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

3/2015 
SESSIÓ ORDINÀRIA
26 de març de 2015
des de les 21 h fins a les 22:55 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Maria Angel Barrio Ruiz, interventora.
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
I. PART RESOLUTIVA
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE FEBRER DE 2015
2.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ALCALDES PER LA PAU
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DE

*
L'AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'EXERCICI 2014, AIXÍ COM DE
L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL 12 DE MARÇ DE 2015 RELACIONAT AMB LA
LIUIDACIÓ
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG
TERMINI 2015-2018
5.- EXP. 3TC1/2015 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, ACTIVITATS I FESTIVALS GUIXOLS
DESENVOLUPAMENT.
6.- CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A L'ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE
GUÍXOLS COSTA BRAVA. ACCIONS 2015 FINANÇADES AMB SUBVENCIÓ 2014
7.- MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
8.- DEIXAR SENSE EFECTE LA COMPATIBILITAT ATORGADA A UNA FUNCIONÀRIA
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM:
NORMATIVA URBANÍSTICA, FASE III
10.- URGÈNCIES
II. PART DE CONTROL
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :
Els assistents al Ple fan un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’accident
d’avió als Alps.
L’Alcalde fa esment a l’agent de la policia Oscar Costa que té un problema greu de
salut, i li dona ànims.
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE
FEBRER DE 2015
S’aprova l’acta de la sessió anterior núm. 2/2015, de data 26 de febrer de 2015.
S’aprova per unanimitat.
2. - MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ALCALDES PER LA PAU
L’Alcalde dona la paraula a dos alumnes de l’escola Gaziel, la Marta i l’Eduard, que
presenten la moció. A continuació el Secretari llegeix la moció presentada per l’escola
Gaziel al Ple d'aquesta corporació, i que va estar dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa:
«Ates que la iniciativa coneguda com a "Mayors for Peace", Alcaldes per la Pau,
liderada pels alcaldes d'Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició
de les armes nuclears i a favor de la pau.
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les
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Ates que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa.
Atès l'objectiu desitjable que el Govern català, en la mesura de les seves
possibilitats, jugui un paper actiu en l'àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el
compliment deis compromisos acordats, especialment per part dels països que
posseeixin armes nuclears.
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l'abolició total de les
armes nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la
consciencia sobre l'abolició d'aquest tipus d'armament.
El Ple Municipal acorda:
PRIMER.-Mostrar el rebuig d'aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar
suport a la Xarxa d’ Alcaldes per la Pau.
SEGON.-Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part d'Alcaldes
per la Pau.
TERCER.-Prendre en consideració les propostes d'acció que siguin enviades
per la Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a
la conscienciació de la ciutadania sobre l'amenaça de les armes nuclears.
QUART.-Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a
seguir I'exemple d'aquest ajuntament i sumar-se als esforços de I'alcalde
d'Hiroshima per acaba amb l'amenaça de les armes nuclears.
CINQUE
Comunicar I'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Xarxa d'Alcaldes per la Pau.
Unanimitat
3. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DE
L'AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'EXERCICI 2014, AIXÍ
COM DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL 12 DE MARÇ DE 2015
RELACIONAT AMB LA LIUIDACIÓ

*
Transcriure l’exposició de la Interventora.
Interventora: bona nit a tothom, el primer punt de l’ordre del dia es donar compte dels
decrets de liquidació de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i de la liquidació
consolidada, perquè son un decrets per a cada entitat que conforma el grup i un altre
decret per la liquidació consolidada. Desprès dues qüestions d’ordre que no recordo si
vaig comentar el dia de la Comissió informativa es que si han mirat l’expedient hi ha
una diligencia perquè hi ha un error aritmètic en el càlcul de la regla de la despesa i que
no varia substancialment el resultat i també a llarg d’informe d’Intervenció hi ha un
punt que hi posa que el límit de endeutament legal és del 75% en l’any 2012 i 2013 i el
límit en el 2014 és del 110%, tampoc canvia substancialment el contingut de l’informe,
ni el resultat de la liquidació, era per comentar que canviarem el contingut de l’informe.
El càlcul que vaig explicar a la comissió informativa, i els decrets estaven a l’abast i en
coneixement dels regidors, comentar una mica la comparativa de la liquidació d’aquest
exercici envers a l’exercici 2013. Ja van comentar a la Comissió informativa que hi ha
dues qüestions a analitzar, una es del rati de solvència de l’Ajuntament i dels ràtio micro
que son els que no s’han bellugat durant aquests anys, que son ratis que es mantenen
inclús milloren en el sentit que l’Ajuntament continua tenint resultats positius en quan a
romanent , continua tenint resultats pressupostaris ajustats amb saldos positius, tant a
nivell d’Ajuntament com d’Organismes Autònoms, a excepció de l’Emissora que per
una qüestió de tresoreria que no se li ha traspassat tota l’aportació municipal per que
estava prevista fer-li una aportació més grossa per fer front al compliment d’una
sentencia i que finalment ha guanyat l’Ajuntament.
En primer lloc dir respecte a la liquidació del 2014 envers al 2013, els fons líquids son
pràcticament els mateixos, hi ha molt poca diferencia, però el pendent de pagament es
mes elevat respecte a l’exercici 2014 que al tancament de l’exercici del 2013, s’ha
executat molt més despesa d’inversió, cosa que van dimensionar en el Pla Econòmic
Financer que va aprovar el Ple, llavors l’import pendent de pagament de mes és,
respecte a l’any passat, de 2.284.000€, per un altre costat, un altre tema que crida
l’atenció és que tenim menys pendent de cobrament, perquè si vostès recorden en aquell
Plenari van passar un expedient de baixa de drets i van dir que havien canviat els criteris
de valoració comptables hi havia de donar de baixa tots drets reconeguts de les
subvencions de la Generalitat,que la Generalitat no tenia com a reconegudes com
obligacions de pagament, hi això ha fet que baixi bastant els drets pendents de
cobrament i en conseqüència hi ha un canvi de criteri, que van parlar el dia de la
Comissió, en quan a la dotació de morositat, l’any passat va sortir l’arçal amb un criteri
i aquest any el Departament Econòmic i Financera i la Sindicatura de Comptes van
establir uns criteris pels Ajuntaments Catalans quan a la dotació de morositat , que es
bastant més raonable que estableix per l’arçal i que s’ha actualitzat per part de
l’Ajuntament i utilitzats en tots els exercicis anteriorsel de la Sindicatura de Comptes i
això suposa uns 300.000€ més de dotació de morositat i al final continuem tenint un
romanent de tresoreria positiu amb un import per despeses generals de 1 milió menys
que l’any passat.
Tal i com van preveure, en l’exercici del 2014 en quan a ratis de solvència l’Ajuntament
manté aquest ratis, l’estalvi net que es la comparança que es fa entre els ingressos
corrents i les despeses corrents s’han mantingut inclús s’ ha millorat, perquè si
recordem a l’any 2013 l’estalvi net era d’un 11,12 %, l’estalvi al 2014 es d’un 10,86 %,
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però veníem d’estalvis nets de l’any 2011 i 2012 del 3 %i del 4%, per tant en aquest
ratis l’Ajuntament continua en línia de millora, quan a deute viu és uns dels rati que
també s’ha millorat durant aquest quadrienni, hem passat d’un 61,38% d’endeutament
de l’any 2011, a un 45,87% d’endeutament en l’exercici 2014, no ens em vist obligat a
fins ara, a fer-ho per excés de tresoreria i si s’ha de fer tampoc augmentarem
excessivament el rati d’endeutament i quan a ratis de solvència i històrics en
Ajuntament, és la de seguir la línia durant d’aquests últims anys.
Respecte, a les dimensions dels objectius d’estabilitat, que ja entraríem dins de les
magnituds de macroeconomia, que són magnituds agregades que serveixen perquè
l’Estat pugui calcular el seu rati de dèficit, ja van dir durant tot l’exercici l’any 2014 que
incomplirien de l’estabilitat pressupostaria i l’arrelada de la despesa, per això van fer
un Pla preventiu, van dimensionar un Pla econòmic en el 2014 i el van redimensionar al
juny i al juliol, al final li hem liquidat i hem incomplet els objectius però hem
incomplert en menys mesura del que preveien en el Pla Econòmic Financer, ara en el
proper Ple, segurament, es passarà el seguiment del Pla Econòmic Financer i la
Redimensió, que ara passaríem a tenir un Pla Econòmic Financer correctiu que es pot
executar durant l’any 2015 i durant l’any 2016. Es faran uns escenaris i es plantejarà al
Ple, el seguiment del Pla com la cobertura de l’exercici dels dos exercicis pressupostari,
al que fa referència i desprès van comentar a la Comissió Informativa a part de parlar
dels criteris de morositat, que desprès s’ha de donar compte al Ple que també donaven
compte de l’informe de la capacitat del SEC de l’exercici 2013, perquè aquest Plenari,
l’any passat quan es va presentar la liquidació, es va presentar un informe d’Intervenció
amb els criteris que establia el MINHAP, respecte al destí de la capacitat SEC,el Sr.
l’Alcalde consulta a l’Òrgan de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya i el seu
criteri, es que mentre es tingui un criteri de tresoreria no cal amortitzar deute i és el
criteri que ha seguit aquest Ajuntament, i en aquest sentit sembla que no em deixo cap
important a dir i van comentar.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta per la Sra. Interventora, respon que no
hi ha cap pregunta i dóna la paraula a la Sra. Regidora.
Regidora : Que comenta que esta molt bé, que hi hagi un romanent de 2.300.000 € per
aquest any.
La regidora Dolors Ligero exposa que la contenció de la despesa estan donant fruits,
que són els romanents de tresoreria, de més de dos milions d’euros, que té un retorn cap
a la ciutat en forma d’inversió.
ES LA INTERVENCIÓ A LA COM INF, PERÒ DE MOMENT NO BORRAR-HO: La
Interventora explica que la liquidació de l’exercici de 2014 incompleix l’objectiu de la
regla de la despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupostària. En previsió d’aquest
incompliment ja es va aprovar el Pla econòmic-financer. L’Ajuntament, seguint el

