’últim dia del mes”.

4rt.-Acceptar  l’al·legació  d’incorporar  informe  de  serveis  socials  del  sol·licitant   d’un 
ajornament  a l’apartat  b) de l’article  88.1.7 de l’Ordenança general  de gestió,  inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic.

5è.- Estimar l’al·legació relativa a l’Ordenança número 1, article 9.1.d, el qual queda redactat 
de la següent manera:

-Dret  a  utilitzar  les  llengües  oficials  a  Catalunya,  d’acord  allò  amb  el  previst  a  
l’ordenament jurídic.

6è.- Estimar l’al·legació relativa a l’Ordenança Fiscal número 4 (Impost de Vehicles). Article 
6, punts 2 i 3, els quals queden redactats de la següent manera:

2.- Podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles
elèctrics i els que utilitzin biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen  o 
derivats d’olis vegetals.

3.- Podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els  vehicles  
híbrids que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió interna. 

7è.-  Adoptar  l’acord  d’aprovació  definitiu  i  la  redacció  definitiva  de  les  modificacions 
introduïdes a les  ordenances.

8è.- Publicar el text íntegre de les modificacions incorporades a les ordenances en el BOP de 
Girona.

Josep M. Muñoz: Reconeix la voluntat i l’esforç dels grups polítics de millorar el text de les 
ordenances. S’han augmentat les bonificacions. Les propostes rebutjades ho han estat en base 
a l’informe tècnic, ja que no eren assumibles per la legalitat vigent. S’ha millorat el redactat 
de les anteriors ordenances, de forma que estiguin més ajustades a la realitat present.
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Pere Albó: El grup de MES ha presentat propostes amb voluntat constructiva de millorar les 
ordenances. Per part del govern s’ha estat atent a algunes de les seves peticions. S’abstindran. 
Posa de manifest  mancances de l’Ajuntament, per exemple en l’impuls de l’Administració 
electrònica. En altres ajuntaments es poden fer més tràmits telemàticament, o tenen un telèfon 
del contribuent.  Rep queixes  pels petits  pagaments,  en aquests  casos el  ciutadà no hauria 
d’haver d’anar a una entitat  bancària.  Fa esment  a vàries de les al·legacions  no admeses. 
Continuaran insistint en aspectes tals com exigir garanties menys rigoroses als contribuent, o 
donar  facilitats  pel  pagament  dels  deutes,  d’acord  amb  la  llei  de  segona  oportunitat.  Es 
podrien  preveure  bonificacions  pels  contribuents  que  tenen  domiciliat  el  pagament  dels 
tributs, tal com es fa a altres municipis. Augmentant el valor cadastral s’augmenta la pressió 
fiscal als ciutadans.

Jordi  Lloveras:  El  seu  grups  es  dóna  per  satisfet  amb  la  proposta  d’acord.  Les  esmenes 
proposades són resultat d’una iniciativa ciutadana conjuntament amb el seu grup i la CUP. La 
participació ciutadana ha d’anar creixent a poc a poc. Entén que algunes de les al·legacions no 
s’hagin pogut admetre segons l’informe tècnic, però entenen que el fet que la llei no prevegi 
una bonificació no vol dir que no es pugui introduir, tal com han fet altres ajuntaments.

Josep M. Muñoz: L’administració  electrònica  s’ha de preveure en el  reglament  municipal 
d’administració  electrònica,  que  s’ha  de  desenvolupar.  En  el  nou  contracte  d’entitats 
col·laboradores a punt de sortir a licitació ja es preveu el pagament on line, i el pagament amb 
tarja a l’Ajuntament. Les ordenances municipals estan obertes a facilitar el fraccionament dels 
pagaments.  Quan  la  situació  és  problemàtica  els  serveis  municipals  fan  una  atenció 
personalitzada. Sobre la pressió fiscal, l’IBI ha baixat un 2%. No hi ha increment de la pressió 
fiscal. Tal com es veurà en el pressupost municipal, amb els recursos propis s’han fet despeses 
que es podrien haver imputat als ciutadans. Agraeix la participació ciutadana.

Pere Albó: Insisteix en la necessitat d’implementar l’administració electrònica. Hi ha menys 
ingressos  d’IBI,  però  augmenten  els  ingressos  de  l’IITNU.  I  amb  l’augment  del  valor 
cadastral es trasllada la pressió tributària a altres impostos no municipals. 

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 20 (6 TSF, 3 ERC, 3 GS, 6 CiU, 1 GdC-E i 1 CUP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (MES )

2.  -  CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE  L’APARCAMENT  SOTERRANI  PLAÇA  DEL 
MERCAT A PARKING MARQUINA

El Ple ratifica la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.

El Secretari llegeix la següent proposta:

«En data 28 de gener de 1999, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’adjudicació, mitjançant 
concurs obert de la construcció i explotació d’un aparcament de dues plantes soterrat a la 
Plaça del Mercat d’aquesta ciutat,  a favor de l’empresa Pàrking Marquina, GIC, SA (NIF 
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A17542408) representada pel Sr. Jordi Roche Puigdevall, amb subjecció al plec de condicions 
jurídiques i econòmic administratives que regien el concurs convocat a l’efecte.

Segons l’esmentat plec de condicions del concurs, l’objecte d’aquest era tant la construcció 
d’un aparcament de dues plantes (planta -1 i planta -2) de vehicles a la Plaça del Mercat i la 
seva  connexió  amb  la  planta  soterrani  del  Mercat  Cobert  com  la  subsegüent  gestió  i 
explotació  de  l’aparcament  en  règim  de  concessió  administrativa  per  compte  i  risc  del 
concessionari. S’establia en el plec de condicions que la naturalesa de la relació que vincularia 
l’adjudicatari del concurs amb l’Ajuntament seria la d’ús privatiu de béns de domini públic 
segons el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. El termini de la concessió 
s’establia en un màxim de 49 anys, amb efectes a partir de la data d’adjudicació definitiva.

