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AJUNTAMENT 
DE

SANF FELIUDE GUIXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. :            18/2015
Caràcter :       SESSIÓ ORDINÀRIA 
Del:                29 d´octubre de 2015
Hora:              de 20 a 24h.
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) 
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (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

Han excusat la seva absència:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)



ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016

4.-  MOCIÓ PER A  L'ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT PER A LA TARIFACIÓ 
SOCIAL DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC  DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
FELIU DE GUÍXOLS

5.- INFORME DEL TERCER TRIMESTRE SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS 
DE FACTURES PENDENTS DE RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ

6.-  SEGUIMENT  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT  TERCER 
TRIMESTRE DE 2015

7.-  DONAR  COMPTE  DELS  FITXERS  DE  COMUNICACIÓ  DEL  PRESSUPOST 
GENERAL DE L'EXERCICI 2015 AL MINHAP

8.- NOMENAMENT   D’UN   VOCAL   AL   CONSELL   TERRITORIAL   DE 
LA PROPIETAT IMMOBILIARIA

9.-  APROVACIÓ  PROVISIONAL DE  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 
SOBRE LA REGULACIÓ DE LES TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE I DELS 
CAMINS RURALS

10.- NOMENAMENT  DE DOS REPRESENTANTS DE  LA CIUTADANIA EN EL 
CONSELL RECTOR DE L'ESCOLA DE MÚSICA

11.-  RENÚNCIA A L'AUTORITZACIÓ I  CONCESSIÓ D'OCUPACIÓ DE DOMINI 
PÚBLIC  MARITIMOTERRESTRE  PER CONSTRUIR  TRES  TERRASSES  AL 
COMENÇAMENT DEL PASSEIG RIUS I CALVET

12.- MOCIÓ PER IMPLEMENTAR LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER 
AFRONTAR  L'EMERGÈNCIA  EN  L'ÀMBIT DE  L'HABITATGE I LA  POBRESA 
ENERGÈTICA

13.-  MOCIÓ  PER  SOL·LICITAR  A  LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA QUE 
GARANTEIXI  BEQUES  MENJADOR A  TOTS ELS  INFANTS  EN SITUACIÓ  DE 
VULNERABILITAT

14.- MOCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ D'UNS TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D'UN NOU INSTITUT
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15.- MOCIÓ DE REBUIG A LA CONSTRUCCIÓ D'UN ESPIGÓ A LA 
ZONA DE PUNTA PRIMA

16.- MOCIÓ PER SOLICITAR UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA PER DECIDIR L'EMPLAÇAMENT DEL NOU APARCAMENT

17.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N

18.-  PROPOSICIONS 
URGENTS

Desenvolupament de la sessió: 

I.- Part Resolutiva:

1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA

S’aprova l’acta de 24 de setembre i la de la sessió extraordinària urgent de 6 d’octubre 
de 2015, sense esmenes.

2.  -  APROVACIÓ  DE BONIFICACIONS  DE  TRIBUTS  DE 
CONSTRUCCIÓ

El Secretari llegeix la proposta 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:

EXPE.
INTERESSAT –

NIF/CIF
TIPUS     D’OBRA   /
EMPLAÇA  M      ENT  

AUTOLIQU
TAXA

AUTOLIQ
UI  D  .         IC  I  O  

PRESSUP
DECLAR

6310201500
0037

Montserrat García
Molins
(NIF: 40514128 L)

Execució de diverses
obres de reforma i 
rehabilitació tant de la 
façana lateral com 
principal d’habitatge C/ 
Dos de Maig, 49

- - - - - - 155,40  € 1.788, 00  €
(*)



6311201500
0070

Garatge i Nàutica Vall- 
llosera, S.L.
(CIF: B 17090291)

Execució de despatx
interior en la planta 
primera, així com reforma i 
pintura de la façana 
d’edifici Carretera 
Palamós, 166

- - - - - - 706,98  €
49,65  €

13.905, 00  €
(*)

1.342, 00  €
(*)

6311201500
0128

Comunitat Propietaris 
edifici Carretera de 
Girona,
106-108
(CIF: H 55157663)

Neteja  amb aigua a
pressió, reparació de 
desperfectes/esquerdes, 
aplicació  de ca- pa de 
fixador i pintura de façana 
comunitària d’edifici 
Carretera Girona, 106-108

52,62  € 104,90  € - - - - - -

6311201500
0157

Javier Fuertes
Moreno
(NIF: 40531984 G)

Rehabilitació  de  la
façana de  l’edifici C/ 
Creu, 70

52,62  € 204,98  € - - - - - -

6311201500
0159

Jesús Bordonaba
Liso
(NIF: 37664818 H)

Pintura d’ aproximadament
36 m2 de faça na, 
corresponents a  la planta 
primera i terrat, de l’edifici 
C/ Serafí Pitarra, 12

52,62  € 6,09 € - - - - - -

6311201500
0164

Jaume Serradell Ral
(NIF: 40496239 R)

Sanejament/neteja  amb
aigua a pressió, aplicació de 
capa de fixador i pintura de 
les façanes, així com 
sanejament i esmal- tada
de  baranes  metàl·liques 
d’edificis  C/ Ramon Llull,
5 i 7

52,62  € 75,85  € - - - - - -

6311201500
0168

Mª Dolores Guijarro
Cruz
(NIF: 40280686 G)

Reparació d’esquerdes i
pintura del  mur de   la 
façana principal  de 
l’habitatge
C/ Francesc Isgleas, 3-5

52,62  € 7,97 € - - - - - -

6311201500
0179

Rosa Maria Girbau
Serramitja
(NIF: 40244406 H)

Pintura de les baranes,  les
finestres de fusta i de la 
planta baixa de la façana 
de l’edifici C/ Antoni 
Capmany, 5-7

52,62  € 128,39  €
(**)

(*)   Només cal bo  n  ificar   la part         proporcional   de les autoliquidacions corresponents a 
l’ICIO ingressades en concepte de rehabilitació tant de la façana lateral com principal de 
l’habitatge   situat   al   carrer   del   Dos   de   Maig,   núm.   49   (Expedient   núm.
63102015000037) i també en concepte de reforma i pintura de la façana de l’edifici 
situat a la Carretera de Palamós, núm. 166 (Expedient núm. 63112015000070) –a tal 
efecte,   s’adjunten   còpies   dels   respectius   pressupostos   declarats   de   les   obres 
referenciades que en cada cas s’han d’executar –.

(**)   Edifici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès
Històric i Artístic = Fitxa E 013a/b – 'Casa Girbau'.
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El Ple municipal 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

3. - EXPEDIENT MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016

El regidor Josep Muñoz exposa la proposta dictaminada favorablement a la Comissió
Informativa corresponent:

«Atès l’Informe d’Intervenció de 16 d’octubre 2015 adjunt a l’expedient, d’acord amb 
el  que disposa l’article  17 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,  el  regidor 
d’Economia  i  Organització  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  posa  a 
consideració de la Comissió Informativa d’Economia i Organització, per al seu estudi, 
la següent proposta d’acord de modificació dels tributs locals.

Les propostes d’acord són les següents:

Primer-   Modificar   les  següents   Ordenances  en   els   aspectes   que   es   detallen   a 
continuació:

2.1.- Ordenança Fiscal núm. 1, General de Gestió, Inspecció i Recaptació d’Ingressos de 
Dret públic.

Es modifica l’article 3.1 c), per afegir al  marc normatiu la nova Llei 34/2015, de 21 de 
setembre, de modificació de la Llei General Tributària.

Es modifica l’article 11  “in fine” per aclarir el naixement de l’obligació de contribuir 
pels tributs de cobrament periòdic recollit en la nova normativa tributària.

Així mateix, s’ha modificat l’article 15.5 per introduir en el text el termini màxim legal 
de que disposa l’Administració per emetre certificació de deutes sol·licitat pel successor 
en la titularitat d’explotacions o activitats econòmiques.



S’ha reordenat i estructurat la redacció de l’article 27, que regula els beneficis fiscals, 
pel tal de facilitar la comprensió de l’esmentat article.

S’ha adaptat  el  calendari  fiscal  contingut  a l’article  29 a  la  realitat  dels  períodes  de 
cobrament dels tributs periòdics. Tanmateix s’ha afegit la  possibilitat  de que l’Alcalde 
mitjançant Decret pugui acordar noves formes de pagament amb la utilització d’eines 
telemàtiques.

S’aclareix la redacció de l’article 30.3 en quant a l’exposició pública dels rebuts de 
cobrament periòdic.
Els  articles  34 i  36,  referits  a les  notificacions de liquidacions  d’ingrés  directe  i  les 
publicacions oficials, es modifiquen  per donar cabuda als canvis normatius operats en 
la Llei de procediment administratiu i en la nova Llei General tributària.

A l’article 37 es modifica el redactat per canviar la denominació oficial  dels  òrgans 
estatals amb competències en la gestió tributària local.