*
criteri del departament de tutela financera de la Generalitat, no ha amortitzat el deute
viu vigent, per tal de poder complir amb el termini mitjà de pagament a proveïdors i
evitar haver de concertar aquest any un nou préstec a curt termini per pagar a
proveïdors.
La Interventora exposa la comparativa entre la liquidació del pressupost de l’any 2014 i
la de l’anterior. Hi ha un pendent de pagament molt superior al de l’any anterior. I un
romanent de tresoreria un milió d’euros inferior al 2013. Els ratis de solvència són
similars, i ha baixat el rati d’endeutament i l’endeutament absolut.
 Es donen compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Ajuntament
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, en compliment del que estableix l’article 191.3 del
RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Hisendes Locals
i l’article 90.1 del RD 500/1990 de 5 d’abril.
DISPOSO :
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014,
prèviament informat pels Serveis d’Intervenció municipals d’acord amb els estats que
consten com Annex i amb els resultats:
-

Resultat pressupostari de l’exercici ................................... -634.734,28 euros
Resultat pressupostari ajustat.............................................. 3.868.898,69 euros
Romanent de tresoreria total............................................... 12.702.555,91 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals................. 3.395.155,92 euros

SEGON.- Declarar l’import de 303.133,28 € corresponents a la declaració de no
disponibilitat de crèdits de la paga extra de Nadal, inclosos en el Romanent de
Tresoreria per a despeses generals afectat a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es
determini en les corresponents lleis de Pressupostos.
D’aquest import ja s’ha restat la part meritada de la paga de Nadal, liquidada durant el
2014.
TERCER.- Aprovar els estats consolidats de la liquidació del Pressupost de l’exercici
2014, prèviament informats per la intervenció municipal, de conformitat amb els
següents resultats:
-

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols compleix amb el principi de
sostenibilitat financera, assenyalat a l’article 13 de la Llei 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tant amb el que es refereix al
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compliment del volum de deute públic, com al compliment de l’objectiu de
deute comercial.
-

La capacitat de finançament en termes SEC manifestada en la liquidació de
l’exercici 2014 és de -1.091.403,76 €, i per tant, no es compleix l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostaria establert a l’article 11.4 de la Llei 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

-

La liquidació del pressupost de l’exercici 2014 no compleix amb l’objectiu de
la regla de la despesa.

QUART.- Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins de la primera sessió que
se celebri i remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma
segons el que disposa l’art 193, apartats 4 i 5 del Text Refós de la llei de Hisendes
Locals.»
Emissora Municipal
«RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2015
A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, en compliment del que estableixen l’article 191.3
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 90.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom “Emissora
municipal Sant Feliu de Guíxols” corresponent a l’exercici 2014, prèviament
informat pels serveis d’intervenció municipals, d’acord amb els Estats que
consten com annex i amb els resultats:
- Resultat pressupostari............................................................... -20.830,56 €
-

Resultat pressupostari ajustat.................................................... -19.780,32 €

-

Romanent de tresoreria total.....................................................

29.778,47 €

-

Romanent de tresoreria per despeses generals.........................

28.124.47 €

*
SEGON.- Declarar l’import de 3.380,03 € euros, corresponents a la retenció de no
disponibilitat dels crèdits de la paga extraordinària de Nadal inclosos en el
romanent de tresoreria per despeses generals (exceptuant la part que es va liquidar
en l’exercici 2014) afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en
les corresponents lleis de pressupostos.
TERCER.- Aprovar els estats consolidats de la liquidació del Pressupost de l’exercici
2014, prèviament informats per la intervenció municipal, de conformitat amb els
següents resultats:
-

L’emissora municipal de Sant Feliu de Guíxols compleix amb el principi de
sostenibilitat financera, assenyalat a l’article 13 de la Llei 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tant amb el que es refereix al
compliment del volum de deute públic, com al compliment de l’objectiu de
deute comercial.

-

La capacitat de finançament en termes SEC manifestada en la liquidació de
l’exercici 2014 és de – 22.798,37 €, i per tant, NO es compleix l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostària establert a l’article 11.4 de la Llei 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La liquidació del pressupost de l’exercici 2014 NO compleix amb l’objectiu de
la regla de la despesa.

-

TERCER.- Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins la primera sessió que
celebri, i remetre’n la còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma,
segons el que disposa l’article 193, ap. 4 i 5 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Així ho disposa l’alcalde, d’aquest organisme autònom Emissora Municipal, en el lloc i
data a dalt indicats, davant meu , la secretària delegada, de la qual cosa dono fe.»
Escola de Música
«RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2015
A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, en compliment del que estableixen l’article 191.3
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 90.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom “Escola de
música de Sant Feliu de Guíxols” corresponent a l’exercici 2014, prèviament
informat pels serveis d’intervenció municipals, d’acord amb els Estats que
consten com annex i amb els resultats:
- Resultat pressupostari............................................................... 19.049,53 €
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-

Resultat pressupostari ajustat.................................................... 19.049,53 €

-

Romanent de tresoreria total..................................................... 152.554,84 €

-

Romanent de tresoreria per despeses generals......................... 129.250,80 €

SEGON.- Declarar l’import de 15.922,52 euros, corresponents a la retenció de no
disponibilitat dels crèdits de la paga extraordinària de Nadal inclosos en el
romanent de tresoreria per despeses generals (exceptuant la part que es va liquidar
en l’exercici 2014) afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en
les corresponents lleis de pressupostos.
TERCER.- Donar compte de l’avaluació del compliment dels Objectius de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de
la liquidació del pressupost de l’exercici 2014:
-

L’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols compleix amb el principi de
sostenibilitat financera, assenyalat a l’article 13 de la Llei 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tant amb el que es refereix al
compliment del volum de deute públic, com al compliment de l’objectiu de
deute comercial.