En data 21 de setembre de 1999, es va signar entre l’Ajuntament i el concessionari, el conveni 
de rescat de la planta -1 (conveni ratificat per acord de Ple de data 8 d’octubre de 1999), en 
els següents termes:

-S’acorda el  rescat  anticipat  de la  concessió de la  primera  planta  del  pàrking que  es 
construirà en la plaça del Mercat.

-S’acorda una indemnització per l’esmentat rescat. 
-L’Ajuntament assumirà la gestió directa pel sistema de rotació de l’aparcament de la 

referida primera planta.
-Pàrking Marquina GIC, SA continuarà essent la concessionària de la planta -2, amb totes 

les obligacions establertes al plec de condicions i al contracte de la concessió.

La situació a data d’avui és la següent (Escriptura de concessió, declaració d’obra nova i 
divisió horitzontal, núm. De protocol 1.837, de 13 de desembre de 2000): 

-Es  divideix  el  conjunt  de  l’aparcament  en  dues  entitats,  la  planta  -1,  propietat  de 
l’Ajuntament de SFG i la planta -2, amb una concessió a favor de la societat 
Pàrking Marquina GIC, SA i es procedeix a la formació d’una comunitat de propietaris 
integrada per ambdós:

o La planta -1 (Ajuntament- Dornier) amb 89 places d’aparcament, li correspon una 
quota de participació del 49,78 %.
o  La  planta  -2  (Pàrking  Marquina  GIC,  SA,  amb  93  places  d’aparcament,  li 
correspon una quota de participació del 50,22%. 

-La societat Pàrking Marquina GIC, SA, forma una comunitat de cessionaris de la planta 
-2 en la qual s’integren els cessionaris de cadascuna de les places d’aparcament. Pàrking 
Marquina GIC, SA forma part com a ens concessionari de la comunitat de cessionaris, i  
és l’únic representant de l’esmentada comunitat davant l’Ajuntament.

5



*

-Les cessions de dret d’ús de les places  d’aparcament  de la planta  -2 (tal  i  com està 
previst en la clàusula 6.h del plec de condicions) requereixen la prèvia autorització de 
l’Ajuntament i estan supeditades al termini de vigència de la concessió que es compleix 
el 28 de gener de 2048.

El  conveni  signat  en  data  de  17  de  desembre  de  2015  entre  els  legals  representants  de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i “Pàrking Marquina G.I.C., S.A.” té per objecte:

-Per una banda l’existència d’un concessionari que de fet ja no explota l’aparcament 
perquè va transmetre els drets d’ús sobre la totalitat de les places fins el termini del 
dret de concessió no afavoreix sinó que dificulta una adequada gestió del conjunt de 
l’aparcament i de la planta -2. Per això resulta convenient promoure les actuacions 
necessàries  per  tal  que  el  dret  de  concessió  es  transmeti  a  una  entitat  que  tingui 
veritable interès en el bon funcionament de la planta -2, i del conjunt dels elements 
comuns de l’aparcament, juntament amb l’Ajuntament, com a titular de la planta -1.

-L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i “Pàrking Marquina G.I.C., S.A.” acorden 
renunciar  mútuament  a  reclamar-se  cap  despesa  ni  indemnització  derivades  de  la 
concessió de domini públic del l’aparcament subterrani de la Plaça del Mercat.

-Modificar l’import pendent d’abonar per l’Ajuntament a “Pàrking Marquina, S.A.” 
per el rescat anticipat de la planta -1, i els terminis de pagament, que queden fixats en 
aquests termes: un primer pagament de 300.000,00.-€ que es farà en data 1 de juny de 
2016, un segon pagament de 175.000,00.-€ en data 1 de juny de 2017 i la resta de 
l’import de la indemnització acordada (151.504,00.-€), que es farà el 1 de juny de 
2018.

El  propi  conveni  preveu  en  el  seu  pacte  Novè que  resta  supeditat  a  l’aprovació  del  Ple 
municipal. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-  Aprovar  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  i  Pàrking 
Marquina, GIC, S.A. signat en data de 17 de desembre de 2015. 

SEGON.- Facultar tan àmpliament com calgui al senyor Alcalde per portar a terme totes les 
actuacions i signar els documents necessaris  per a la plena efectivitat  del conveni objecte 
d’aprovació.

TERCER.- Notificar aquest acord a Pàrking Marquina, GIC, S.A i comunicar-lo als serveis 
econòmics de l’Ajuntament, als efectes oportuns.»

Elena Delgado: Les presses no són bones, i no han tingut prou temps per conèixer bé el tema.

Joan Alfons Albó: Demana si l’IBI que fins ara pagava Pàrking Marquina es mantindrà o no. 
Pregunta quina és la relació amb els cessionaris de la segona planta. L’actual concessionària 
ja no és l’empresa original i no es dedica a la gestió d’aparcaments. 
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Alcalde: A partir del 2016 la concessió continuarà amb una altra entitat. L’Ajuntament en els 
pressupostos  del  2016  havia  de  preveure  el  pagament  final  d’uns  1.050.000  €,  que 
condicionava  molt  la  partida  d’inversions  de  l’Ajuntament.  La  proposta  fracciona  el 
pagament,  i  suposa la  recuperació  d’un 80 % dels  interessos  pagats.   S’intentarà  que els 
cessionaris de la planta -2 es constitueixin en associació, de forma que l’ajuntament tingui un 
sol concessionari i un sol interlocutor. Creu que és un bon acord per l’Ajuntament, ja que 
allibera inversió per la ciutat.