Es dona una nova redacció a alguns punts de l’article 38 pel tal de separar el règim 
d’ingrés d’autoliquidació del de declaració - liquidació.

Es suprimeix de l’article 57 el redactat referit al procediment de recaptació de multes de 
circulació ja que el XALOC té encomanada la gestió de la imposició i gestió de les 
multes de circulació.

S’afegeix a l’article 59, la remissió normativa a la nova Llei General Tributària.

Es rectifica la redacció de l’article 66 bis 8 referent a la certificació de deutes de tributs 
inclosos en la tarifa plana.

Es suprimeix de l’article 88.2.7 l’import del límit del deute per l’exigència de garantía 
en els ajornaments i fraccionaments ja que es contradeia amb el que es recollia a l’art
88.2.6.

S’introdueix una modificació a l’article 88.2.1.b en quant a l’ inici del còmput inicial de 
la prescripció  per aplicació de la modificació de la Llei General Tributària.

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 95 per recollir les funcions d’inspecció delegades 
en el XALOC en referència a la taxa d’aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis.

Tanmateix, es modifica l’article 97 relatiu a les funcions del personal d’inspecció de 
tributs per adaptar l’actual estructura de gestions delegades.

S’afegeix a l’article 106, la remissió normativa a la nova Llei General Tributària.
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S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

2.2.- Ordenança  Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

Es modifica la redacció de l’article 5 per tal de separar la regulació de les exempcions 
d’ofici, de les de caràcter rogat.

A  l’article  6  referent  al  Valor  Cadastral,  base  imposable  i  liquidable  de  l’impost 
s’introdueix a l’apartat 3 un doble redactat, un referit a la que serà la base imposable de 
l’Impost pel cas de l’aplicació del coeficient previst a l’article 32.2 de la Llei del Cadastre 
Immobiliari i un altre per a determinar la base en el cas que no s’apliquin els coeficients 
d’actualització esmentats.

L’article 7 estableix dos supòsits de tipus de gravamen:

a)  Del 0,9911 % pel cas d’aplicació sobre el valor cadastral del coeficient previst a 
l’art 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari.

b)  Del   1,08% pel cas de la no aplicació sobre el valor cadastral del coeficient 
previst a l’art. 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari.

A l’article 8:

a)  Es  dona  una  nova  redacció  a  l’article  per  regular  de  forma  separada  les 
bonificacions obligatòries i potestatives.

b)  S’incrementa del 10 al 90% la bonificació de la quota íntegra de l’Impost per a 
les famílies nombroses i monoparentals.

c)  S’incrementa del 20 al 50% la bonificació de la quota íntegra de l’impost per a la 
instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

S’incorpora un nou article, el 9, per a la regulació del recàrrec   per immobles d’us 
residencial desocupats amb caràcter permanent, propietat de les entitats bancàries.



Degut a la inclusió d’aquest nou article, s’han hagut de renumerar la resta d’articles de 
l’Ordenança.

S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

2.3.-  Ordenança  Fiscal  núm.  4,  reguladora de  l’Impost  sobre  Vehicles  de  Tracció
Mecànica.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de  l’article 3 per admetre en el cas de la 
sol·licitud d’exempcions de minusvalidesa les  sol·licituds  presentades fins a la data 
d’acabament de l’exposició al  públic del padró de l’Impost i la seva efectivitat a 
l’exercici en la qual s’ha sol·licitat.

S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

2.4.- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.

S’afegeix una frase a l’últim  paràgraf de l’article 6.c) quant a la presentació de la 
documentació de l’exempció de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en 
pagament o execucions hipotecàries.

Es suprimeix, el paràgraf “in fine” de l’article 9.3 per no estar previst en el Text Refós 
de la Llei d’Hisendes Locals.

S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de a data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

2.5.- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les Taxes per a la Utilització Privativa o
Aprofitament Especial del Domini Públic Local.

A l’article 2 es suprimeix el punt núm. 1 per estar regulat  la Taxa d’ Ocupació del Vol, 
Sol   i   Subsòl   dels   Terrenys   d’Ús   Públic  Local   en   una   Ordenança   específica, 
concretament la número 11. Fruit d’aquesta supressió, renumeren la resta d’apartats de 
l’article.

L’apartat 1 de l’article 8 es modifica per adaptació a la normativa actual, en el sentit de 
variar  el  número  d’anys  i  el  límit  del  percentatge  dels  recursos  ordinaris  per  la
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determinació   de   la   majoria   qualificada   per   a   la   aprovació   de   la   concessió 
d’aprofitaments especials fixos.

S’adapta  la  Disposició Final  de l’Ordenança respecte a la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

ANN  E      X         2         de         l’Ordenança         Fiscal         n  ú      m  .         8         que         regula         la         Ocupació         de         Terrenys         d’Ús   
Públic  Local  a  m  b  Mercaderies,  Materials  de    C  onstrucció,  Runes,  Tanques,  Puntals,   
Bastides     i altres     Inst  a  l      ·  l      a  cions     Anàl  o  gues.  

Es suprimeix del llistat de Vies Secundàries les que, o be són peatonals o bé no son 
objecte d’un trànsit intens.

ANNE  X 7 d  e l’Ordenança Fiscal núm. 8 que regula els Mercats Municipals.

En aquest Annex es modifica:

La Disposició Transitòria que fa referència als coeficients correctors de les Taxes de les 
Parades i el Bar del Mercat Cobert mentre  el mercat no es trobi funcionant a ple 
rendiment. Aquesta modificació afecta principalment al coeficient corrector del bar.

Es regula la taxa d’amortització  i interessos derivats de l’assumpció per part de 
l’Ajuntament del 80% del cost de l’adjudicació de les parades. En Ordenances anteriors 
únicament es trobava regulat aquest supòsit per a les concessions de tipus A de llarga 
durada (Fins a l’any 2035); ara també es regula la possibilitat de la transformació de les 
concessions de tipus B, de curta durada, en tipus A.

Igualment es redacten unes Disposicions comuns que preveuen que pel cas de l’aprovació 
d’altres plecs de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de 
les parades, cambres frigorífiques i bar – restaurant o condicions especials aquest annex 
quedarà afectat per les noves regulacions que es puguin acordar en els diferents òrgans 
competents en la matèria.

ANN  E      X         9         de         l’ordenança         Fiscal         n  ú      m  .         8         que         regula         la         utilitza  c      ió         de         les         Instal·lacio  n      s   
Municipals



Es suprimeix de la utilització dels espais del Monestir, la Taxa d’Utilització de l’Hort de 
l’Abat, que actualment està concessionat.
Es suprimeix el terme “de gespa” en la utilització dels camps de futbol municipals.
Es suprimeix el punt 7 referent a la utilització del Bar del Mercat Cobert.

2.6.- Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i
Realització d’Activitats.

A l’article 4.3 s’actualitza el valor de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC).

S’afegeix un paràgraf “in fine” a l’article 4 de remissió als Annexos específics de cada 
tribut per a la regulació de les seves bonificacions.

S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte a la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

ANN  E      X         1         de         l’Ordenança         Fiscal         n  ú      m  .         10         q  u      e         regula         la         Taxa         per         a         la         Realització   
d’Acti  v  it  a  ts     Jurídic     Administr  a  tives de Co  m  petència Loc  a  l  .

A l’article 4:

a)  Es suprimeix la quota de documents administratius en disquet

b)  S’adapten els preus de les subhastes als que es recullen a l’Ordenança General.

c)  de Gestió, Inspecció i Recaptació d’Ingressos de Dret Públic.

ANNE  X 3 d  e l’Ordenança Fiscal núm. 10 que regula la Taxa del Cementiri Municipal.

A l’article 3 apartat 5.1 referit a la taxa de conservació s’adapten els exercicis de 
liquidació sense cap variació d’imports.

ANN  E      X         4         de         l’Ordenança         Fiscal         n  ú      m  .         10         que         regula         la         Taxa         per         Prestació         de   
Serveis d’Ordre Urbanístic.

A  l’article  4.1  es  suprimeix  el  codi  6341  de  la  Taxa  per  Retorn  d’Avals  i  Altres
Garanties.

ANNEX 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 que regula la Taxa per a la Realització de la 
Tramitació  o  Comprovació  Administrativa  la  Realització  d’Informes  Tècnics  en  les 
Activitats Sotmeses a Prèvia Llicència, Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i 
per Controls posteriors.
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A l’article  6  es  suprimeixen  de  la  taula  els  codis  6461  i  6462  referits  a  Taxes  per 
Cessament d’Activitats i Cessament Temporal d’Activitats que constaven per error ja 
que pel Ple de l’Ajuntament ja havia aprovat la seva supressió anteriorment.

ANN  E      X 7   d      e l’Ordenança Fiscal núm. 10 que r  e      gula la taxa per a la prestació de serveis   
o realització     d’activitats diverses.  

Es suprimeixen  de l’apartat 1 les bonificacions del 2on i 3er gos i del 2on i 3er gat.