-

La capacitat de finançament en termes SEC manifestada en la liquidació de
l’exercici 2014 és de 15.701,72 € , i per tant, es compleix l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostaria establert a l’article 11.4 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

-

La liquidació del pressupost de l’exercici 2014 NO compleix amb l’objectiu de
la regla de la despesa

QUART.- Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins la primera sessió que
celebri, i remetre’n la còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma,
segons el que disposa l’article 193, ap. 4 i 5 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Així ho disposa l’Alcalde, d’aquest organisme autònom “Escola de Música”, en el lloc i
data a dalt indicats, i ho certifica la secretària delegada.»
Decret Consolidat d’Esmena

*

«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2015
Atès el decret 2015AJ07000493 de 27/02/2015 de la liquidació consolidada de
l’exercici 2014.
Atès l’error material que consta al compliment de la regla de la despesa, atès que no
s’havia tingut en compte l’incompliment que es va produïr el 2013 respecte el 2012 en
l’emissora municipal de 9.718,30 euros, afectant a l’import de la regla de la despesa a
nivell consolidat.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
ÚNIC.- Substituir les dades del compliment de la regla de la despesa consolidada, per
tal de subsanar l’error material que consta al decret 2015AJ07000493 de 27 de febrer de
2015. On diu:
REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA
BASE DESPESA COMPUTABLE CONSOLIDADA
LIQ. 2013
SUMA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DELS
CAPÍTOLS 1 AL 7 DE DESPESES
23.758.456,70
INTERESSOS DEL DEUTE(-)
-243.609,75
0,00
0,00
AJUST SEC(-) ENAJEMACIÓ INVERSIONS REALS
-301.000,00
0,00
DESPESA
FINANÇADA
AMB
SUBVENCIONS
FINALISTES
0,00
SUBVENCIONS FINALISTES ESTAT
-30.257,94
SUBVENCIONS FINLISTES CCAA
-1.136.647,80
SUBVENCIONS DIPUTACIONS
-621.178,60
SUBVENCIONS
ALTRES
ADMINISTACIONS
PUBLIQUES
-551.751,21
DE LA COMUNITAT EUROPEA
-320.731,51
INEXECUCIO
0,00
TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2013
20.553.279,89
TAXA IMPLICITA CRECIMENT PIB (1,5%)
308.299,20
INCREMENT/DECREMENT RECAPTACIÓ
0,00
DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA LIQUIDACIÓ
2013
20.861.579,09
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2014
0,00
INCOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
20.861.579,09
Ha de dir:
REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA

LIQ. 2014
27.538.762,92
-268.934,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-271,20
-575.081,95
-337.290,97
-865.218,76

25.491.965,32
25.491.965,32
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BASE DESPESA COMPUTABLE CONSOLIDADA
LIQ. 2013
SUMA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DELS
CAPÍTOLS 1 AL 7 DE DESPESES
23.758.456,70
INTERESSOS DEL DEUTE(-)
-243.609,75
0,00
0,00
AJUST SEC(-) ENAJEMACIÓ INVERSIONS REALS
-301.000,00
0,00
DESPESA
FINANÇADA
AMB
SUBVENCIONS
FINALISTES
0,00
SUBVENCIONS FINALISTES ESTAT
-30.257,94
SUBVENCIONS FINLISTES CCAA
-1.136.647,80
SUBVENCIONS DIPUTACIONS
-621.178,60
SUBVENCIONS
ALTRES
ADMINISTACIONS
PUBLIQUES
-551.751,21
DE LA COMUNITAT EUROPEA
-320.731,51
INEXECUCIO
0,00
TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2013
20.553.279,89
TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE (TENINT EN
COMPTE INCOMPLIMENT EMISSORA)
20.543.561,59
TAXA IMPLICITA CRECIMENT PIB (1,5%)
308.153,43
INCREMENT/DECREMENT RECAPTACIÓ
0,00
DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA LIQUIDACIÓ
2013
20.851.715,02
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2014
0,00
INCOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
20.851.715,02

LIQ. 2014
27.538.762,92
-268.934,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-271,20
-575.081,95
-337.290,97
-865.218,76

25.491.965,32
25.491.965,32

»
Decret consolidat
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2015
A la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, en compliment del que estableix l’article 191.3 del
RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Hisendes Locals
i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat Pressupostària i Sotenibilitat
Financera
Atès l’informe de la intervenció municipal en relació a la liquidació consolidada i al
compliment dels objectius d’estabilitat
DISPOSO :

*
PRIMER.- Aprovar els estats consolidats de la liquidació del Pressupost de l’exercici
2014, prèviament informats per la Intervenció municipal en data 27 de febrer de 2015,
de conformitat amb els estats que consten en l’esmentat Informe i amb els següents
resultats:
A) COMPLIMENT SOSTENIBILITAT FINANCERA
Els càlculs d’estalvi net i deute viu són els següents:
CÀLCUL RATI ESTALVI NET I DEUTE VIU
DRETS RECONEGUTS NETS OP. CORRENTS ESTATS CONSOLIDATS LIQUIDACIÓ 2014 26.231.168,33
OBLIGACIONS RECONEGUDES CAP. I, II, IV ESTATS CONSOLIDATS LIQUIDACIÓ
2014
21.115.040,77
ANUALITAT .TEÒRICA. AMORTITZACIO 31/12/14

2.266.830,00

CAPITAL VIU 31/12/2014

11.805.609,68

IMPORT OPERACIÓ AVALADA 31/12/2014

226.468,94

TOTAL CAPITAL VIU

12.032.078,62

ESTALVI BRUT

5.116.127,56

ESTALVI BRUT-ATA

2.849.297,56
RATI ESTALVI NET %

10,86 %

RATI CAP VIU %

45,87 %

INDICADOR ÚNIC DEL COMPLIMENT DEL DEUTE COMERCIAL 4T
TRIMESTRE 2014
El període mitjà de pagament global a proveïdors de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i els seus Organismes Autònoms és de -4,30 dies.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a nivell consolidat compleix amb el principi
de sostenibilitat financera, assenyalat a l’article 13 de la Llei 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tant amb el que es refereix al compliment del
volum de deute públic, com al compliment de l’objectiu de deute comercial
B) COMPLIMENT ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
LIQUIDACIÓ 2014
CAPÍTOL (DRETS
RECONEGUTS NETS)
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

AJUNTAMENT ESCOLA MÚSICA

EMISSORA
ELIMINAC. CONSOLIDAT
MUNICIPAL

13.442.912,52

0,00

0,00

0,00

13.442.912,52

529.719,06

0,00

0,00

0,00

529.719,06
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3

TAXES I ALTRES INGR.

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIM.

6

ALIENACIÓ INVERS.

7

TRANSF. DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANC.
8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

TOTAL OPERAC. FINANCERES

5.418.245,11

229.845,21

23.642,51

0,00

5.671.732,83

6.119.762,63

224.411,86

85.000,00

262.042,00

6.167.132,49

538.113,90

0,00

0,00

0,00

538.113,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427.167,34

0,00

0,00

0,00

427.167,34

26.475.920,56

454.257,07

108.642,51

262.042,00

26.776.778,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.942.157,00

0,00

0,00

0,00

1.942.157,00

1.942.157,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL

LIQUIDACIÓ 2014
(OBLIGACIONS RECONEGUDES)

1

DESPESES PERSONAL

2
3
4
6
7

1.942.157,00

AJUNTAMENT ESCOLA MÚSICA EMISSORA ELIMINAC. CONSOLIDAT

8.434.304,33

389.385,44

116.999,14

0

8.940.688,91

10.747.747,91

45.822,10

9.650,59

0

10.803.220,60

268.934,72

0

0,00

0

268.934,72

1.633.173,26

0

0,00

262.042,00

1.371.131,26

5.627.495,73

0,00

2.823,34

262.426,36

0,00

0,00

0

262.426,36

26.974.082,31

435.207,54

129.473,07

262.042,00

27.276.720,92

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2.078.729,53

0,00

0,00

0

2.078.729,53

2.078.729,53

0,00

0,00

0

2.078.729,53

COMPRS BÈNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSF. CORRENTS
INVERSIONS REALS
5.630.319,07

TRANSF. DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANC.
8
9

ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL OPERAC. FINANCERES

*

PRESSUPOST CONSOLIDAT LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7

8
9

IMPOSTOS
DIRECTES
IMOSTOS
INDIRECTES
TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS
ALIENACIÓ
D’INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL
TOTAL OP. NO
FINANCERES
ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
OP.
FINANCERES
TOTAL
INGRESSOS

AJUSTOS SEC
AJUNTAMEN ESCOLA
T
MÚSICA

EMISSOR
A
MUNICIP
AL

13.442.912,52

0,00

0,00

PRESSUPOS
T
CONOSLID
AT
13.442.912,5
2

AJUNTAMEN ESCOLA
T
MUSICA

EMISSO
RA
MUNICI
PAL

-686.881,64

0,00

0,00

529.719,06

0,00

0,00

529.719,06

59.005,38

0,00

0,00

5.418.245,11

229.845,21

23.642,51

5.671.732,83

-73.799,07

-3.347,81

-1.967,81

6.119.762,63

224.411,86

85.000,00

6.429.174,49

110.425,92

0,00

0,00

538.113,90

0,00

0,00

538.113,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427.167,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.475.920,56

454.257,07

427.167,34
27.038.820,1
108.642,51 4

-591.249,41

-3.347,81

-1.967,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.942.157,00

0,00

0,00

1.942.157,00

0,00

0,00

0,00

1.942.157,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.418.077,56

454.257,07

1.942.157,00
28.980.977,1
108.642,51 4

-591.249,41

-3.347,81

-1.967,81

DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7

8
9

DESPESES
DE
PERSONAL
DESPESES
BÉNS
CORR. I SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
TOTAL OP. NO
FINANCERES
ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
OP.
FINANCERES
TOTAL DESPESES