Pere Albó: Pregunta per què el pressupost preveu una partida d’ingressos i una de despeses 
per l’aparcament.

Interventora: Al pressupost de 2015 hi havia una previsió d’ingressos i de despeses que eren 
vasos  comunicants.  L’Ajuntament  va  posar  els  comptadors  al  seu  nom,  i  liquidava 
periòdicament els imports corresponents a Pàrking Marquina assumits per l’Ajuntament, i es 
compensaven amb l’import que s’havia de pagar al concessionari. 

Joan Alfons Albó: L’actual empresa concessionària s’estalviarà l’IBI i no està clar que la 
nova associació l’hagi de pagar. Pregunta quin IBI deixarà d’ingressar l’Ajuntament. No li 
consta  que  hi  hagi  cap  acord  amb  els  usuaris  de  la  planta  -2.  Pot  suposar  un  perjudici 
econòmic per a la ciutat. 

Interventora: L’IBI només es deixaria de cobrar si la concessió revertís a l’Ajuntament, però 
no si es transmet a un altre concessionari. El nou concessionari també gestionaria les despeses 
de manteniment de la planta -2.

Joan Alfons Albó: S’haurà de convèncer als propietaris que han de pagar l’IBI i assumir la 
gestió de la planta -2. 

Alcalde:  No  entenc  com  es  pot  dir  que  la  proposta  pot  ser  un  greuge  econòmic  per  a  
l’Ajuntament. S’ha resolt de forma molt favorable en benefici de la ciutat. S’han recuperat 
bona part dels interessos d’un préstec, que tenia un tipus per sobre del 5 %, quan el preu de 
mercat era 0’37 %.  

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 12 (6 TSF, 3 ERC i 3 GS)
Vots en contra: 0
Abstencions: 9 (6 CiU, 1 GdC-E, 1 MES i 1 CUP).

 3.  -  MODIFICACIÓ  DEL  RÈGIM  D'ASSISTÈNCIES  DELS  MEMBRES  DE  LA 
CORPORACIÓ I DEL RÈGIM DE DEDICACIONS PARCIALS I EXCLUSIVES.
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El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la comissió informativa:

«La present proposta té per objecte modificar l’acord del Ple municipal de 30 de juny de 2015 
referent  al règim dels membres amb dedicació parcial i exclusiva, i la previsió d’una clàusula, 
en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, d’increment anual automàtic de l’import de les 
assistències i de les retribucions per dedicacions parcials i exclusives. 

1.-  El  règim  de  retribucions  per  dedicacions  exclusives  i  parcials,  indemnitzacions  i 
assistències dels càrrecs electes locals està regulat en els articles 75, 75 bis i 75 ter,   de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) modificada per la Llei 
27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; 166 
del  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF).

2.- Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els 
càrrecs electes són els següents:

· Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals 
per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. 
La dedicació exclusiva o parcial consisteix en realitzar funcions de presidència, exercir 
delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.

·  Indemnitzacions: són les quantitats  que perceben els membres de les corporacions 
locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

·  Assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals 
per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què 
formen part.

3.- En aplicació de l’article 13 ap. 3 i 4 del ROF i els articles 75 ap. 1,2, i 5, 75 bis i 75 ter de  
la LBRL, el  Ple corporatiu,  a proposta  de l’Alcaldia,  determinarà,  dins de la consignació 
global  continguda  amb  aquesta  finalitat  en  el  Pressupost,  la  relació  de  càrrecs  de  la 
Corporació, que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial i, per 
tant,  amb dret  a retribució,  així  com les quanties  que corresponguin a cadascun d’ells  en 
atenció al seu grau de responsabilitat i, en el cas de les dedicacions parcials, també, al règim 
de dedicació que s’estableixi. Aquest acord del Ple corporatiu s’ha de publicar íntegrament en 
el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com preveu l’article 75.5 LBRL.

Una vegada determinat el règim de retribucions dels càrrecs de la Corporació, amb dedicació 
parcial i exclusiva, el President procedirà a la determinació nominativa dels membres de la 
corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial i exclusiva, ordenant 
la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com preveu l’article 75.5 LBRL.
   
4.- En aplicació de l’article 75 bis ap.1 i la Disposició Addicional Nonagèsima de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, introduïda pel Reial Decret llei 1/2014, de 24 
de gener, la retribució de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols té un límit màxim total anual de  
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55.000,00€ per  tots  els  conceptes  retributius  i  assistències,  exclosos  els  triennis  a  què  si 
s’escau tenen dret els funcionaris de carrera que estiguin en situació de serveis especials.

5.- L’article 75 ter. LBRL regula la limitació en el nombre dels membres de les entitats locals 
amb dedicació exclusiva, i estableix el següent: 

“1. g) En els  ajuntaments de municipis  amb una població compresa entre 20.001 i  
35.000 habitants, els membres que poden prestar els seus serveis en règim de dedicació  
exclusiva no han d’excedir els deu.

6.- L’article 75 ap. 1 i 2 LBRL reconeix als membres de la Corporació que ocupin el seu 
càrrec, tant amb dedicació exclusiva com parcial, el dret a percebre retribucions i a ser donats 
d'alta en el Règim de la Seguretat Social.

7.-  L’article  75.2 LBRL regula l’exercici  dels  càrrecs,  pels  membres  de les Corporacions 
locals, amb dedicació:

a/ S’estableix la possibilitat que els membres de les Corporacions locals exerceixin els 
seus càrrecs amb dedicació parcial  o exclusiva per realitzar  funcions de presidència, 
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin.

b/ En els acords plenaris  que determinin els càrrecs que s’han de desenvolupar amb 
dedicació parcial  o exclusiva i  les seves retribucions,  s’ha d’incloure el  règim de la 
dedicació mínima necessària per la percepció de dites retribucions (horaris de prestació 
del servei o el compliment d’un percentatge de l’horari prenent com a referència l’horari 
vigent a l’Administració que correspongui)

Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals al temps de dedicació, i 
sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per a la dedicació exclusiva.