Es suprimeix el punt 4 corresponent a Casals d’Estiu ja que en tractar-se tracta d’un 
servei que pot ser realitzat pel sector privat, el seu cobrament ha de ser tramitat com a 
preu públic.

ANN  E      X         8         de         l’Ordenança         Fiscal         n  ú      m  .         10         q  u      e         regula         les         taxes         per         la         prestació         de   
serveis de les Escoles Bressols   m  unicipals l’Oreneta i Mas   B  al  m  anya.  

A l’article 7 es suprimeixen els punts C, D,E I F referits als Espais Nadó, familiar i del
Joc i a l’Escola de pares i Mares.

Actualment es realitzen tallers amb continguts similars i es tramiten els preus públics 
corresponents.

ANN  E      X         9         de         l’Ordenança         Fiscal         núm.         10         que         regula         la         taxa         per         a         la         prestació         del         servei   
d’ate  n  ció     a do  m  i      cili.  

S’actualitza el valor dels mòduls de PIA, es canvia la denominació del Departament de 
la Generalitat competent en matèria de Serveis Socials.

2.7.-  Ordenança  Fiscal  núm.  10  reguladora  de  les  Taxes  pel  Servei  de  Recollida,  
Transport i Tractament d’Escombraries i Preu Públic pel Servei de Recollida i
Gestió dels Residus Comercials.

Es modifica l’article 6.3.a.14 en quant a les quotes de les taxes del servei de recollida, 
transport i tractament de residus i deixalleria per als propietaris o usuaris de cases, 
torres, habitatges unifamiliars, pisos, apartaments (per unitat de finques urbanes)



La modificació consisteix en mesurar el càlcul de la quota de la taxa de les escombraries 
domiciliaries en funció del valor cadastral  dels immobles atenent així a criteris de 
capacitat econòmica mitjançant la introducció d’elements de progressivitat en  el 
repartiment del cost dels serveis de  recollida, transport i tractament d’escombraries 
domiciliaries.

A l’escalat proposat es redueix la quota pels habitatges amb valor cadastral inferior a
44.000,00€ es manté l’import de la taxa pels habitatges el valor cadastral dels quals es 
troba  entre  els  44.001  i  60.500€  i  s’augmenta  la  quota  pels  habitatges  amb  valor 
cadastral superior als 60.500,00€. La quantia total d’ingrés que s’obtindrà amb  aquest 
repartiment és la mateixa que es va obtenir a l’exercici 2015.

S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i 
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2016.

Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els 
quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan  la reclamació s’enviï per 
correu, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i 
anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex, fax o telegrama 
en  el  mateix  dia.  Sense  la  concurrència  d’ambdós  requisits  no  seran  admeses  les 
reclamacions si són rebudes per l'Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització 
del  termini  assenyalat.  En  el  supòsit  que  no  se’n  presentin,  l’expedient  s’entendrà 
aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar nous acords, en compliment del  que 
estableix  l’article  17.3  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer.- Les Ordenances modificades començaran a regir a partir de l’1 de gener de 2016 
una  cop  publicat  el  seu  text  íntegre  de  les  modificacions  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província de Girona, amb l’excepció de que les Ordenances en prevegin una altra  de 
diferent.»

Josep M Muñoz: Aquestes ordenances presenten algunes modificacions respecte a les 
anteriors, s’han posat al dia i eliminat aspectes que havien quedat obsolets. Com a 
canvis importants destaca l’adequació del tipus de l’IBI, que suposa una rebaixa del 2% 
en el rebut. Per les families monoparentals o numeroses es passa d’una bonificació del
10% al 90 %. També hi ha una bonificació per les edificacions que usin energia solar 
per l’us de l’aigua calenta sanitària del 20 al 50%. Hi haurà un recàrrec del 50% dels 
pisos buits de les entitats bancaries i empreses de la seva constelació. Pel que fa a la 
taxa per la recollida d’escombraires s’implanta una tarificació progressiva en funció del 
valor cadastral de la finca. S’ha buscat un criteri assimilable als comerços per establir 
una progressivitat. Més del 50% del habitatges pagaran menys del que pagaven fins ara.
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Elena  Delgado:  Presenta  una  esmena  oral  a  l’apartat  de  l’IBI  per  incloure  una 
bonificació del 30 o el 50% per fomentar aquest tipus de lloguer.

Pere Albó: Amb la informació que té ara no podran votar a favor. Durant el termini 
d’informació  pública  proposaran  esmenes  i  demanarà  reunir-se  amb  el  govern 
municipal. La baixa del 2% s’aplica sobre una regularització cadastral  que suposa un 
increment superior per a molta gent. El mateix passa amb la bonificació de la recollida 
d’escombraries. Són les primeres ordenances després de la crisi en que l’Ajuntament té 
llibertat per rebaixar el tipus.

Jordi Lloveras: Es important que el govern baixi l’IBI, sense que  se’n ressentin els 
serveis públics. Els valors cadastrals són un reflexe de la capacitat econòmica de les 
famílies. En el grup dels valors cadastrals més baixos les famíles s’estalvien entre un 5 i 
un 20 € els mitjans entre un 20 i un 40%, i els més alts un 90 € o un 100 €. L’estalvi és 
molt diferents en funció de la capacitat econòmica de la família. Per això han presentat 
esmenes.  Ja  que  els  tipus  no  es  poden  tocar,  al  menys  s’haurien  de  fer  servir  les 
bonificacions. Pel propietaris de pisos de protecció oficial,  la bonificació del 50 % és 
només pels  tres  primers  anys.  Proposa  una  esmena  per  fomentar  els habitatges en 
lloguer social. S’haurian de definir que  és una habitatge desocupat amb caràcter 
permanent, tal com fa la llei. El recàrrec hauria de ser pels pisos desocupats provinents 
d’un  desnonament,  encara  que  siguin  de  particulars.  Proposa  mantenir  la  taxa  per 
telefonia  mòvil,  malgrat la recent sentència sobre el tema. Demana poder transaccionar 
alguna esmena.

Dolors Ligero: Votaran en contra, primer perquè la reducció del 2% de l’IBI li sembla 
insuficient. Els ingressos corrents són 1,2 milions € superiors al 2015, un 5% més que el
2014. Una part important correspon a la regularització de l’IBI. La rebaixa del 2% són 
uns 200.000 €. L’any 2014, amb menys ingressos es van fer més inversions. No hi ha 
una prioritat per reduir la pressió fiscal. Recorda unes paraules del Sr. Motas del 2012 
que mostrava la seva discomnformtiat amb l’increment de l’IBI. Manifesta els punts en 
que està d’acord amb la proposta.  En relació a la tarificació social,  creu que el valor 
cadastral no és un referent vàlid, ja que fa més de 25 anys que no es revisa, i creu que es 
donaran  molts casos injustos. No sempre el valor cadastral està en funció del nivell de 
renda.  Tres  pisos  de  la  mateixa  superfície  del  mateix  carrer, poden  pagar  imports 
diferents de taxes. Estan d’acord amb estudiar fòrmules alternatives més justes.

Josep  M  Muñoz:  El  que  baixarà  un  2%  és  el  rebut  de  l’IBI,  tenint  ja  en  compte 
l’increment derivat de la regularització. El govern ha de respectar la legalitat, i les 
bonificacions de l’IBI estan taxades per la llei,  n’hi ha  d’obligatories i de potestatives, 
que  també  estan  marcades  per  la  pròpia llei.  La  proposta  contempla  un  increment 
important de les bonificacions socials i mediambientals previstes  a la llei, crea un 



recàrrec en  un cas concret sense provocar distorsions. L’Alcaldesa de Barcelona té 
moltes dificultat per introduir bonificacions a les ordenances fiscals.

Interventora: El concepte de desocupació permanent es pot referir al que contempla  la 
llei, i està dins la legalitat.

Josep M Muñoz: Manifesta la seva conformitat amb assumir aquesta referència a la llei
24/2015.
Respon a la Sra. Ligero que s’ha de comparar els exercis de 2015 i 2016, no amb el
2014. S’ha de tenir en compte la totalitat del marc financer, que inclou tant ingressos 
com despeses. Hi ha ajuntaments que mantenen o pugen el tipus tot i la regularització. 
Es inevitable que sempre hi hagi petits desajustaments. El prioriotari és no posar en 
perill els serveis públics.

Pere Albó: No li queda clar quina quantitat acabaran pagant els veins segons el dos 
supòsits possibles. El dia que hi hagi una revisió cadastral suposarà un increment molt 
important. Acabarà de formar-se la seva opinió.

Jordi Lloveras: Hi ha ajuntaments que  han introduït altres modificacions en les 
ordenances fiscals, com Salt o Terrassa.

Dolors Ligero: Si comparem 2015 i 2016 hi ha un increment d’ingressos de 400.000 € 
més, que és el doble del que suposa la rebaixa del 2% de l’IBI, per tant encara hi ha 
marge. S’hauria de rebaixar més la pressió fiscal als ciutadans.