AJUSTOS SEC
AJUNTAMENT

ESCOLA
MÚSICA

EMISSORA
PRESSUPOST
MUNICIPA
AJUNTAMENT
CONOSLIDAT
L

ESCOLA
MUSICA

EMISSOR
A
MUNICIP
AL

8.434.304,33

389.385,44

116.999,14

8.940.688,91

0,00

0,00

0,00

10.747.747,91

45.822,10

9.650,59

10.803.220,60

0,00

0,00

0,00

268.934,72

0

0,00

268.934,72

1.992,60

0,00

0,00

1.633.173,26

0

0,00

1.371.131,26

0,00

0,00

0,00

5.627.495,73

0,00

2.823,34

5.630.319,07

0,00

0,00

0,00

262.426,36

0,00

0,00

262.426,36

0,00

0,00

0,00

26.974.082,31

435.207,54

129.473,07

27.276.720,92

1.992,60

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.078.729,53

0,00

0,00

2.078.729,53

0,00

0,00

0,00

2.078.729,53

0,00

0,00

2.078.729,53

0,00

0,00

0,00

29.052.811,84

435.207,54

129.473,07

29.355.450,45

1.992,60

0,00

0,00

0,00

CAPACITAT NECESSITAT FINANÇAMENT SEC-95
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ENTITAT
AJUNTAMENT
ESCOLA
MÚSICA
EMISSORA
MUNICIPAL
TOTAL

INGRESSOS
NO
FINANCERS

DESPESES
NO
FINANCERES

AJUSTOS
SEC
INGRESSOS

AJUSTOS
SEC
DESPESES

CAP /NEC
FINANÇAMENT

26.475.920,56

26.974.082,31

-591.249,41

1.992,60

-1.091.403,76

454.257,07

435.207,54

-3.347,81

0,00

15.701,72

108.642,51

129.473,07

-1.967,81

0,00

-22.798,37

27.038.820,14

27.538.762,92

-596.565,03

1.992,60

-1.098.500,41

La capacitat de finançament en termes SEC manifestada en la liquidació de l’exercici
2014 és de -1.098.500,41 € , i per tant, no es compleix l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostaria establert a l’article 11.4 de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
C) COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA
BASE DESPESA COMPUTABLE CONSOLIDADA

LIQ. 2013

SUMA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DELS CAPÍTOLS 1 AL 7 DE
DESPESES
23.758.456,70
INTERESSOS DEL DEUTE(-)
-243.609,75
0,00
0,00
AJUST SEC(-) ENAJEMACIÓ INVERSIONS REALS
-301.000,00
0,00
DESPESA FINANÇADA AMB SUBVENCIONS FINALISTES
0,00
SUBVENCIONS FINALISTES ESTAT
-30.257,94
SUBVENCIONS FINLISTES CCAA
-1.136.647,80
SUBVENCIONS DIPUTACIONS
-621.178,60
SUBVENCIONS ALTRES ADMINISTACIONS PUBLIQUES
-551.751,21
DE LA COMUNITAT EUROPEA
-320.731,51
INEXECUCIO
0,00
TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2013
20.553.279,89
TAXA IMPLICITA CRECIMENT PIB (1,5%)
308.299,20
INCREMENT/DECREMENT RECAPTACIÓ
0,00
DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA LIQUIDACIÓ 2013
20.861.579,09
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2014
0,00

INCOMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA

LIQ. 2014
27.538.762,92
-268.934,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-271,20
-575.081,95
-337.290,97
-865.218,76

25.491.965,32

20.861.579,09 25.491.965,32

La liquidació del pressupost consolidat de l’exercici 2014
l’objectiu de la regla de la despesa.

NO compleix amb

*
SEGON.- Donar compte de la liquidació al Ple municipal dins de la primera sessió que
es celebri i remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma
segons el que disposa l’article 193, apartats 4 i 5 del Text Refós de la Llei de Hisendes
Locals. »
Els regidors es donen per assabentats.
4. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS PLANS
PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2015-2018
Interventora: Els plans pressupostaris són uns fitxers que s’han d’enviar anualment al
Ministeri. Els del 2016 al 2019 són similars al del 2015. Poden canviar per canvis
polítics dels diferents governs.
Es dóna compte al Ple municipal el següent Decret d’Alcaldia:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols,18 de març de 2015
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en l’article 6
l’obligació de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals.
Atès que la remissió, conforme l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, ha d’efectuar-se
per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta Alcaldia
El Ple Municipal acorda:
“1r. Aprovar els plans pressupostaris a mig termini pels exercicis 2015-2018, segons
documents adjunts.
2n. Donar compte d’aquest acord al Ple en la pròxima sessió que se celebri.”».
Els regidors es donen per assabentats.
5. - EXP. 3TC1/2015 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT,
FESTIVALS GUIXOLS DESENVOLUPAMENT.

ACTIVITATS I

El Secretari llegeix la següent proposta, que textualment diu el següent:
«Atesa la proposta sol·licitant una transferència de crèdit entre diferents àrees de
despesa de turisme i alcaldia de data 20 de febrer de 2015.
Atès que segons l’ informe d’intervenció l’expedient s’ajusta als requisits exigits pels
articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i article 41 Reial Decret 500/1990.
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Atesa la base 11.3 d’execució del pressupost vigent preveu l’aprovació dels expedients
de transferència de crèdit que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de diferents
àrees de despeses correspondrà al Ple de la Corporació, llevat quan afectin a crèdits de
personal, amb subjecció a les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a que
es refereixen els articles 169 a 171 del RDL 2/2004 de 5 de març.
Per tot l’ anterior, el Ple Municipal acorda aprovar un expedient de transferència de
diferents àrees de despesa
TRANSFERÈNCIA POSITIVA.
15.43200.22699 Activitats i festivals Guíxols desenvolupament..............1.700,00 Euros
TRANSFERÈNCIA NEGATIVA.
13.91200.22601 Atencions protocol·làries ciutadanes i representatives 1.700,00 Euros.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per Unanimitat
6. - CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ A L'ESTACIÓ NÀUTICA
SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA. ACCIONS 2015 FINANÇADES
AMB SUBVENCIÓ 2014
El Secretari llegeix la proposta que ha esta dictaminada por la Comissió Informativa de
data 17 de març de 2015:
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en sessió plenària del dia 30 d’octubre de
2014(PLE2014000016 ), adoptà entre d’altres el següent acord:
«1. Aprovar el conveni marc regulador de subvenció entre l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i L’Associació Estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols Costa
Brava, amb NIF G-55211189 i amb seu a l’espai port – Tinglado de 17220 Sant
Feliu de Guíxols, fins al 31de desembre de 2017.
L’aportació econòmica que aquest conveni generi per l’any 2014 s’aplicarà a
l’aplicació pressupostària 14 15 43201 46605 aportació estació nàutica SFG
Costa Brava amb número d’operació prèvia 92014002831 i per un import màxim
de 29.265,72 euros.
2. Els imports de la resta d’anualitats s’aprovaran per Junta de Govern Local
d’acord amb el que estableix la clàusula 3a del conveni.»
Posteriorment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en sessió plenària del dia 30 de
desembre de 2014(PLE2014000019 ), adoptà entre d’altres el següent acord:

*

«1. Aprovar la sol·licitud de prorroga de la justificació de l’import de la
subvenció de l’any 2014 fins el 30 d’abril de 2015.»
L’associació Estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols Costa Brava, amb data 13 de març de
2015, ha entrat una instància (RE E20150002323) on exposa que atès el breu període de
temps disposat durant el 2014 per a desenvolupar les actuacions del Pla d’accions 2014, i
encara que la prorroga els hi permetés justificar la subvenció fins el 30 d’abril de 2015 però
amb accions del Pla d’accions 2014, no disposa d’accions ni temps per a fer-ho.
Sol·licita que l’import restant de l’aportació de l’any 2014, pugui ser justificat a més de
amb accions del pla d’accions 2014, amb accions executades durant l’any 2015 encara que
no estiguin incloses en el Pla d’acció 2014.
Amb data 17 de març de 2015, l’estació nàutica entra una instància (RE E2150002434) on
sol·licita el canvi de destinació de la senyalització del tinglado del port com a seu, acció
prevista en el pla d’accions 2014 i que no podrà efectuar ja que el tinglado del port continua
en obres i enumera les accions a realitzar fins a 30 d’abril de 2015 i que no estan incloses en
el Pla d’acció 2015.
Atès que l’article 20 de l’ordenança municipal reguladora de subvencions per a diverses
finalitats dins de l’àmbit de competència municipal, cita que “No s’autoritzaran canvis de
destinació de les subvencions concedides, llevat que tinguin per objecte la mateixa finalitat i
així ho autoritzi l’òrgan municipal competent de forma expressa.
Atès que la finalitat de les accions és difondre i promocionar l’Estació Nàutica Sant Feliu de
Guíxols Costa Brava.
El Ple Municipal acorda:
Aprovar la sol·licitud de l’Associació Estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols Costa Brava,
on demana de canvi destinació de l’import de 1.800,45€,- per la impossibilitat de
senyalitzar la seu del tinglado, que encara està en obres, i destinar aquest import a altres
accions no previstes en el Pla d’accions 2015 que son:
- assistència a fires: Fitur (759,66€), Boot Dusseldorf (419.79€) i B-Travel (421€).
- Accions promocionals : avituallament de la prova d’equitació Le Centaure (200€)»

Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per Unanimitat
7. - MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA
BRAVA
«Es deixa sobre la taula perquè va quedar sobre la taula al Ple de la Diputació de Girona.»