8.-  Segons  l’article  75.4  LBRL  els  membres  de  les  Corporacions  locals  percebran 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec, segons les 
normes  d'aplicació  general  en  les  Administracions  Públiques  i  aquelles  que  en 
desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple corporatiu.

El ROF, en el  seu article  13.5 estableix que tots  els  membres  de la  Corporació,  inclosos 
aquells  que  ocupen  càrrecs  en  règim  de  dedicació  exclusiva,  tindran  dret  a  rebre 
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin efectius, i 
prèvia justificació documental, segons les normes d'aplicació general a les Administracions 
Públiques i aquelles que en aquest sentit aprovi el Ple de la Corporació.

9.- Segons els articles 75.3 i 75 bis 3. LBRL, només els membres de la corporació que no tinguin 
dedicació exclusiva ni dedicació parcial perceben assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part, en la quantia assenyalada 
pel Ple.
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10.- Vist l’informe de la Secretaria General de data 29 de juny de 2015.

11.- Atès l’informe d’Intervenció de data 29 de juny de 2015, pel que es declara l’existència 
de  suficient  consignació  pressupostària  per  fer  front  a  la  despesa  de  les  retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.

En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb els articles 75, 75 bis i 75 
ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar  la  relació  de  càrrecs  de  la  Corporació  que  podran  exercir-los  amb 
dedicació exclusiva i parcial, el seu règim de dedicació fixat en percentatge sobre la jornada 
laboral  del  personal  de  la  Corporació,  i  la  retribució  bruta  anual,  de  conformitat  amb  el 
següent detall:

Relació  de  càrrecs  amb 
dedicació exclusiva i parcial

% jornada laboral Retribució  bruta 
anual

Alcalde Dedicació parcial: 90 % 45.248,00 €
Tinent d’Alcalde Dedicació exclusiva: 100 % 42.000,00 €
Tinent d’Alcalde Dedicació parcial: 95 % 24.745,00 €

Segon.- El sistema retributiu referit al punt anterior és realitzarà de la següent manera:

1.- El règim de retribucions pels membres amb dedicació exclusiva o parcial es farà efectiu 
una vegada assignada tal dedicació per l’Alcaldia i acceptada pel regidor. 

2.-  Els  membres  amb  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial  se’ls  aplica  el  règim 
d’incompatibilitats determinat per la Llei 53/1984, en relació amb la Llei 12/1995, d’11 de 
maig i el Reial Decret 1410/1995 de 4 d’agost.

3.- Els membres amb règim de dedicació exclusiva o parcial seran donats d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social, essent a càrrec de l’Ajuntament les corresponents quotes del 
règim general de la Seguretat Social.

4.- Mentre no estigui en vigor el pressupost per l’exercici de 2016 el regidor amb règim de 
dedicació exclusiva percebrà les assistències corresponents als òrgans als quals assisteixi. Els 
regidors amb dedicació exclusiva o parcial optar per renunciar a la retribució atribuïda a la 
mateixa i acollir-se al règim d’assistències previst en el punt següent.

5.- Les retribucions anuals indicades al punt anterior pels diferents càrrecs de la Corporació, 
amb  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial,  es  lliuraran  en  14  mesades,  aplicant-se  el 
percentatge d’ IRPF individualitzat, segons la normativa de retencions de l’ IRPF vigent.

Tercer.- Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent:
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1.- Només els membres de la Corporació que no percebin retribucions per dedicació  parcial o 
exclusiva poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació de què formin part. 

2.- Aprovar els imports, per les assistències als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament, 
següents: 

Ple JGL Comissió 
Informativa

Junta  de 
Portaveus

Consell 
Govern

Mesa  de 
Contractació

Import assistència
400€ 40€ 50€ 80€ 555€ 150€

Número  màxim 
d’assistències 
remunerables/mes

1 2 2 * 1 2 2

* El límit s’aplica al conjunt de les Comissions Informatives de forma que els regidors que 
assisteixen a les tres Comissions Informatives permanents, cobraran un màxim de 100€/ mes.

3.-  La justificació  de l’assistència  a  les  sessions la  realitzarà  el  Secretari  assistent  a  cada 
sessió.

Quart.- Establir  que els  membres electes  de l’ajuntament  de Sant Feliu  de Guíxols seran 
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, 
aplicant-se els imports que fixa el Real Decret 462/2002 de 24 de maig (BOE núm.129 de 30 
de  maig  de  2002),  l’Acord  del  Consell  de  Ministres  de  2  de  desembre  de  2005 i  altres 
disposicions concordants, i de conformitat amb les següents normes:

a/ L’import per despeses de viatge per desplaçaments en vehicle propi serà el que sigui 
d’aplicació en cada moment al personal del Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

b/  Les  actuacions  fetes  pels  regidors  delegats  o  aquells  que  tinguin  una  encomana 
específica  de  l’alcalde,  o  les  realitzades  per  motiu  d’interès  públic,  són  objecte 
d’indemnització  per  desplaçaments  i  dietes  per  manutenció,  prèvia  presentació  dels 
originals acreditatius de les despeses efectuades. Quan la dieta inclogui l’allotjament, 
serà necessària a més l’autorització expressa de l’Alcalde.