Interventora:  Segons  l’esmena  de GdC  que ha  acceptat  el  govern  les  viviendes 
desocupades  s’entendran  segons l’art.  4  de la Llei  24/2015 i  així  quedaria  cobert  el 
definir que la desocupació és més de 2 anys. D’altra banda, explicar que el valor és un 
coeficient d’actualització que no depen de cap revisió cadastral. És un procediment que 
s’ha aprovat ara per llei de pressupostos generals de l’estat,  mentre que a la comissió 
informativa encara era un projecte de llei i podia no haver-se aprovat.

Cassuística 2016:

Supòsit 1: aplicació d’un concepte d’actualització del 10% sobre el valor que és el que 
correspon a l’Aj. De Sant Feliu i rebaixar el tipus de manera que el rebut quedarà un 2% 
menys del que pagava el contribuent el 2015.

Supòsit 2: El coeficinent d’actualització que s’aplicarà l’any 2016 s’ha solicitat per un 
any. Es pot sol·licitar l’any que ve o no. Si no es sol·licita el rebut baixarà igualment un
2% quedant-se el tipus en un 0,8%.

En els 2 supòsits el valor del rebut baixarà un 2%.
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Pere Albó: Segons el que ha dit la Interventora hi ha un redactat obsolet. No li queda 
clar la rebaixa del 2%. Els seus arguments són de tipus polític. Reitera que presentaran 
alegacions.

Jordi Vilà: Desitja veure les aportacions del Sr. Albó. El govern, que porta quatre 
mesos, vol caminar amb pas ferm amb colaboració amb la resta de grups. Hi ha una 
clara  voluntat  social  de  tenir  amb  compte  les  rendes  de  les  llars,  és  una  primera 
proposta, en aquest sentit històrica, no la va fer l’anterior govern. Hi ha voluntat política 
segons criteri tècnic. Queda clar que el rebut de l’IBI del 2016 baixarà un 2%, un total 
de 217.000 € de rebaixa pel conjunt del municipi.

Es sotmet a votació amb l’esmena inclosa resultant aprovada amb la següent resultat: 

Vots a favor: 12 (TxSF, GS i ERC)
Vots en contra: 4 (CiU)
Abstenció: 3 (GdC, MES i CUP)

Alcalde: En l’informe de la Interventora es posa de manifest les dificultats que haurà 
d’afrontar l’Ajuntament en el proper exercici.  Es rebaixarà l’aportació de l’Estat a 
l’Ajuntament, s’haurà de retornar diners a l’Estat, es preveu que baixi l’ICIO. El missatge 
clar és que es rebaixa l’IBI un 2%, i que hi ha tarificació social en la taxa d’escombraries, 
i que hi ha bonificacions socials.

4.  -  MOCIÓ  PER  A  L'ELABORACIÓ  D'UN  REGLAMENT  PER  A  LA 
TARIFACIÓ SOCIAL DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE SANT FELIU 
DE GUÍXOLS

Moció presentada pel grup municipal GdC El regidor Jordi Lloveras exposa la moció.

Jordi Lloveras: La tarifació social parteix  de la necessitat que tots els veïns puguin 
accedir als equipaments i serveis públics,  sense que el preu sigui un impediment. 
Actualment l’Ajuntament subvenciona el dèficit del servei per  tothom  igual, amb 
independència de la renda de cada família. Les famílies amb més ingressos han de pagar 
la totalitat  del servei, i  a partir d’aquí anar rebaixant progressivament en  funció de la 
menor renda. Cal voluntat política per aplicar-ho. Proposa deixar la moció sobre 
lataula, per a poder-la treballar, i tornar-la a sotmetre al ple de novembre. Exposa el 



cas de   l’escola   de   música   de   Sant   Feliu   de  Llobregat,   que   ha   augmentat   el 
nombre d’alumnes i d’ingressos.

Es deixa sobre la taula per a un millor estudi a proposta del Sr. Lloveras.

5.  -  INFORME  TRIMESTRAL  SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE 
FACTURES  PENDENTS  DE RECONÈIXER  L'OBLIGACIÓ,  TERCER 
TRIMESTRE 2015

Donar compte dels informes trimestrals d’intervenció sobre compliment dels terminis 
de factures pendents de reconèixer l’obligació del tercer  trimestre del 2015 de 
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.

La Interventora exposa breument el punt i els regidors es donen per assabentats.

6.  -  SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI  DE MOROSITAT TERCER 
TRIMESTRE 2015

Es donar compte dels decrets d’aprovació del període mitjà de pagament a proveïdors 
de l’ajuntament  i del període mitjà de pagament global a proveïdors per al 3r. Trimestre 
de 2015, de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.

La Interventora exposa el punt, i exposa que es publicarà a la pagina web a partir de 
demà.
Els regidors es donen per assabentats.

7.   -   DONAR   COMPTE   DELS   FITXERS   DE   COMUNICACIÓ   DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2015 AL MINHAP

Es donar compte dels fitxers de comunicació del pressupost general de l’exercici 2015 
al MINHAP.

La Interventora exposa breument el punt i els regidors es donen per assabentats.

8.  -  NOMENAMENT DE VOCAL  AL CONSELL TERRITORIAL DE LA 
PROPIETAT IMMOBILIARIA

El regidor Josep Melcior Muñoz explica aquest punt.
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D’acord  amb  l’Ordre  2386/2007,  de  26  de  juliol,  per  la  qual  es  determina  l’àmbit 
territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària de Madrid i Barcelona i 
que estableix el procediment de designació dels representants locals en diversos ens, i 
una vegada efectuat l’escrutini dels vots emesos dels municipis de la secció 2a. (més de
20.000 habitants) inclosos en l’àmbit territorial del Consell, s’ha escollit l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols per a ocupar una  de les vocalies del Consell, d’acord la 
comunicació de la Gerència Territorial del Cadastre de data 7 d’octubre de 2015.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:

Nomenar com  a representant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària, al senyor Josep Melcior Muñoz i Ayats, regidor 
d’Economia i Organització.

Vots a favor: Unanimitat

9.  -  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL DE 
POUM.  REGULACIÓ  DE  LES TANQUES EN  SÒL NO URBANITZABLE I 
DELS CAMINS RURALS

Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, els serveis tècnics i jurídics 
municipals  van  redactar  una  modificació  puntual  de  POUM  que  té  per  objectius 
concretar més la tipologia de tanques i les parts de finques que es poden tancar. Així 
mateix la modificació planteja incorporar al  POUM un plànol que fixi la xarxa i les 
característiques dels camins rurals d’ús públic existents, a l’objecte de possibilitat la 
seva conservació.

La modificació va ser aprovada inicialment per acord de Ple de 29 de gener de 2015 i es 
va du a terme els tràmits preceptius d’informació al públic i el programa de participació 
ciutadana aprovat per l’Ajuntament per la  tramitació o modificació de figures de 
planejament general.

Durant aquest procés es varen presentar dues al·legacions relatives al plànol de camins. A 
rel de converses amb propietaris i coneixedors dels territori es va elaborar un nou plànol 
de camins d’ús públic existents que modificava substancialment el que havia estat 
aprovat inicialment i exposat al públic, motiu pel qual es va portar a terme una segona 
aprovació inicial, exposició al públic i procés de participació ciutadana.



Resultat de les dues exposicions al públic s’han presentat 10 escrits d’al·legació amb 
continguts diversos i relatius a camins diversos, els quals han estat informats pels 
serveis tècnics i jurídics,  i en base a aquests informes es proposa l’estimació o 
desestimació de les mateixes

L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe favorable a la modificació amb una 
prescripció, la qual afecta a la normativa de les tanques que confrontin amb qualsevol 
llera pública, i que caldrà incorporar a la normativa urbanística sobre tanques en Sòl No 
Urbanitzable.

Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, 
com a Regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Estimar íntegrament:

- L’al·legació presentada amb RE5531. En conseqüència s’exclou el camí de Can Ribot 
del plànol de camins rurals d’ús públic ja que té un ús privat al conduir exclusivament a 
la finca de Can Ribot, morint allà, sense continuïtat cap a altres indrets.

- Al·legació presentada amb RE6107 aclarint a l’interessat que les línees a que fa 
referència a les seves al·legacions no son camins sinó línies topogràfiques, i en aquest 
sentit s’esmena el plànol als efectes de no induir a error

Estimar parcialment:

- Les al·legacions presentades amb RE6105 en el sentit d’incloure el camí entre Can 
Coromines i el Mas Tranquil dins el plànol de camins rurals d’ús públic, i desestimar la 
resta d’al·legacions contingudes a l’escrit.

- Al·legació presentada amb RE5508 aclarint a l’interessat que les línees a que fa 
referència a les seves al·legacions no son camins sinó línies topogràfiques, i en aquest 
sentit  s’esmena  el  plànol  als  efectes  de  no  induir  a  error.  Es  desestima  l’al·legació 
referent a excloure del plànol tots els camins que travessen finques privades, ja que 
l’objectiu d’aprovar el plànol és precisament la identificació dels camins rurals  d’ús 
públic existents, sense distingir que siguin de titularitat pública o privada.