Sobre la Taula per Majoria Absoluta
8. - DEIXAR SENSE EFECTE LA COMPATIBILITAT ATORGADA A UNA
FUNCIONÀRIA
El Secretari llegeix la proposta, que textualment diu el següent:
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«En data 23 de febrer de 2012 el Ple municipal adoptà, entre d’altres, l’acord
d’acceptar la sol·licitud de la senyora Susana Roqué Cook, sobre comptabilitat per a
l’exercici d’un lloc de treball com a personal funcionari de carrera de l’Administració
Pública Local amb l’exercici laboral per a dur a terme treballs com a comercial de
l’empresa Vorwerk, l’activitat de la qual és el sector d’electrodomèstics.
En data 4 de març de 2015 la senyora Roqué presenta sol·licitud de deixar sense
efectes la compatibilitat atorgada.
Fonaments de dret
L'article 2.c) de la L1ei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei
d’incompatibilitats és d'aplicació al personal al servei de les Corporacions
Locals i dels Organismes d'aquestes dependents.
Segons l'article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals es preveu l'autorització de
compatibilitat per l'exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les
dues jornades no superi la jornada ordinària de l' Administració incrementada en
un 50%.
Segons l’article 50.9 de] Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les
entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Regim Local l'autorització de compatibilitat del personal al servei de les
entitats local s per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple Municipal acorda:
1r.- Acceptar la sol·licitud de la senyora Susana Roqué Cook, amb DNI 40532574L, de
deixar sense efecte la compatibilitat atorgada mitjançant acord de Ple en sessió del dia
23 de febrer de 2012, amb efectes del dia 1 de març de 2015.
3r.- Donar trasllat de l’acord a les persones interessades i a la Junta de Personal de
l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat

*
9. – MP-POUM 22 MODIFICACIÓ PUNTUAL DELA NORMATIVA DEL
POUN DE SANT FELIU DE GUIXOLS- FASE II
El Secretari fa constar que hi ha hagut una modificació del títol d’aquest punt que, en
comptes de Fase III, és Fase II. Llegeix la següent proposta:
«Des dels serveis tècnics i jurídics municipals es va redactar una modificació puntual de
POUM que afecta una trentena d’articles de la Normativa urbanística amb l’objecte
d’aconseguir una adequació del marc normatiu dels usos generals i específics, del marc
normatiu per a l’ús d’aparcament admès com a principal o compatible, una regulació
unificada en relació a la previsió mínima de les places d’aparcament obligatòries per als
diferents usos de l’edificació, que millori i faciliti la seva aplicació en l’autorització
d’obres i activitats econòmiques relacionades. Així mateix, té per objecte aconseguir
esmenar les disfuncions detectades a la normativa derivades d’anteriors modificacions
puntuals de POUM.
Els objectius d’aquesta modificació de normativa són bàsicament:
a).- Endreçar la regulació dels usos generals i específics i regular l’ús d’aparcament de
vehicles automòbils i embarcacions com a ús principal en diverses zones del municipi, i
reordenar les condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions, la
previsió mínima de places d’aparcament obligatòries i la seva relació amb les llicències
d’edificació.
b).- Estendre l’exempció de reserva de places d’aparcament a altres indrets del nucli
antic i decimonònic, i prohibir l’ús d’aparcament en diversos carrers del centre de la
ciutat.
c).- Esmenar les disfuncions pel que fa a les alçades reguladores de diverses zones, entre
la normativa general que estableixen els article 75 i 88 de les Normes Urbanístiques i la
normativa específica de cada zona, i les disfuncions que afecten establiments hotelers de
les categories H1 i H2.
La modificació es va aprovar inicialment per acord de Ple de 30 de desembre de 2014, ha
estat sotmesa al tràmit d’informació al públic i procés de participació ciutadana sense que
s’hagi presentat cap al·legació o suggeriment segons consta acreditat a l’expedient.
Per la resta s’han completat tots els tràmits preceptius segons consta a l’informe jurídic,
ratificat pel Secretari de la Corporació, emes en sentit favorable a l’aprovació provisional
del document.
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 d’urbanisme,
El Ple Municipal acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la
modificació puntual de POUM: Normativa Urbanística – Fase II, de conformitat amb la
documentació redactada pels Serveis Tècnics municipals, essent promotor l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
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De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament d’Urbanisme de Catalunya es fa constar que els canvis introduïts durant el
termini d’informació al públic no son substancials, la qual cosa no comporta la
necessitat d’un nou termini d’informació pública, però es fan constar en el present acord
d’aprovació provisional:
-

-

A l’article 7 de la modificació es recullen els canvis proposat per l’article 111.Regulació de l’ús d’aparcament. El seu punt 3 s’ha modificat alguns dels carrers
afectats per la prohibició de l’ús d’aparcament.
El plànol informatiu dels carrers amb prohibició d’aparcament s’ha ajustat al nou
redactat el punt 3 de l’article 111. El plànol informatiu de l’àmbit d’exempció de
reserves mínimes per places d’aparcament s’ajusta al redactat del punt 7c) de
l’article 111.
S’incorpora a la modificació un esquema dels canvis proposats en els diferents
articles als efectes de facilitat la seva comprensió.

SEGON.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligencia de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació
definitiva.
TERCER.- Mantenir la suspensión preceptiva de i de llicències en tot el
municipi per les llicències i tramitacions que es vegin afectades pels articles
objecte de modificació amb l’abast previst a l’article 73.1 del Decret Legislatiu
1/2010.
De conformitat amb el que preveu l’article 102.4 del Decret 305/206, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es podran tramitat
els procediment o atorgar les llicències fonamentades en el règim 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.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Prats,