Atenent a la naturalesa de les despeses indemnitzables, derivades d’actuacions fetes per 
delegació  o  encomana  explícita  de  l’alcalde,  aquestes  també  podran  ser  abonades 
directament per l’Ajuntament  als proveïdors.

c/ Qualsevol altra despesa per desplaçaments, manutencions i allotjaments,  motivada 
per l’activitat dels regidors dels diferents grups polítics, que no es pugui incloure en els 
apartats anteriors, podrà ser imputada, en el seu cas, com a despesa de funcionament 
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dels diferents Grups Polítics de conformitat amb les normes de justificació que regulen 
les aportacions als Grups Polítics de la Corporació.

Cinquè.- Donar-se  per  assabentat  que  correspon  a  l’Alcaldia,  mitjançant  decret,  la 
determinació del nom i cognoms dels membres  electes  que exerceixen el  seu càrrec amb 
dedicació parcial i exclusiva.

Sisè.- Els imports establerts en el present acord només podran ser modificats per acord del Ple 
de la Corporació. No obstant, a partir de l’1 de gener de 2017 tots els imports establerts en el 
punts anteriors seran automàticament objecte d’increment en referència al dia primer de cada 
any  natural  en  funció  d’allò  que  estableixi  per  a  les  retribucions  del  personal  de 
l’administració local la Llei de pressupostos de l’Estat.

Els regidors seran responsables de què la situació de dedicació que se’ls hi  declara en el 
present acord, no resulti incompatible amb la situació de dedicació exclusiva o parcial que 
puguin tenir reconeguda en altres administracions o per a qualsevol altra activitat pública o 
privada.

Setè.-  Tots els regidors de l’Ajuntament tenen dret a la prestació de l’assegurança de vida i 
d’incapacitat permanent, i a l’assistència jurídica per qüestions derivades de l’exercici del seu 
càrrec, en ambdós casos en els termes previstos en l’Acord vigent en cada moment de les 
condicions comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.

Vuitè.-  De conformitat amb l’article 75.5 de la LRBRL s’haurà de publicar aquest acord en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis de la Corporació.»

Pere Albó: Votarà en contra. No li agrada parlar dels sous dels polítics. Recorda al Sr. Alcalde 
que a  l’anterior  mandat  li  va dir  a  ell  que feia  de regidor  per  diners.  Espera un punt  de 
coherència en l’actual Alcalde. Li demana que renunciï al seu sou i que faci un gest, tal com 
ell va fer fa quatre anys.  Demana als regidors d’ERC i GS que no es donin per al·ludits.  
Demana a TSF que dignifiquin la política fent el mateix que deien.

Jordi  Lloveras:  No  està  en  contra  de  les  dedicacions  dels  regidors,  ja  que  aquestes  són 
necessàries.  No tenen res en contra de les persones que tenen aquestes dedicacions.  Però 
discrepen de la manera d’entendre alguns aspectes, ja que s’ha de tenir molta cura en les 
actuals  circumstàncies  econòmiques.  Creu  que  qualsevol  dedicació  exclusiva  ha  d’estar 
topada amb un màxim de 30.600 € anuals, que és el triple del salari mínim. Avui a la ciutat, 
un regidor de govern cobra uns 1.400 o 1.500 € d’assistències, i pot augmentar fins als 2.000 
€, import que ja supera el topall esmentat. Caldria modificar la dedicació de l’Alcalde, passant 
a una dedicació exclusiva. Demana que la dedicació del primer tinent d’alcalde no superi els 
30.600 €/anuals. Que els regidors que cobren per assistir a dos consells de govern al més, en 
cobrin  només  un.  No  entén  perquè  s’ha  de  pagar  per  assistir  a  la  Mesa  permanent  de 
contractació, tenint en compte que ja cobren com a membres dels altres òrgans de govern. 

Joan Alfons Albó: A l’anterior mandat es van sentir a dir que “s’arrastraven pel fang”. Per 
això veu hipocresia en la proposta. Està convençut que les persones que tenen dedicació fan la 
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seva feina. Els polítics a l’Ajuntament tenen més responsabilitat i no tenen les retribucions 
més altes. S’ha d’evitar que només puguin dedicar-se a ser regidor els qui poden obtenir una 
excedència.

Jordi Vilà: Hi ha tres tipus d’arguments. Pot dir des del govern el mateix que va dir des de 
l’oposició. Ja a Roma els únics que es podien dedicar a la política eren els patricis, i per això 
es van rebel·lar  els  plebeus.  Si la política mira el  futur s’han d’evitar  els  retrets  sobre el 
passat. Els polítics no s’han d’igualar per baix, sinó que han de tenir magnanimitat. Hi ha 
d’haver  una  dedicació  digna  pels  regidors.  Les  retribucions  que  es  proposen  són 
homologables  a  la  situació  actual.  No està  d’acord  amb  que l’Alcalde  hagi  de  tenir  una 
dedicació exclusiva.

Pere Albó: Li reconeix el que ha dit, però alguna vegada també el va acusar de fer la feina  
bruta a l’anterior alcalde. Transmet el sentiment que avui hi ha el carrer quan per primera 
vegada hi haurà tres dedicacions exclusives a l’ajuntament. Avui es constata que a l’anterior 
mandat algú va faltar a la veritat. Recorda que l’anterior govern va renunciar a una de les dues 
dedicacions,  quan sempre  hi  havia  hagut  dues  dedicacions  exclusives.  Ara  demana  al  Sr. 
Motas que compleixi la seva paraula. Diu que això no és un retret sinó un clam que està a la 
ciutat.

Jordi Lloveras: El concepte retribució ben pagada és relatiu. Una dedicació exclusiva no té a 
veure només amb l’aspecte retributiu, sinó també amb la imparcialitat en l’exercici del càrrec.

Joan  Alfons  Albó:  La  imparcialitat  es  garanteix  de  moltes  altres  maneres,  a  part  de  la 
retribució.  No es  pot  evitar  fer  referència  al  passat  immediat,  i  menys  quan el  passat  es 
contradiu amb el present.