- Al·legació presentada amb RE6110 aclarint a les interessades que les línees a que fa 
referència  els  punts  1  i  2  del  seu  escrit  no  son  camins  sinó  línies  topogràfiques, 
incorporant  al  plànol el  camí  entre Can  Coromines  i  el  Mas Tranquil, i excloent el 
camí entre Cal Panarro i Can Damià. Es desestima l’al·legació relativa a que no és d’ús 
públic el camí entre el Mas Tranquil i Cal Panarro i, en conseqüència es  manté en el 
plànol.
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- Al·legació presentada amb RE6350 s’estima complementant els punts 3 i 4 de la 
memòria de la  modificació de POUM concretant l’objectiu, justificació i conveniència 
de  la  modificació  proposada  de  l’article  210  del  POUM  i aprovació d’un plànol de 
camins rurals de lliure ús públic. Quan al contingut del plànol de camins, en relació amb 
el camí de Ca la Parrota s’estima eliminant els trams 3, 4 i 5, i es desestima mantenint o 
incorporant al plànol els trams 1, 2, 6 i 7.

Desestimar íntegrament les al·legacions amb RE 2628/3565/6179, RE5323, RE6109 i 
RE6111.

En base al que disposa l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAPi 
PAC, s’acull com a motivació per a l’estimació i desestimació de les al·legacions els 
arguments  continguts  als  informes  dels  serveis  tècnics  de  data  27  d’abril  i  de  1  de 
setembre  de  2015,  complementat  amb  l’informe  jurídic  de  20  d’octubre  de  2015, 
incorporant-los com annex I de la resolució, dels quals es donarà trasllat íntegra a tot els 
interessats.

Vist  el  contingut  de  la  major  part  d’al·legacions,  es  declara  expressament  que 
l’aprovació de la present modificació de POUM i del plànol de camins rurals d’ús 
públic  no  té  per  objecte  distingir  entre  camins  de  titularitat  pública  i  privada,  sinó 
identificar els camins transitables i els que s’han perdut, i entre els transitables, identificar 
els que són d’ús públic i els que són d’ús privat pel fet de conduir exclusivament a una 
finca i morir allà, sense continuïtat cap a altres indrets. Per tant, la inclusió o no d’un 
camí en aquest plànol es fa sense perjudici dels diversos drets dominicals que puguin 
confluir sobre el concret camí, tram de camí o terrenys adjacents al mateix, i no té efectes 
declaratius de la seva titularitat pública o privada.

Segon.- Incorporar la prescripció de l’informe de l’ACA a la normativa de les 
tanques  en  Sòl  No  Urbanitzable:  “Las  tanques  que  confrontin  amb  qualsevol  llera 
pública s’hauran de separar del cap del talús del marge de la llera un mínim de 5,00m 
per tal de deixar lliure la zona de servitud de la llera que estableix l’article 6 del text 
refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol

Tercer.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació 
puntual de POUM - 26: Regulació de les tanques en sòl no urbanitzable i dels camins 
rurals d’ús públic de conformitat amb la memòria, informe ambiental, normativa i



plànol  de  camins  d’octubre  de  2015  que  incorporen  les  esmenes  resultants   de 
l’estimació i desestimació d’al·legacions i de la prescripció de l’informe de l’ACA.

De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es fa constar que els canvis introduïts 
durant  el  termini  d’informació  al  públic  en  el  plànol  de  camins  d’ús  públic  i  la 
prescripció de l’informe de l’ACA en la  normativa  del  Sòl  No Urbanitzable no son 
substancials,  la qual cosa no comporta la necessitat d’un  nou tràmit d’informació al 
públic, però s’hauran de fer constar en el present acord d’aprovació provisional:

- Excloure del plànol de camins rurals d’ús públic el camí de Can Ribot, el tram de 
camí entre el Mas Panarro i el Mas Damià i els trams 3, 4 i 5 del camí de Ca la Parrota.

- Incorporar al plànol de camins rurals d’ús públic el camí entre Can Coromines i el Mas 
Tranquil i el tram 7 del camí de Ca la Parrota

- Excloure les línies topogràfiques del plànol de camins rurals d’ús públic amb la 
finalitat de no induir a error.
-    Es complementen els punts 3 i 4 de la memòria de la modificació de POUM:
objectius, conveniència i justificació de la modificació de l’article 210.
-    La prescripció de l’informe de l’ACA a la normativa sobre tanques en Sòl No
Urbanitzable.

Quart.- Trametre dos exemplars de la documentació aprovada i còpia diligencia de 
l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva 
aprovació definitiva.

Cinquè.-  Mantenir  la  suspensió  preceptiva  de  tramitacions  i  de  llicències  que 
afectin als camins rurals que figuren en el plànol corresponent, així com les llicències de 
construcció de tanques en tot el sòl no urbanitzable amb l’abast previst a l’article 73.1, 
amb una vigència  màxima de 2 anys a comptar des de la publicació de la suspensió 
preventiva acordada el dia 27 de novembre de 2014.

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: Resumeix els objectius de la modificació.

Tomàs  Pla:  Votarà  a  favor.  Caldria  deixar  clar  que  es  tracta  només  d’evitar  el 
tancament. Els preocupa que la consideració d’ús públic d’un camí no pugui suposar 
una obligació de manteniment per l’Ajuntament.
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Josep  Saballs:  No  és  així  perquè  el  plànol  de  camins  rurals  no  fa  referència  a  la 
titularitat dels camins sinó als usos.

Vots a favor: Unanimitat

10. - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CIUTADANIA EN EL 
CONSELL RECTOR DE L'ESCOLA DE MÚSICA

Atès que en Ple de data 30 de juny de 2015 es va a aprovar la composició del Consell 
Rector de l’Organisme Autònom “Escola de Música”, mancant els nomenament dels 
dos vocals en representació de la ciutadania.

Atès que d’acord amb allò que disposa l’Estatut de l’esmentat Organisme Autònom, el 
Consell  Rector  estarà  conformat,  entre  altres,  de  dos  vocals  en  representació  de  la 
ciutadania designats pel Ple entre aquelles  persones vinculades a l’àmbit cultural i/o 
periodístic.

Per tot això,

El Ple municipal acorda:

Primer.- Nomenar als següents vocals com a representants de la ciutadania en el Consell
Rector de l’Escola de Música” als senyors

-    Jordi Respecta Valentí
-    Joan Xandrich Bagué

Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades

Josep R. Llobet: Vol agraïr el treball i l’aportació dels dos membres sortints, Sr. Manel
Asensio i  Sr. Alfred Piñol. 

Vots a favor: Unanimitat



11.  -  RENÚNCIA  A  L'AUTORITZACIÓ  I  CONCESSIÓ  D'OCUPACIÓ  DE 
DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE PER  CONSTRUIR  TRES 
TERRASSES AL COMENÇAMENT DEL PASSEIG RIUS I CALVET

Antecedents:

Per acord de Ple de 30 de maig de 2013 es va sol·licitar al Servei de Costes de la 
Direcció General d’Ordenació del  Territori i Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat  de la  Generalitat  de Catalunya  concessió d’ocupació  del  domini  públic 
maritimoterrestre sobre una superfície de 85  m2 de domini públic maritimoterrestre i 
autorització  d’obres  sobre  33  m2  de  sòl  inclòs  a  la  zona  de  servitud  de  transit  i  
protecció,  afectades pel projecte d’instal·lació de tres terrasses davant del passeig Rius i 
Calvet del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Tramitat l’expedient, per resolució de data 17 de juliol de 2014, la Direcció General 
d’Ordenació del Territori  i  Urbanisme va autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols la instal·lació de part de les tres terrasses projectades al  passeig Rius i Calvet, 
sobre els 33 m2 de zona de servitud i va atorgar concessió per la instal·lació de la resta 
sobre els 85 m2 de domini públic maritimoterrestre.

La resolució autoritzava la realització de les obres amb la condició que s’iniciessin en el 
termini màxim de 1 any. Arribat el mes de juliol de 2015, no estaven iniciades les obres, 
per aquest motiu l’Ajuntament sol·licità una pròrroga de 6 mesos del termini concedit 
per iniciar-les, la qual va ser concedida per resolució de 30 de setembre de 2015.

Fonaments fàctics:

Es una prioritat de l’equip de govern actual dinamitzar el front litoral, i en particular la 
zona de Rius i Calvet que té una situació singular i estratègica dins el municipi. En 
aquest sentit s’han iniciat diverses actuacions per transformar aquests espais, ara mateix 
tant deprimits. Per una banda, s’ha iniciat el procés de contractació de la redacció del 
Pla de Millora Urbana del sector SMU-37 Rius i Calvet i l’avantprojecte pel tractament 
de  l’espai  públic  de  l’entorn,  placetes,  carrer,  vorera  i  possibilitat  d’ampliar-les, 
connectant aquesta primera línea amb la platja. Aquests estudis son els que hauran de 
fixar els criteris pel tractament de l’espai públic a banda i banda del carrer Rius i Calvet 
i l’espai confrontant de la platja.