*
El Sr. Prats: bona nit, hem acabat una altre Ple exprés d’aquests, hem anat molt ràpid, a
veure si animen una mica la cosa, la primera pregunta fa referencia a la quota
d’inversió que es paga del rebut de les aigües. La quota d’inversió es una petita quantitat
que cada ganxon paguem que pot oscil·lar entre un euro o dos, però m’agradaria saber i
que en féssim arribar aquesta quota d’inversió que serveixi per reparar futures
reparacions de la xarxa de les canonades de les aigües de Sant Feliu.
M’agradaria saber primer, de quina quantitat recapten anualment, de quina quantitat ja
dipositada, quin és el criteri per poder carregar les obres de la millora de la xarxa urbana
en aquesta partida i m’agradaria saber que en féssim arribar una relació de les inversions
que s’han dut a terme en aquesta partida els darrers anys.
Llavors per acabar, també les obres que es fan qui ? les valora si és la mateixa Aqualia
o...
Segona pregunta, quina valoració fan de la nova empresa d’enllumenat públic, en quina
fase del procés de substitució està i us ho dic perquè en els darrers dies he vist
anomalies en el funcionament de l’enllumenat públic, he vist fanals encesos en ple
llum , m’han comentat que hi ha hagut punts que no s’han encès quan ha marxat la llum,
era situacions que ja creien superades i que sembla que tornem enrere, no sé, m’ha
agradaria em féssim la valoració i que em donessin una explicació de què està passant
això.
Tercera pregunta, la cap de Recursos Humans s’ha incorporat a la feina? Llavors, la
regidora Dolors Ligero em va dir a tots per correu electrònic que s’obre una proposta de
pacificació d’Escoles i de Pla de Barris, jo m’agradaria que ens expliqués això, si és
possible i demanaria a l’Alcalde un cop explicat que poder-li fer unes petites
matisacions. Seria possible Sr. Alcalde, això?
El Sr. Alcalde respon diguem-li que el que tenien pensat era que la gent que tenia
preparat aquest Pla, que vingués aquí i l’exposes a tots vostès i en aquest entorn de
treball es pogués fer tots els tipus de comentaris que es consideressin convenients i era
la planificació que és volia fer. Si vostè es vol avançar...
El Sr. Prat: jo el que volia fer son petites matisacions, d’una valoració del què... doncs
començo jo. Un cop disminuït el transit del carrer Hospital, ens podem posar ferm i fer
complir la moció per tancar-lo al transit els diumenges i festius, jo també, ampliaria als
dissabtes que el transit serà molt residual.
Segon, al final del carrer de Capmany i del carrer Hospital, els cotxes que venen del
carrer Hospital, allà hi posaria una senyal de sentit obligatori cap a la plaça del
Monestir, perquè? Per què així, ens traiem de sobre tot la circulació que ve del carrer
Capmany i evitem que pèssim per la plaça Monestir i de la placeta de Sant Joan i així
pacifiquen més la zona del centre.
El que més ens agrada al meu grup i a mi, es que, de convertir aquesta carretera de
Girona en un vial d’un sòl sentit, fins a la cantonada del carrer de Santa Magdalena i no
calia consultar a una empresa especialista sinó consultar el programa d’Iniciativa de
l’any 2011 per trobar aquesta proposta reflectida, creiem que aquesta mesura fa curt,
perquè pensem si fem això, si canviem la carretera de Girona i la posem en un sòl sentit
fins al carrer de Santa Magdalena i pensem que aquest carrer absorbirà el trànsit del
carrer Concepció i llavors mantenir el carrer de Santa Magdalena en doble sentit, crec
que no seria bo, crec que el carrer de Sant Magdalena s’hauria de fer d’un sòl sentit cap
a la Corxera i així d’aquesta manera ampliaríem i aconseguiríem places d’aparcament al
carrer de Santa Magdalena i ja ens portaríem directament a la zona d’aparcaments de la
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Corxera on creiem el meu grup i d’altres que és on ha d’haver uns dels pols
d’aparcament de Sant Feliu.
Seria una bona proposta i podrien trobar inconvenient i tots sabrien quins seria, és el
pont de sobre la riera i al final del carrer del Bruc, si mantenint la doble direcció del
carrer de Santa Magdalena, ens trobarem en tres punts negres nous a la circulació de
Sant Feliu: un a la cantonada del carrer de Santa Magdalena amb Capmany que llavors
els cotxes podran girar a l’esquerre mentre els altres sortiran d’aquella corba de davant
de Can Ginesta.
La segona, els cotxes que vinguin de Mas Canades també ens trobem que serà un punt
negre i els altres del carrer Percher, per tant, això, jo crec que els camions de Can
Ginesta han de sortir per algun costat, jo ja li vaig explicar Sr. Alcalde que l’interessant
seria que els camions de Can Ginesta que entréssim per la carretera de Girona però que
sortíssim per el carrer Mas Canades canviant el sentit i es podria fer amb poquetes
modificacions, crec jo.
Bé, sembla que no em deixo res, es clar, pensin que aquesta proposta el que s’hauria de
fer seria de resoldre la zona del Pont, que és una zona que crec que és un punt negre
urbanístic de Sant Feliu que s’hauria de resoldre un dia o un altre, perquè si ho fan en
doble sentit absorbirà molt de trànsit amb aquesta proposta i que més aviat que tard
s’haurà d’arreglar, només era això i que espero que em voldran contestar. Crec que és
una proposta interessant perquè amagarem molt la circulació de la zona del carrer de
l’Hospital fins a la Placeta de Sant Joan i la minimitzarem molt i és una proposta
interessant i a part, d’augmentar la zona d’aparcament en unes quantes places
d’aparcament.
Un altre prec és recordar el meu plec reiterat la franja subsidiària de terreny que hi entre
Santos Boades i la Ronda de Ponent, un prec que porto fent reiteradament i que l’equip
de Govern es veu incapaç de dur a terme.
Un altre prec són les defecacions dels gossos, a Sant Feliu tenim un problema amb les
defecacions dels gossos, s’ha posat cartells que amenacen multar amb 200€, bé,
m’agradaria saber quina quantitat de sancions s’han imposat per aquestes defecacions,
quantes s’ha dut a terme, llavors per continuar amb aquest tema de les defecacions dels
gossos però ara a la zona de la platja, la platja s’ha convertit en un gran pipican i no es
neteja i la gent que hi va no recull les defecacions i llavors ens trobem que venen gent
turistes o gent d’aquí que van a la platja amb la canalla i el que primer troben són les
defecacions dels gossos, entre tots plegats hem de buscar alguna solució ja que és un
atractiu turístic hivern i estiu, per tant crec que l’hem de cuidar i mantenir molt més!
Un altre prec és que aquest dissabte s’inaugura el refugi antiaeri del barri del Puig i
repassant les Juntes de Govern m’ha cridat l’atenció el que ha costat,amb un import de
21.780€ ( l’alcalde talla un moment l’exposició del Sr. Prats, ja que esta consultant
alguna dada per posteriorment donar-li resposta al seu prec. L’Alcalde li torna a cedir la