Jordi Vilà: Coincideix amb el Sr. Joan Alfons Albó. El passat ens permet conèixer que hem 
fet malament i que hem fet bé. Entén que al Sr. Pere Albó el succeït a l’anterior mandat li 
afectés emocionalment.

Pere Albó: Discrepa amb aquesta última afirmació del Sr. Vilà.

Alcalde: Li recorda al Sr. Pere Albó que no té el torn de paraula.

Pere Albó: Demana que consti la seva discrepància. S’absenta de la sessió.

Jordi Vilà: No volia ofendre ningú.

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 12 (6 TSF, 3 ERC i 3 GS)
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Vots en contra: 8 (6 CiU, 1 GdC-E i 1 CUP)
Abstencions: 1 (MES)
 
Carles Motas: L’Alcalde té el 100 % de dedicació a l’Ajuntament, tots els dies de l’any, però 
pertany a la tercera generació d’una família que es dedica a servir a la restauració, i no vol 
deixar de fer-ho, perquè se’n sent orgullós i li agrada. Si constés que la dedicació és del 100% 
no podria dedicar una part del seu temps a fer aquesta feina. Ha delegat la seva responsabilitat 
en matèria de contractació a una mesa integrada per 6 persones.

4. – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2016

El Sr. Pere Albó es reincorpora a la sessió. 

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la comissió informativa.

«Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.

El senyor regidor de Serveis Econòmics presenta a la Comissió Informativa d’Economia i 
Organització per al seu estudi i dictamen la següent proposta:

Primer.-  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 2016

Segon.- Aprovar  el  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  per  a 
l’exercici 2016, que comprèn els següents:

A).- Pressupost de l’Entitat Local per l’exercici de 2016 xifrat en 26.774.890,00€. El resum 
per capítols és el següent:

INGRESSOS DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació Import Cap. Denominació Import
1 Impostos directes 13.948.853,00 1 Despeses de personal 8.843.566,00

2 Impostos indirectes 176.210,00 2 Despeses  de  béns  corrents  i 
serveis 11.679.879,00

3 Taxes i altres ingressos 5.579.891,00 3 Despeses financeres 259.791,00
4 Transferències corrents 5.981.961,00 4 Transferències corrents 1.693.923,00
5 Ingressos patrimonials 624.429,00 5 Fons de contingència 0,00
B. OPERACIONS DE CAPITAL B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació Import Cap. Denominació Import

6 Alienació  d'inversions 
reals 383.291,00 6 Inversions reals 2.316.942,00

7 Transferències de capital 80.255,00 7 Transferències de capital 30.000,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 1.950.789,00
TOTAL PRESSUPOST 26.774.890,00 TOTAL PRESSUPOST 26.774.890,00
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B).- Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom de l'Escola de Música per a l'exercici de 
2016  xifrat en la quantitat de 489.015,00 €. El resum per capítols és el següent:

INGRESSOS DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació Import Cap. Denominació Import
1 Impostos directes 0,00 € 1 Despeses de personal 388.694,00 €

2 Impostos indirectes 0,00 € 2 Despeses  de  béns  corrents  i 
serveis 47.201,00 €

3 Taxes i altres ingressos 229.551,00€ 3 Despeses financeres 0,00 €
4 Transferències corrents 259.464,00€ 4 Transferències corrents 0,00 €
5 Ingressos patrimonials 0,00 € 5 Fons de contingència 49.214,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació Import Cap. Denominació Import

6 Alienació  d'inversions 
reals 0,00 € 6 Inversions reals 3.906,00 €

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 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST 489.015,00 € TOTAL PRESSUPOST 489.015,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2016 xifrat en 135.164,00 €. 
El resum per capítols és el següent:

INGRESSOS DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació Import Cap. Denominació Import
1 Impostos directes 0,00 € 1 Despeses de personal 117.820,00 €

2 Impostos indirectes 0,00 € 2 Despeses  de  béns  corrents  i 
serveis 

11.640,00 €

3 Taxes i altres ingressos 18.715,00 € 3 Despeses financeres 0,00 €
4 Transferències corrents 116.449,00 € 4 Transferències corrents 0,00 €
5 Ingressos patrimonials 0,00 € 5 Fons de contingència 5.074,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació Import Cap. 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 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST 135.164,00 € TOTAL PRESSUPOST 135.164,00 €
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D).- Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2016 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 27.105.578,00 €.

F).- Pla d’Inversions a realitzar durant l’exercici de 2016.

G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per l’any 
2016 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.

TERCER.-  Aprovació  del  nombre,  característiques  i  retribucions  de  personal  eventual 
d’aquest Ajuntament en els termes següents:

1. Arquitecte  assessor  de  planejament  urbanístic  a  15  hores  setmanals  amb  unes 
retribucions brutes anuals per aquest exercici és de 25.513,52 euros a abonar a catorze 
pagues.

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 2016 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 2016. 

SISÈ.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de conformitat 
amb l’annex de personal.