L’execució  de  les  tres  terrassetes  projectades  hipoteca  a  llarg  termini  la  possibilitat 
d’executar  una actuació  global  per  ampliar  vials  i  voreres,  estenent-se vers  la  platja 
millorant el tractament de l’espai públic i la seva relació amb el Passeig.

Per tot l’exposat,

Proposo al ple:
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Primer.- Formalitzar la renuncia a l’autorització i concessió atorgada a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guixols per resolució del Director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de 17 de juliol de 2014, per a la construcció de tres terrasses al carrer Rius i 
Calvet de Sant Feliu de Guíxols.

Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Josep Saballs: La decisió respon a la necessitat de no hipotecar aquest espai amb tres 
petites  terrasses,  i  poder  desenvolupar  aquest  espai  sense  limitacions.  No  es  pot 
bloquejar un espai tant estratègic per la ciutat, i que ara està en mal estat.

Pere Albó: Comparteix l’objectiu de dinamitzar aquest espai, però creu que amb aquesta 
proposta s’aconseguirà el contrari. Es tracta d’un simple voladís que no condiciona la 
urbanització del sector. Creu que és un error i una decissió innecessària.

Tomàs Pla: Els preocupa perquè hem de renunciar ara a aquesta concessió, i no esperar 
a tenir el projecte acabat.

Josep Saballs: Cal prendre una decisió, ja estem en la prorroga de sis mesos, que acaba a 
finals d’any. L’anterior govern en aquest punt feia una política sense projecció de futur. 
El nou govern vol dinamitzar aquesta part tant important del municipi. En aquest tema 
cal ser molt ambiciós, des del primer moment. Es tracta de fer un pas enrera per fer-ne 
deu endavant. No hi havia tres inversors sinó un, per una terrassa de 30 m2.

Pere Albó: Fa referència a com es va tractar el tema del desenvolupament urbanístic 
d’aquest àmbit cinc anys enrera, i espera que ara ho facin millor que en l’anterior 
govern del Sr. Motas. El regidor d’urbanisme de l’anterior govern va posar ordre en 
aquest tema.

Tomàs Pla: No es pot fer una segona renovació d’aquesta concessió? Votaran abstenció. 

Jordi Vilà: No es tracta de mirar el passat amb rancúnia, sinó que s’ha de mirar el futur.
La decissió ha estat presa després de tractar el tema amb el tècnics i amb els veïns
afectats. No és una renúncia en contra de ningú, sinó propositiva.



Vots a favor: 14 (TxSF, GS, ERC, GdC i CUP) 
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 4 (CiU)

Alcalde: Sant Feliu de Guíxols no es pot permetre l’actual situació de la primera línea 
de mar. Descriu amb detall el  mal estat actual d’aquesta zona. Es necessita un passeig 
nou. La primera línia de mar és el més preuat  que  té  la  ciutat.  S’encarregarà  un 
avantprojecte per desenvolupar tant la zona terrestre com la zona de domini públic. 
Calen   voreres   amples   per   poder   passejar.   La   concesió   generaria   un   drets   al 
concessionari,  i  una  hipoteca per l’Ajuntament per desenvolupar aquest espai. 
L’empresari veí ha entès la nova proposta de l’Ajuntament.

12.   -   MOCIÓ   PER   IMPLEMENTAR   LA   LLEI   24/2015   DE   MESURES 
URGENTS PER  AFRONTAR  L'EMERGÈNCIA  EN  L'ÀMBIT  DE 
L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA

El Secretari llegeix la moció dictaminada favorablement per la Comissió informativa a 
proposta dels grups CUP i GdC, amb el redactat que segueix:

«La Llei 24/2015 (nom que finalment ha rebut la ILP impulsada per l’Observatori 
DESC, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica) modifica la legislació en 
matèria  d’habitatge  a  Catalunya  i  comporta  que  des  de  les  administracions  locals 
s’hagin d’adoptar mesures per garantir-ne la seva aplicació. En aquest sentit, i abans de 
proposar qualsevol política pública que busqui incidir en el  parc d’habitatges i  en el 
lloguer  social,  es  fa  extremadament  urgent  conèixer  amb  exactitud  el  nombre 
d’habitatges buits del municipi, i d’aquestes, quants són propietat de grans tenidors i 
quants procedeixen d’execucions hipotecàries.

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Instar al govern municipal a ser proactiu en l’aplicació de la Llei 24/2015, en 
la mesura que la llei s’apliqui per la Generalitat de Catalunya.

Segon.-  Crear un cens d’habitatges buits, és a dir, una base de dades permanentment 
actualitzada on constin  clarament especificats  els habitatges buits propietat de grans 
tenidors i els provinents d’execucions hipotecàries. També, tots aquells altres que siguin 
propietat municipal, de l’església o de fundacions i estiguin buits.

Tercer.-  Instar a la Generalitat de Catalunya l’aplicació de l’impost sobre habitatges 
buits previst a la Llei 14/2015, de 21 de juliol.»
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Jordi Lloveras: S’ha de dir a la Generaliat que no es poden aprovar lleis i després no 
desenvolupar-les. L’Ajuntament ha de prendre la iniciativa en allò que és de la seva 
competència.

Dolors  Ligero:  Estan  totalment  d’acord  amb  aquesta  moció.  S’hi  va  començar  a 
treballar en  l’anterior mandat, però no serà fàcil obtenir  les dades de les entitats 
bancàries.

Laura Serrano:   Posa de manifest la sensibilitat social del nou govern, i l’esforç per 
intentar aconseguir pisos per a lloguer social. La setmana que ve es farà una reunió amb 
la Generalitat per aplicar la llei.

Pere Albó: No és cert que l’anterior govern no fes polítiques d’habitatge, i va ser el que 
va crear les bases amb l’oficina local d’hagitatge.

Jordi Vilà: Aquesta llei és una gran fita del Parlament de Catalunya, però encara pot ser 
impugnada al Tribunal Constitucional. El govern  municipal farà tot el possible en allò 
que li correspon.

L’Alcalde afirma que la Sra.  Serrano en la seva intervenció no ha dit que l’anterior 
govern no hagués fet res en aquest terreny. Li diu al Sr. Pere Albó que no procedeix la 
seva rèplica per al.lusions que ha sol.licitat.

Pere Albó: Lamenta que se’l talli de manera poc elegant, i que se l’hagi  tractat de 
mentider. Demana que consti en acta que no pugui respondre a les noves alusions del 
Sr. Motas.

Vots a favor: Unanimitat

13. - MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUE  GARANTEIXI BEQUES MENJADOR  A  TOTS  ELS INFANTS  EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

El Secretari llegeix la moció dictaminada favorablement per la Comissió informativa a 
proposta del grup GdC, amb el redactat que segueix:



«Són evidents les creixents dificultats que passen moltes famílies de la nostra ciutat per 
oferir  una  alimentació  adequada,  diversificada  i  de  qualitat  als  seus  fills  i  filles  per 
problemes econòmics, derivats tant de la situació d’atur, com també de les retallades en 
els diferents programes de garantia social (RMI i prestacions contributives d’atur), o de 
la falta d’una renda mínima garantida. Cal fer esment, també, que la funcionalitat dels 
menjadors escolars ha anat  evolucionant.  Fa uns anys eren bàsicament un recurs per 
millorar les  oportunitats educatives  i per facilitar la conciliació laboral-familiar, no 
obstant, avui també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels 
infants vulnerables i en perill de risc per exclusió social. Infants  ama necessitats 
alimentàries que no només es corresponen a les edats compreses a l’educació infantil i 
primària (fins a 11 anys), sinó  que també afecten a nens i nenes escolaritzats  en 
l’educació secundària (fins a 16 anys).

Hem de recordar que és responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya el 
servei escolar de menjador als centres docents públics, en el nostre cas gestionat pel 
Consell Comarcal del Baix Empordà, i en aquest sentit és força preocupant comprovar 
com  la  partida  pressupostària  que  es  dedica  a  les  beques  menjador  porta  4  anys 
congelada  fent que aquesta combinació,  de necessitats  creixents  i  recursos congelats, 
impliqui un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al 
sistema de beques.

Per tot l’exposat,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients  per  tal  que  es  puguin  atorgar  pel  curs  2015-2016  les  beques  menjador 
necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir 
un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Segon.-  Instar  al  Consell  Comarcal  perquè,  en  els  casos  demostrats  de  necessitat 
alimentària, treballi per garantir un àpat equilibrat al dia als alumnes de secundària.

Tercer.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal.»

Elena Delgado: Fa referència a diversos informes sobre dades de pobresa infantil. La 
prioritat ha de ser garantir una suficiència alimentaria dels alumnes. S’ha atès només 
una molt petita part de les peticions fetes. Les partides pressupostàries de la Genralitat 
no responen a les necessitats reals de la població. Les beques no cobreixen la totalitat de 
les necessitats.