*
paraula al Sr. Prats perquè continués.), bé, doncs aquesta és la xifra màgica, és el
resultat de sumar l’IVA amb quantitat màxima a licitar sense concurs, el meu prec seria
desterrar aquesta quantitat de licitació, això pot constituir un frau de llei perquè 18.000€
justos més IVA, doncs és molta casualitat en aquest cas segur que és una casualitat,
segur, però crec que hauríem de fer un esforç per cuidar les formes i desterrar aquestes
quantitats de les licitacions i per acabar una pregunta, perquè no sé si estic en fals o no,
però m’agradaria aclarir-ho ( sona el telèfon mòbil del Sr. Motas), és respecte als carrers
que s’estan fent nous, de totes les obres que s’estan fent és que vaig parlar amb les
persones dels carrers i ara que esta tant de moda i que s’està posant la fibra òptica a Sant
Feliu i els hi vaig preguntar si havien pensat en passar una canalització per la fibra
òptica i em va dir que no que en totes les obres noves en aquell sector d’allà de la zona
de les Eres, precisament, doncs no havia cap canalització de fibra òptica o la previsió,
bé, jo no sé si tenen previst de passar la fibra òptica per altres mitjans o, jo crec que
seria convenient que amb les obres hi hagués la previsió ja que tenim els carrers oberts
en canal de passar totes les previsions de serveis que fossin possibles, ja estic, moltes
gràcies.
L’alcalde dóna les gràcies al Sr. Prats per la seva intervenció i explica que es
començarà per la darrera pregunta.
Avui, justament en Junta de Govern s’aprova el conveni amb telefònica per la
instal·lació de fibra òptica a Sant Feliu de Guíxols i en els plans d’urbanització
d’aquests carrers ja està previst deixar aquests espais, i li passa la paraula a la Sra.
regidora
La Sra. regidora esposa que es passaran, que ja se’n li va explicar quan es va fer el
projecte de passar la fibra, però, ells ens van dir que en principi no ho tenien previst,
cosa que ja han canviat, perquè justament, com a dit l’Alcalde l’ha aprovat per Junta de
Govern, el que diuen és que ells faran aquest canvi de posar fibra òptica però sense cap
inversió en obres, o sigui, la condició que ha posat l’empresa és que aprofitarà els
mateixos canals per on passa ara mateix la línia, on és soterrada ho serà soterrada ja
que hi ha poc espai i el que sigui grapat a la façana ells ho tornaran a grapar a la façana
perquè és la condició que han posat ja que no volen invertir en obres, clar com això
depèn de l’empresa doncs...
L’alcalde: quan a les desviacions de les obres, la única obra que ha hagut una desviació
perquè ha hagut un motiu, perquè ha sorgit el refugi, en aquest cas, del que era el
pressupost inicial, era aquest, justament. Una obra molt més gran amb un import molt
més gran com és per exemple la plaça del Puig, amb un import d’execució de 800.000€
la desviació ha segut cero, la batalla que té els de serveis tècnics de l’Ajuntament amb la
gent que executa les obres és justament, en una especial dedicació que hi posen en
dedicar cercar motius per a cobrar més, doncs ha estat una batalla que aparentment ha
anat guany des de fa uns quants anys fins aquí, per tant, les desviacions es mantenen a
cero, doncs aquest cas està justificat la quantitat i es pot veure in situi els informes dels
tècnics de l’Ajuntament i així ho conte i no tenim cap dubte sobre la seva honestedat ni
de la seva capacitat tècnica i va ser aquesta perquè no van esperar quelcom que sorgís el
refugi. Per tant, les desviacions de les obres, insisteixo, continuen sent cero.
Tret d’aquesta, i si n’hi ha una altra ha segut per exemple l’aparcament que hi ha al
costat del carrer Bartrina, a part de les Eres, hi ha una desviació perquè es va aprofitar a
posteriori de l’adjudicació de fer un tram que no estava calculat, de fer una zona de
pavimentació que no estava calculada, en qualsevol cas, molt justificat dins de la norma
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i apuntat per baix. A tot cas, el que és la quantitat és la que surt amb el límit de la llei,
no hi ha ni més ni menys, quan s’acosta al màxim segurament es que l’empresa voldria
fer-hi més i nosaltres ens marquem allà, però en tot cas, tota aquesta documentació esta
a la seva disposició per qualsevol dubte a Urbanisme.
Referent al tema de la platja de Sant Feliu, la norma que tenim actualment i que fa anys
té la ciutat es que fora de les temporades de bany, l’accés dels animals a la platja, en
aquest moment està permès, malgrat que no retirem els rètols amb la intenció que sigui
un punt dissuasori.
Fora de les temporades de banys, tret que no hi hagi temporals que llavors la freqüència
de neteja s’incrementa, la neteja de la platja es fa un cop per setmana, tret que si hi ha
tempesta es neteja, ja que el temporal porta coses a la platja, en qualsevol cas, el que si
és cert el que vostè exposa Sr. Prats, és cert que el incivisme d’alguns és molt difícil de
gestionar i pot ser haurem de canvia r de parer!, la norma que tenim i per tant, ara estem
complint la norma que fa molts anys esta instaurada en aquesta ciutat i de fa bastants
legislatures. Amb la continuació dels excrements dels gossos, en quan a sancions però
també a quan a la identificació de persones doncs se li fa que si porta una bossa... ho
farem en molt de gust passar-li les dades, pel Sr. Cárdenas.
En relació a la franja de Santos Boades, com diu vostè molt bé, és inexplicable i ara no
sabria dir-li de memòria el motiu, també recordo que per Decrets s’hi estan posant
sancions coercitives a les persones que no compleixen el manteniments dels solars i
hem posats unes quantes, en aquest extrem es pot comprovar des de l’àrea d’Urbanisme
que és des d’on se gestionen i espero que aquest sigui el cas, ates que no s’hagi netejat
com vostè diu molt bé, abans de fer-ho de manera subsidiària s’ha de fer aquest procés.
En relació a la proposta de la planificació de trànsit, el que vostè diu, que li he escoltat
però no li he recollit, proposa que es torni a recollir i a tractar en aquest àmbit més de
treball i aquí hem de filar prim per evitar errors, totes les propostes que ajudin a aquest
estudi seran benvingudes i el que volem es que una cosa senzilla es que la Ctra. de
Girona sigui menys carretera i més carrer i que les zones de vianants siguin per
exemple, que avui s’ha aprovat de manera definitiva que no es pugui aparcar i que
tingui prioritat el peató, etc. Tant bon punt es convoqui es dirà als regidors i Sres.
regidores per poder tractar aquest tema i allà esplaiar-se tot el que calgui.
En relació a la cap de Recursos Humans, sí que s’ha incorporat a la seva feina i fa molt
bona feina.
Pel que fa al tema de la substitució de l’enllumenat públic a vegades a succeït averies i
s’hi estan reparant en tres grups que hi estan treballant: canviant llums, etc. a les zones
que no ha passat res significatiu i hi ha una zona del carrer Madrid i un altre carrer que
han tingut varis parades de llum i que no li puc dir el motiu, demà al mati li sabré dir, en
aquestes zones és a on s’han centrat, en altres ocasions com vostè ha pogut comprovar
punts que cremen o altres que no funcionen, etc, per tant, ara hi ha un grup de 6