SETÈ.-  Aprovar  les  despeses  plurianuals  especificades  en  la  Base  33a  d’execució  del 
Pressupost

VUITÈ.-  Amb  la  finalitat  de  no  paralitzar  la  gestió  ordinària  municipal  s’autoritza  a 
l’Alcaldia-Presidència, 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 2016 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 2016, 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.
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La plantilla de personal serà també objecte de publicació

DESÈ.- Serà  objecte  de  publicació  separada,  la  plantilla  de  personal  i  el  nomenament  i 
retribucions del personal eventual

Josep M. Muñoz: Fa constar que el pressupost s’aprova en data de 22 de desembre, i que 
estarà en vigor el mes de gener. Mostra el seu agraïment al conjunt d’àrees de l’ajuntament, i  
en particular a la de Serveis Econòmics i Recursos Humans. És un pressupost pont de cares al 
2017, quan es podran fer canvis més estructurals. A través dels ingressos previstos es preveu 
fer front a les despeses que facin possible el millor manteniment de la ciutat i que les persones 
en situació de més dificultat tinguin el màxim suport possible. Per això augmenten les partides 
en acció social i envelliment actiu. Pel que fa a les inversions, en aquesta primera onada es 
preveu fer un equipament amb usos diversos, el Guíxols Arena. I també seguir relligant el 
passeig i la zona de vianants amb els carrers que els connecten. Les inversions es financen 
amb recursos propis i amb l’alienació de patrimoni. No caldrà acudir al crèdit. Fa un resum de 
les  principals  partides.  En el  capítol  1  es  recull  l’increment  de  l’1% previst  a  la  llei  de 
Pressupostos Generals de l’Estat, i la creació d’un plaça d’habilitat estatal de Tresoreria.

Elena  Delgado:  Al·lega  la  manca  de  temps  per  poder  estudiar  el  pressupost  que se’ls  va 
entregar el divendres. No ho han pogut debatre en la seva assemblea. El seu grup són gent del  
carrer, que necessita un període de 15 o 20 dies per poder-ho entendre i treballar, i poder fer 
al·legacions.  Demana més temps.

Pere Albó: Dóna la raó a la Sra. Delgado. S’ha menyspreat als regidors que no són del govern. 
Es anacrònic fer un pressupost així. S’ha de tendir a la participació ciutadana que propugna la 
CUP. Creu que la rapidesa en l’aprovació del pressupost pot venir per la pressa per cobrar les  
dedicacions exclusives.  El govern té gairebé tots els sindicats dels treballadors en contra. El 
pressupost és escadusser en les partides socials, tenint en compte la major llibertat econòmica 
que té ara l’Ajuntament. El pressupost no inclou moltes de les mocions o preguntes fetes pels 
grups municipals. Fa referència a les partides del pressupost ordinari que més augmenten, 
com ara la comunicació, o la publicitat de la Festa Major. La Casa Irla deixarà de pagar llum,  
aigua i gas.

Jordi Lloveras: Qüestions prèvies: no és possible en quatre dies preparar aquest tema. Els hi 
ha faltat temps i coneixements tècnics. No avançarà el sentit del seu vot, que dependrà de com 
evolucionarà el debat. Han presentat un document amb tres blocs d’esmenes. Demanarà que 
els  pressupostos  del  2017 siguin participats.  Demana  que es  prioritzin  el  grup de serveis 
socials. Fan una esmena a la base 30ª, no entenen que els grups municipals hagin de cobrar.  
Creu  que  els  grups  haurien  de  tenir  local  i  mitjans  materials  per  fer  la  seva  feina.  No 
comparteix que una part de la subvenció depengui del nombre de regidors del grup, proposa 
canviar aquest imports. Proposa com a punt prioritari que l’elaboració dels pressupostos sigui 
participada per la ciutadania a partir del 2017. A la proposta del ROM que han fet ja inclou la 
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figura del pressupost participat. En el bloc 2 demana que la diferència entre la retribució del 
tinent d’Alcalde i l’import que ells proposen  es destini a un fons de contingència social. El 
mateix  respecte  a  la  percepció  d’una  assistència  màxima  al  mes  al  Consell  de  Govern. 
Pregunta  per  l’aportació  a  l’Estació  Nàutica  i  la  contrasta  amb la  dedicada  al  foment  de 
l’ocupació. També proposa estalviar en la subvenció als grups municipals.  No veu clar que 
s’aportin  100.000  €  a  la  Fundació  Thyssen.  El  Bloc  3  proposa  potenciar  el  Port  Salvi.  
Pregunta si  es  contempla  la  compra  de l’immoble  del  carrer  Creu n.  37 per  habitatge  de 
protecció pública. 

Dolors Ligero: S’ha començat a tractar el pressupost un dimarts a les 11 de la nit. Els hi ha 
mancat temps. Creu que falten partides essencials pel bon funcionament de la ciutat , i n’hi 
altres de mal  dimensionades.  Es possible  que hi hagi una impugnació del pressupost pels 
sindicats per les presses. La millora en els ingressos procedents de la Generalitat no es reflexa 
en els pressupostos. No preveu una ampliació de la plantilla de la Policia local. En relació al  
pressupost  corrent,  pregunta  si  hi  haurà  una  pròrroga  del  contracte  de  la  neteja  viaria,  i 
recollida d’escombraries. Posar de manifest el fort increment en la partida de la Festa Major, i  
proposa contractar grups del municipi. Hi ha un gran increment en despeses de comunicació 
que depèn de l’Alcaldia. Més de la meitat de l’increment de la partida de serveis socials, són 
per augmentar el personal, no per ajudes econòmiques. No sap quin és l’objectiu de la nova 
Area d’envelliment actiu. Espera que no sigui per substituir la bona feina que fan els casals 
d’avis.