Jordi Lloveras: Critica la política de la Generalitat en aquest tema. Hi ha ajuntaments 
com Barcelona o Sabadell que destinen diners a aquest fi.
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Dolors Ligero: Está d’acord amb l’objecte de la moció,  però no amb alguns continguts 
de la part expositiva de la proposta. Exposa l’esforç el govern de la Generalitat en 
aquest tema, encara que no sigui suficient per atendre totes les necessitats.

Alcalde: Exposa les dades sobre les beques segons els diferents trams que li ha facilitat 
el Consell Comarcal aquest matí. Espera que es puguin atendre aviat les reclamacions 
pendents.

Vots a favor: Unanimitat

14.  -  MOCIÓ  PER  A  L'ADQUISICIÓ D'UNS TERRENYS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU INSTITUT

Moció presentada per MES:

«Fa   més   d'una   dècada   es   van   iniciar   les   converses   entre   el   Departament 
d'Ensenyament  i l'Ajuntament d'aleshores  per mirar  de trobar   uns terrenys  on  es 
pogués construir  un tercer institut que suplís la mancança de  places que es preveia 
hi hauria  en el futur  per poder escolaritzar els alumnes de la ESO.

En aquells  moments  el  municipi   només  disposava  d'uns  terrenys   de  propietat 
municipal  (que havien de ser com a mínim de 10.000 m2)  a tocar de l'institut   Sant 
Feliu.

Com que aquesta opció no es considerava valida, es varen  posar sobre la taula  uns 
altres terrenys de la Fundació Bernich que hi havia a continuació de l'Escola Gaziel. 
Semblaven uns terrenys  que el Departament  d'Ensenyament trobava  adequats  i en 
condicions.

En diferents consells escolars, per  part  de la comunitat educativa de l'escola Gaziel 
es van mostrar reticències pel fet de concentrar en tan poc espai un volum molt gran 
d'alumnes i amb edats  que  anaven  dels  3  als  18  anys.  També  es  van  posar  de 
manifest  les  dificultats de  mobilitat  i  de trànsit  de  vehicles  que  podia  ocasionar 
aquesta massificació a la zona. Per tant, tampoc va semblar una bona opció.



A més, aquests terrenys que eren de  la Fundació Bernich (50% del  Bisbat i l'altre
50%  de  l'Ajuntament),  estaven  dins  del  Pla  Parcial  del  Gaziel,  pendents  d'una 
tramitació urbanística per la qual no hi havia calendari.

Durant  aquest temps  es va decidir,  per  part  del  Departament  i de  l'Ajuntament, 
que   en comptes  d'un  tercer   institut, el  millor seria  fer un  institut més  gran  que 
pogués acollir els alumnes del  Sant Elm, que tenia moltes mancances donada l'edat i 
dimensió de l'edifici,a més de l'augment de ràtio que es preveia en el futur.

L'any 2008 degut a un canvi urbanístic, el Pla Parcial Gaziel es va convertir  en un 
ARE Gaziel (Àrea Residencial Estratègica).  En aquell  moment,  l'Ajuntament    per 
unanimitat,   va proposar al Departament  d'Ensenyament uns terrenys,   que dins del 
canvi urbanístic  que suposava estar dins d'una ARE, passaven a ser d'equipaments  i 
que estaven situats a L’altre costat de la riera al Mas Rubió (darrera l'aparcament del 
Gas Vell   cap a la Ronda) i que es creia podien ser molt adients per ubicar-hi el nou 
institut.

D'aquesta manera el tema dels accessos es resolia, ja que eren independents, i el fet 
d'estar integrat  dins d'una ARE l'any 2009 semblava que era una garantia  per a que 
la tramitació urbanística fos rapidíssima. Mostra d’això, és que al cap d'un any el Pla 
Parcial estava aprovat.

Però va arribar la crisi i el desenvolupament urbanístic d'aquest sector va quedar de 
nou aturat.

Però  com que aquests terrenys també estan dins d'un sector a desenvolupar malgrat 
ser un ARE queden dins d'un laberint de  gestió urbanística i  no pas  per culpa de 
l'Ajuntament, sinó per que  la Generalitat donada la crisi  paralitza i bloqueja tots els 
ARE.

Paral·lelament l'Ajuntament té un conveni amb el Bisbat on l'hi ha de cedir 7.000m2 
de sostre edificable -a canvi de la cessió de les torres del Monestir, l'Hort del Rector, 
l 'edifici  del  Montclar  i,  temporalment,  el  Palau  de  l'Abat.  Després  de  diverses 
negociacions s'arriba a un acord per que l'Ajuntament cedeixi al Bisbat aquell 50% de 
terreny que llinda amb el de la Fundació Bernich. I on el  Bisbat vol edificar un 
equipament  per   a  la  gent  gran.  Aquesta  cessió  l'aprova  per  unanimitat  el  Ple 
Municipal.

Ja que tot el sector esta bloquejat, es mira de trobar una alternativa per tal de que el 
tema de l' institut pugui anar endavant.

Des del  plantejament urbanístic es pensa en uns terrenys de 16.000m2 que hi ha fora 
de la Ronda que són zona verda i propietat d’ INCASOL, que amb un canvi de clau 
urbanística poden ser molt adients per construir-hi el nou institut Sant Elm.
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Els avantatges  d'aquests  terrenys:

•  Són 16.000  m2.

•   Es poden  adquirir  a molt  baix preu  o a cost cero ja que són de la Generalitat.

•   Estan en un entorn   privilegiat.

•   Es resol  un problema   de zones verdes.

•   Disposaria  d'un  accés exclusiu,

Es  parla    amb    INCASOL,  amb    el    Departament       d'Ensenyament       i   amb 
Urbanisme     de   la Generalitat.     Un  cop  tothom     esta  d'acord      s'aprova    per 
unanimitat      en   el   Ple  Municipal     la modificació    del  POUM  que dóna  clau 
d'equipament    educatiu   a aquests  terrenys.

Ja només  falten   dos passos per fer:  adquirir-los    ( previsió  que ja  constava  en 
els pressupostos

2015)  i finalment    ter  la cessió al Departament    d'Ensenyament     per  a que  s'hi 
pugui  construir   el nou  institut   Sant  Elm ( quan  hi  hagi finançament).     A més, 
des de l'Ajuntament   es realitza un topogràfic  i un estudi geotècnic de la zona, tal i 
com havia demanat el Departament.

A més a més, ja  hi ha molts  passos  fets.  Es va fer  un estudi  geotècnic,  un  mapa 
topogràfic  i  una  proposta  d'implantació  de  l'edifici  amb  el  carrer  d'accés.  Tota 
aquesta documentació es va enviar al Departament d'Ensenyament per que ho estudiés.

Per tant,  es va trobar una manera de defugir del laberint  urbanístic de l'ARE Gaziel, 
amb uns terrenys que ràpidament podien estar ha disposició de l'Ajuntament.

Per tot el que h em exposat:



Ates  les  declaracions  de  fa uns  dies  del  Sr.  Alcalde  Carles  Motes en  diferents 
mitjans  de  comunicació,  on  feia     referència  a  que  l'actual  equip  de  Govern, 
considerava millors els terrenys de darrera  el Gaziel per ubicar-hi  el nou institut,  i 
per tant no continuarien els passos que s'havien establert durant l 'anterior legislatura.

Ates  que  des del  nostre  grup  municipal  considerem  que  aquesta  decisió  és  una 
greu equivocació que té com a conseqüència endarrerir  encara més, o definitivament, 
la cessió d'uns terrenys el més aviat possible al Departament d'Ensenyament.

Ates que no entenem  la marxa endarrere  que vol fer el nou Govern de la ciutat,  i 
tornar  a uns terrenys  que  l 'únic  avantatge  que tenen és que són  planers però  que 
en tots  els altres aspectes comporten problemes.

Ates que en totes   les converses mantingudes  durant  el  mandat  anterior   amb  les 
instancies polítiques i  tècniques corresponents, tot   hi haver apuntat també 
inconvenients, tothom  estava d'acord en avançar en la cessió deis terrenys fora ronda.

Ates que en múltiples consells escolars municipals i de centre, tothom  es va mostrar 
favorable a aquesta opció.

Ates  que  si es mira  des del  punt  de  vista  de  la ciutat, al tornar a  plantejar   els 
terrenys  de  darrera  el  Gaziel, es  veurien  agreujats  els  ja  difícils  problemes  de 
mobilitat i de trànsit  que es podrien ocasionar a la zona i de conveniència d'edats molt 
diverses.

Ates que els terrenys  dels que  parla  l'Alcalde  als mitjans  estan  dins  d'un  procés 
urbanístic que ara per ara no té una solució immediata ni senzilla.

Atesa l'exposició de motius,

Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 

Que es portin a terme els següents passos:

1- Adquirir els terrenys de fora la Ronda, al cost més baix 
possible.

2- Fer la cessió d'aquests terrenys al Departament  d'Ensenyament perquè s’hi pugui 
construir, quan hi hagi finançament, el nou Institut Sant Elm.

3- Traslladar aquest acord, al consell Escolar Municipal, a la Direcció i a l'AMPA de 
l'Institut Sant Elm.»
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Pere Albó: Creu que s’ha d’obrir un debat abans de prendre una decisió sobre el tema. 
Lloa la tasca de l’anterior regidor d’urbanisme. Mes que obrir un debat sobre quin 
terreny és millor, el que cal és desencallar el tema i no demorar-lo més. El que vol fer 
el nou govern és un error.

Jordi Lloveras: El nou institut ara és una prioritat. Què necessita la Generalitat? Enten 
que s’han de treballar les dues opcions, valorant a rapidesa de la solució. Si el nou IES 
no s’inaugura en el nou mandat hi haurà un problema.

Dolors Ligero: Comparteixen la moció del grup MES. Seria un error posar el nou IES al 
costat de l’escola Gaziel. Exposa els inconvenients d’aquest terreny.

Josep R. Llobet:   En primer lloc volem fer constar i reconèixer que efectivament la 
nostra Ciutat fa temps que treballa per tal d’aconseguir un nou centre d’ensenyament, un 
nou Institut amb la capacitat de donar resposta a les necessitats que han anat sorgint 
després de 50 anys de la seva construcció, efemèride que enguany hem celebrat. En el 
seu moment tota la ciutat va ser capaç de treballar conjuntament i es va conjurar per 
construir  una  icona  cultural  amb  capacitat  crítica  i  pensament  creatiu  com  va  ser 
l’Institut Sant Elm, en aquells temps anomenat Liceu Abad Sunyer.

A banda d’aquesta petita llicència i reprenent el fil:
Des de l’any 2005 que s’encenen les primeres alarmes congestió, passant per el 2007 on 
es plantejava la idea de construir un tercer institut per pal·liar la limitació interior i 
exterior,  la  dificultat  d’accés,  fins  l’actual  proposta  de  construir-ne  un  de  nou  ens 
substitució de l’altre i ha un llarg recorregut, molt ben documentat a l’hemeroteca i una 
part ja ben exposada en el  plantejament de la moció.
El projecte en curs, iniciat la passada legislatura, d’adquisició i modificació puntual del 
POUM per requalificar uns terrenys es troba en fase d’aprovació Inicial (modificació 
aprovada en el Ple del passat mes d’abril).

Així doncs volem expressar que el Govern no ha pres encara cap decisió i lluny de fer 
cap pas enrere, ha fet les gestions necessàries,   insistint amb fermesa,   aconseguint 
concertar properes cites per una banda amb el Delegat territorial d’Ensenyament el Sr. 
Albert Bayot, mitjançant la taula mixta de planificació, i per l’altre amb el senyor 
Damià Calvet, Director d’Incasol.
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*
Ens agradaria transmetre la tranquil·litat per fer entendre que aquesta gestió la durem a 
terme, i farem que l’adquisició d’aquest terrenys esdevingui una realitat.
Arribats en aquest punt, nosaltres tot i valorar el contingut d’aquesta moció, votarem 
desfavorablement, i no ho farem per reacció si no perquè no ens volem posar límits, 
volem explorar el màxim altres possibilitats. Tenim la ferma voluntat d’aprofundir i 
valorar els terrenys adjacents a l’escola Gaziel, que a nosaltres, la seva ubicació ens 
agrada molt més tant social, pedagògica i urbanísticament. En qualsevol cas aquest 
debat ara mateix no és el prioritari i els convidem a tenir-lo un cop el l’Ajuntament 
disposi de dos espais per oferir.

Per acabar m’agradaria demanar personalment la implicació de tothom en aquest 
afer tant important per nostra ciutat i la nostra joventut, estic convençut que en 
aquest  projecte tots estem en el mateix bàndol, en bàndol de la prosperitat, de la 
competitivitat i de la excel·lència, i la de les persones amb valors. I per aconseguir-ho 
hem d’invertir primer en educació, després en educació i finalment en educació.

Pere  Albó:  Agraeix  els  arguments  del  Sr.  Llobet  malgrat  no  comparteix  la  seva 
proposta.   L’Ajuntament ha d’acompanyar la comunitat educativa per aconseguir el 
nou institut.

Dolors Ligero: No entén l’explicació del Sr. Llobet, no sap a quin dels dos terrenys es 
refereix. Si un dels dos terrenys és acceptat per la Generalitat, aleshoras ja s’haurà 
pres la decisió.

Alcalde: El govern municipal no renuncia a res. En vuit anys l’Ajuntament no ha estat 
capaç de fer la cessió a la Generalitat, això és un fracàs. L’anterior govern va actuar 
per premura electoral. L’expedient de modificació del POUM continua endavant. 
Vol  poder  comptar  amb  els  dos  terrenys.  El  16  de  novembre  té  una  reunió  amb 
INCASOL. No s’ha venut el patrimoni per poder comprar el terreny tal com preveu el 
pressupost. S’estan presentant mocions sobre temes que l’anterior govern no va fer en 
quatre anys.  El  millor  seria  que  INCASOL  ho  cedís  directament  al  Departament 
d’Ensenyament.

Dolors Ligero: No hi havia partida en el pressupost perquè el terreny s’havia d’obtenir 
a cost zero.

Es rebutja la moció amb la votació següent: 

Vots a favor: 5 (CiU i MES)
Vots en contra: 12 (TxSF, GS i ERC)
Abstenció: 2 (GdC i CUP)

15. - MOCIÓ DE REBUIG A LA CONSTRUCCIÓ D'UN ESPIGÓ A LA ZONA 
DE PUNTA PRIMA
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Després d’una deliberació s’acorda iniciar el debat amb la moció dictaminada per la 
comissió informativa, que llegeix el Secretari:

«A  principis    del   present    mes   d'octubre    ha   estat   noticia   als   mitjans   de 
comunicació     la intenció      d'una   Unió  Temporal    d'Empreses (UTE)  per    la 
construcció d'un  espigó  a la zona  de Punta  Prima.

Aquesta   zona,  al municipi   de Castell  Platja  d'Aro  -  S'Agaró.    correspon,   a l 
'entrada  del port  esportiu   d'aquest   municipi  i tanca  à m b i t   de  la platja  de  Sa 
Conca,   dins  la ciutat residencial    de  s'Agaró   - bé cultural   d'interès   nacional 
(BCIN)  amb  un  pla especial  de protecció  - .

La proximitat   d'aquesta   obra  amb  el terme  de Sant  Feliu de Guíxols   podria 
afectar   de manera   directa   i molt  important   les  nostres   platges  ( especialment la 
de Sant  Pol)   així com l'espai  marí de la nostra  costa  i el seu ecosistema.

Concretament,     i  segons   les  primeres    informacions    a  les  que   hem   pogut 
accedir, l'impacte  en el fons  marí  pot ser de dimensions   incalculables.    El lloc a 
on  es  preveu   fer la construcció     té   una  població   de   posidònia   de  grans 
proporcions   que  podria  disminuir dràsticament.

El  Grup   Municipal     Moviment    d'Esquerres     (  MES)     presenta    la  següent 
MOCIÓ,  amb el degut   respecte    cap   al  consistori    veí  de   Castell   -    Platja 
d'Aro,     però amb    la   ferma convicció      de    que    una    actuació     d'aquesta 
magnitud    tindrà    un   impacte    en   un   à m b i t   d'influència que  va molt  més 
enllà del seu estricte  terme  municipal.

En atenció  al que portem  exposat  es proposa  al Ple que adopti  els següents 
acords:

 Mostrar    la  preocupació     del  Ple  davant   del  projecte      de  construcció 
d'un  espigó a la zona  de Punta  Prima.
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 La  creació   d'una   comissió   tècnica   política  amb  representació    de tots 

els  grups municipals   per l 'estudi  de l 'impacte  al nostre  espai  litoral  del 
projecte  i en faci el puntual  seguiment.

 Demanar     que  el  govern    inicií  els  treballs    per   a  la  c reació    d'una c 
omissió  mixta deis  dos consistoris.»

Pere Albó: Exposa els efectes negatius que tindria aquest projecte. 

Elena Delgado: S’ha de preservar el medi ambient. L’informe mediambiental l’ha de 
fer un organisme imparcial.

Alcalde:  Ha  parlat  amb  l’Alcalde  de  Platja  d’Aro,  i  amb  el  responsable  de  la 
Generalitat,  i  no  hi  ha  res  aprovat.  Creu  que  per  prudència  institucional  el  govern 
municipal no  ha de prendre cap acord de  moment, però estarem amatents en aquest 
tema.

Es rebutja la moció amb la votació següent: 

Vots a favor: 7 (CiU, GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 12 (TxSF, GS i ERC)

L’Alcalde dona per finalitzat el  Ple, i els temes pendents es tractaran en el proper 
Ple.

el secretari
Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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