Sobre el pressupost d’inversions, el 80 % de les partides són de projectes de l’anterior govern. 
Sobre el Guíxols Arena, la prioritat era crear un gran espai d’aparcament, i també per concerts 
de format gran. En aquest segon objectiu es podria reduir la despesa. S’hauria de preveure 
l’acabament de l’Skate parc. S’hauria de fer la segona fase del carrer de les Eres i del c/ Santa 
Magdalena. S’hauria d’adequar les cases del Baldiri Reixach. Cal invertir en el manteniment 
d’edificis municipals, i especialment en el manteniment de les escoles públiques. No hi ha cap 
partida  pel  nou  institut.  Fa  esment  a  inversions  insuficients,  com ara  les  platges.  S’han 
carregat el Pla de Barris. Si la subvenció no arribés, què passarà amb les obres pendents de 
fer?  Veu incongruències greus en el pressupost: no hi ha partida per impulsar l’aparcament de 
la Corxera, o el passeig Rius i Calvet, ni per manteniment de l’edifici de l’Asil Surís. Sobre el  
Thyssen, els anys anterior es disposava dels ingressos de les exposicions. No creu que hi hagi 
diners suficients per ampliar l’exposició en temps i en tamany.  Proposa millores en la gestió, 
com ara en l’estalvi energètic. Els contractes de manteniment d’edificis municipals que es fan 
des de fora s’augmenten un 50%, en lloc de fer-ho amb el personal propi. En conclusió, creu 
que és un pressupost incomplert i fet amb presses. S’ofereixen a col·laborar. 

Alcalde: Demana als regidors que s’intentin ajustar al temps establert.

Josep M. Muñoz: Espera que els grups municipals disposin de més temps en el pressupost del 
2017.  El  pressupost  intenta  ajustar  al  màxim  les  prioritats.  És  clar  que  s’augmenten  les 
partides de serveis socials. La partida del servei d’aliments pretén fer un programa de suport 
als usuaris per a la seva reintegració social i que es puguin valdre per si mateixos. Cal donar  
una empenta a  la Festa  Major.  Sobre els  ajuts  a l’IBI passen a ser ajuts  per persones en 
situació de necessitat. Hi ha 100.000 € per habitatge social, finançats amb fons propis. Hi ha 
partides per edificis municipals. Sobre el Thyssen i l’Asil, que són dos projectes de ciutat, cal  
treballar  en obtenir  recursos de l’herència  pendent  de liquidar.  Es podran començar  a  fer 
inversions  des  del  mes  de  gener.  I  a  partir  del  mes  de  març  es  podran  fer  inversions 
financerament sostenibles a partir de la liquidació del pressupost. En resposta a GdC reconeix 
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les seves aportacions. En relació al grup MES, afirma que els pressupostos es presenten pel bé 
la ciutat.

Joan Alfons Albó: Compara el petit esforç cap als Serveis Socials en relació a l’increment 
important de les dedicacions dels regidors. Pel què fa a la policia,  lamenta que no s’hagi 
aprofitat  l’ocasió  de  millorar  tant  en  recursos  humans  com  en  equipament.  Al  Pàrquing 
Marquina quan es va aprovar el rescat de la primera planta l’any 1999 TSF va votar a favor 
juntament amb CiU. Es va criticar que l’Associació de Comerciants passés d’un import de 
18.000€ a 14.000€ i ara continua amb 14.000€. El pagament de les assistències a les meses de 
contractació  és  per  arrodonir  les  retribucions.  Només  l’import  del  que  s’ha  de  pagar  de 
Seguretat social per les dedicacions ja supera els ajuts de menjador, 36.000€ contra 35.000. El 
pressupost  és  millorable.  Reconec  que  nosaltres  no  ho  vam  saber  solucionar  i  si  vostès 
poguessin potser es solucionarien molts problemes. No és normal que la tresoreria mitja de 
l’Ajuntament a principis de cada mes, sigui superior als 7 milions d’euros després de pagar les 
nòmines. Aquí hi ha molta feina a fer, i qui ha de manar a l’Ajuntament és l’equip de govern i  
aquest plenari. 

Muñoz: L’Ajuntament no té cap problema de tresoreria, però cal tenir un criteri de prudència. 
No és un fons de finançament del funcionament de l’ajuntament.

Jordi Vilà: Per tenir informació sobre el pressupost no cal esperar a la comissió informativa, 
és un projecte viu, i es pot demanar informació durant tot l’any. El pressupost té el propòsit  
d’augmentar  la despesa social  i  en promoció econòmica,  per fomentar  el  progrés social  i 
econòmic.  Té  altres  virtuts  que  la  seva  data  d’aprovació.  Es  un  pressupost  viu  que  pot 
evolucionar.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 12 (6 TSF, 3 ERC i 3 GS)
Vots en contra: 9 (6 CiU, 1 GdC-E, 1 MES i 1 CUP)
Abstencions: 0

Alcalde: Hi ha hagut algunes referències errònies, creu que intencionades, referent a que és el 
tercer pressupost que s’aprova en 6 mesos, un que hem fet nosaltres i els dos de l’anterior 
govern. Agraeix l’assistència al Ple del Sr. Joan Alfons Albó, que ha faltat fins a un 75% dels 
plens, contràriament al que marca al ROM. Es nota que l’anterior govern no estava acostumat 
a  aprovar  el  pressupost  quan  tocava.  El  pressupost  augmenta  un  40%  les  despeses  en 
emergència  social,  i  crea  una  partida  específica  per  atendre  els  alumnes  amb  necessitats 
educatives específiques. I ha disminuït la pressió fiscal a l’Ajuntament. Qui ha votat contra 
l’aprovació del pressupost, vota contra això també. L’ajuntament assumeix també 90.000€ de 
despeses de l’abocador sens repercutir-ho als ciutadans.  Es destinaran 400.000 € a la zona de 
Vilartagues. Les inversions es començaran a veure el primer trimestre de l’any. L’anterior 
govern dedicava 80.000 a càrrecs de confiança en comunicació quan ara es critica la dedicació 
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dels regidors.  Agraeix a cada un dels regidors de govern la feina que ha fet i demana que es 
traslladi aquest agraïment als caps d’Àrea per l’esforç a poder tancar aquest pressupost. 

Desitja a tots unes Bones Festes i un Bon Nadal.

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

El secretari,
Vist i plau
L'alcalde,

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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