*
persones treballant, i estan fent això i són dos grups, per exemple avui estaven al cantó
de Can Serra, uns dels grups.
En relació al criteri d’inversions del tema de la companyia de les aigües, el primer dir
que s’aplica, tindrà dos tipus d’exposicions: una part de criteris econòmics per part
d’Intervenció i una altra que ho farà la regidora Dolors Ligeroi que ho complementarà, i
crec que amb totes dues es podrà complementar, ara li dono la paraula a la senyora
Interventora i tot seguit a la regidora Dolors Ligero.
Interventora: bona nit, el cànon del rebut de l’aigua, el que està destinat a obres ve de
l’estalvi d’interessos de les obres d’aigua del Pasteral, es va fer un préstec, ho va fer el
Consorci de la Costa Brava, nosaltres pegàvem uns interessos, el tipus d’interès va
baixar espectacularment, llavors des del Consorci es va decidir que aquests interessos
haurien de repercutir al Ajuntaments que havien col·laborat en el pagament de les
quotes d’amortització dels préstec i dels interessos i es va arribar a un acord que tots els
diners es tenien que destinar a obres i estructures del cicle de l’aigua sinó que també
podien estar incloses les obres de clavegueram, amb aquests impost que es va començar,
es van retornar interessos cap a l’any 2007, crec 2006-07, es van fer diverses obres a la
zona de Vilartagues, es van fer obres de connectors de clavegueram i es van fer
diferents obres.
En l’any 2015, l’anterior legislatura es va aprovar un conveni amb els veïns de Sant Pol
que comprometia aquest import o aquest finançament del cànon de l’aigua a que es fes
l’arreglament de la xarxa dels veïns de Sant Pol i són en què s’han destinats aquests
quatre anys i l’import destinat anualment és de 158.000€ aproximadament a l’any.
L’alcalde: dóna la paraula a la regidora Dolors Ligero.
Regidora Dolors Ligero:si, al començar la legislatura van estar mirant quines eren les
contraprestacions que rebia l’Ajuntament per aquesta concessió i havia com a comentat
l’interventora, havia un acord de ferd’una inversió a Sant Pol amb aquest cànon que
rebien dels 158.000€, aquest acord deia de fer una sèrie d’obres que estaven
planificades en nou fases i en aquest quatre anys ja s’han fet quedant renovada tota la
xarxa d’aigua de la zona de Sant Pol i a més, hi ha un altre cànon més petit que són uns
30.000€ i pico d’euros que és per un altre concepte però com a inversió que quan
nosaltres van entrar al 2011 feia uns anys que s’estava acumulant i que no se sap perquè
no s’havia fet servir, per tant, hi ha una bossa de 140.000€ que s’ha fet servir també per
avançar aquestes obres de Sant Pol i en lloc d’acabar-les en 9 anys, acabar-les en quatre.
Aquest any un cop acabada tota aquesta infraestructura de Sant Pol ja s’ha planificat de
continuar amb una inversió a tota la zona de Can Serrampeina, “ 56’”al carrer Industria,
al carrer Santa Teresa, tota aquella zona que té una xarxa d’aigua molt deficitària i que
tenen problemes contínuament, ja està valorat pels serveis tècnics de l’Ajuntament que
valoren les obres i desprès es tornarà a licitar i a l’empresa que guanyi les obres desprès
ells acorda amb Aqualia, perquè ells han posat una quantitat, el preu,entre ells dos, ho
acorden el preu, però que els preus han sortit d’aquí de l’Ajuntament. De fet cada any
d’aquests preus com hi han varies empreses que s’hi presenten sol haver-hi una baixa i
d’aquest baixa el que s’ha fet en lloc de gastar menys cada any és la de fer més obres,
sempre s’ha posat com opció en comptes de baixar el preu, que aquesta opció no hi és,
és l’opció de continuar una mica més allà les obres, fases diferents i és per això que en
aquests quatre anys s’hagin pogut acabar. Quan a l’obra de Campeina en principi amb
els números que tenim en dos anys, en dos inversions de 150.000€ estaria acabat.
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Aquest any com a novetat és possible que es fes diferent, normalment el que fem és
nosaltres licitem, nosaltres paguem la factura i Aqualia ens dóna els diners, però també
hi ha la possibilitat de que ells fessin l’obra i no necessariament ha de ser amb els
números d’ells, sinó que nosaltres valorem l’obres però que ells directament la
contractin, amb això l’únic que guanyaríem, el control és el mateix, que els preus ho
faríem nosaltres i els pressupostos també, ja ho tenim fet, però si que guanyaríem que
aquests obres no contaria per a la regla de despesa d’aquest Ajuntament, per tant, ens
afavoreix econòmicament i el tracte és el mateix i tenim aquest marge i per tant, hem
tingut converses amb l’empeses i en principi hi estan d’acord a fer-ho d’aquesta manera
i s’ha sotmet a la valoració dels preus a Serveis Econòmics i desprès aquest tema s’ha
d’acabar de parlar amb Intervenció.
L’alcalde: gràcies senyora regidora, una cosa per acabar de arrodonir el tema, dóna la
paraula al Sr. Pere Albó per parlar del Pasteral.
Regidor Pere Albó: si, aquest mati ho hem comentat amb el Sr. Prat i he estat fent
memòria en quan això surt al rebut, que a vostè també s’hi interessa, que es va revisar el
rebut, recordo que el Consorci va haver-hi un moment que va acabar de pagar, el que
seria tota la vinguda d’aigua i tota la inversió, com molt bé, s’ha apuntat aquets
municipis i del Consorci, i del principi i per tant s’havia fet més aportació, van deixar
d’alguna manera de contribuir i que sortís al rebut d’aquesta quota per fer venir aquesta
vinguda cap a aquí, a partir d’aquí es va presentar una revisió de quins serien els
conceptes del rebut de l’aigua i com efectivament havien moltes tasques a fer, pendents
de la zona de Sant Pol i d’altres i moltes millores a fer i en aquell moment quan
començaven aquell mandat es parlava fins i tot a fer uns dipòsits d’aigua, si se’n
recorden també es va millorar aquella pressió d’aigua que havia a la ciutat, de molts
veïns, etc etc. es va considerar que seria convenient que hi hagués una bossa que anés
preveient i que es farien reparacions i que no aniríem a cop de rebentó i que poc a poc
aniríem agafant terreny al que seria, uns nivells de reposició raonables i que ens
permetés no estar sempre a cop d’emergència entre els d’aquesta de Sant Pol i arrel
d’això va aparèixer aquest punt en el rebut i crec que si efectivament, que un cop que
s’ha anant produint els ingressos s’ha anat gestionant en aquest direcció correctament.
L’alcalde: moltes gràcies Sr. Pere Albó, crec que aquí s’acaba, doncs bé, Sr.Óscar
Álvarez
Sr. Oscar Álvarez: gracies senyor Alcalde, jo vull començar amb un retret a vostè Sr.
Alcalde, avui ha començat amb un acte solemne i a començat amb un minut de silenci
per les víctimes de l’avió, el dia d’ahir a les 12 del migdia davant de la plaça de
l’ajuntament, davant de la porta també es va celebrar un acte solemne on també es va
guardar un minut de silenci, cap ni un dels caps dels Portaveus ni els caps del regidors
de l’equip de l’oposició no van ser convocats degudament ni avisats per aquesta a l’acte
que es realitzava a les 12h. a la porta, del dia d’ahir, ami m’agradaria saber el motiu per
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el qual no ens hi van informar, si la persona que tenia l’encàrrec no ho va fer o... doncs
ens agradaria saber Sr. Alcalde si cap de l’Ajuntament s’hi va informar a la persona
indicada en passar aquesta comunicació o es va oblidar de fer-ho perquè he vist les
fotografies penjades a la web de la radio de Sant Feliu i vostè hi era i molts dels vostres
regidors de l’equip de govern també hi eren i van anar ben pocs, perquè van trucar
directament a la porta de l’Ajuntament per preguntar si es feia algun acte o no, això no
va sortir d’iniciativa pròpia, ni de vostè ni de cap dels regidors del seu equip ni del propi
Ajuntament, bé això per començar.
Desprès el meu company d’Iniciativa ha parlar de les mancances que hi ha de
l’enllumenat, jo estic completament d’acord, i que una situació concreta de la setmana
passada que entre les 19h i les 21h.va ser una franja horària que jo vaig estar amb els
ciutadans de Sant Feliu i vaig estar amb mainada, van estar a la Rambla van creuar el
pas de zebra fins al passeig del mar i tota la fase del passeig del Mar estava sense llum,
per tant creuar des de la Rambla fins al passeig del Mar, aquell pas de peatons no es
veia res i era ben fosc i molt i molt perillós, bé amb aquest aspecte es va negociar un
contracte de més de 400.000€ anuals, penso que hauria de donar una mica de millor
resultat poder estan en fase de proves, doncs demanen sisplau, que son molts de diners
que es gasten en aquest tipus de contracte, demanen que el dissabte que es un dia que hi
ha bastant gent de Sant Feliu, almenys a la zona de mar va fallar.
Jo volia, en referència del regidor Joan Vicente, volia fer-li tres preguntes concretes.
La primera era com està la negociació o el tràmit amb la Generalitat per demanar la
cessió de la competència de la carretera de Girona i l’altra carretera que també es
competència de la Generalitat on va sortir fa varis Plens aquella problemàtica d’una
finca en aquella situació, bé saber com esta el tema de la Generalitat que va sortir a la
televisió el tema de Llagostera, la Generalitat va cedir la carretera principal que travessa
el nucli principal de la població i a més van ser tant generosos els responsables de la
Generalitat que fins i tot van invertir en l’adequació mentre realitzada aquesta cessió a
l’Ajuntament i volem saber en relació a Sant Feliu de Guixols que com està la cessió
d’aquestes dues carreteres i quines son les obres de millora que estan previstes que faci
la Generalitat al moment de l’entrega d’aquestes dues carreteres al nostre municipi?
La segona pregunta dirigida al regidor Pere Albó referent al pàrking soterrat que hi ha a
primera línia de mar, en quina fase ens hi trobem si hi ha progressió o bé esta en stand
by per desprès de les properes eleccions municipals.
La tercera pregunta està relacionada amb el pàrquing, que és el pàrking que hi ha a la
horta de Can Palahí, la propietat o d’inquilí o el nou inquilí o d’un de nou s’ha trobat?
que d’aquí a no res serà Setmana Santa i estiu, s’ha demanat algun tipus de renovació de
llicències o d’activitats o si hi ha intenció de demanar llicència o activitat i s’acabi
donant?, aquesta es la tercera pregunta pel Sr. Vicente
Ara una pregunta pel senyor Clarà i es que fa un mes i mig ens va convocar per una
reunió a tots els caps dels partits de l’oposició en relació al contracte d’escombreries i la
meva pregunta és, amb un mes i mig de l’ultima reunió, hi ha hagut alguna modificació
o algun avenç? De com esta la negociació del nou contracte d’escombreries i si no
m’equivoco a finals d’any finalitza el conveni col·lectiu del sector d’escombreries i era
per saber també, com esta la situació?
I l’ultima pregunta pel Sr. Juan Jose Garcia Cañadas, sobre aquesta pregunta que
sempre reiterem “que con el paso del tiempo” en relació en aquest Plec de condicions
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per la publicitat exterior, fa un any i mig o quasi dos anys que l’empresa esta precària,
en aquesta empresa que se li va adjudicar aquest contracte que cada mes va funcionat
però tampoc es una situació que s’hagi d’anar dilatant molt més quan ja portem dos
anys d’espera.
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I l’ultima és pel senyor Alcalde, avui he començat amb l’alcalde i vull acabar amb
l’Alcalde i és el Pressupost de l’Ajuntament sine die ?, res més.
L’alcalde: moltes gràcies senyor Álvarez, començo per la darrera no hi ha sine die,
espero que la setmana que vinent estarà, em diuen per aquí que aquesta setmana no serà
l’altra i no serà sine die i mentrestant li dic així ràpid que a on esta la discussió de la
capacitat d’inversió que hi podem posar i què no, sense posar cap més qüestió.
En relació, i acabo jo, del minut de silenci i tractant-ho amb tot el respecte del món que
es mereix, primer va ser posar la bandera a mitja asta que també li diré per una qüestió
que qui va posar la senyera no es podia posar a mig pal i no va ser una qüestió menors ja
que van estar una estona amb l’ajuda de les administratives i allà ens hi van estar una
estona i fins i tot no sabien si calia fer el minut o no, va ser una trucada del senyor Vilà
que si seria correcte i des d’aquell moment ho van fer, sempre tenint la mira que en
aquest Ple es faria ja que és la màxima expressió que es pot fer i aquest és el motiu i no
hi ha cap altre i ja li he dit que la meva intenció era fer-ho aquí al Ple considerant que és
un lloc prou solemne i va ser una decisió d’última hora i va ser una proposta encertada
del senyor Vilà, i van posar la senyera que per cert, van estar una estona.
En relació al tema del tall de llum, comentar que aquesta gent encara que els rellotges
astronòmics fins que no estiguin posats no es posaran a l’hora, estan ja instal·lats a cada
làmpada però s’ha de posar en funcionament i en relació i es que no ha estat aquest dia
sinó d’altres dies que aquests llums no han anat, quan uns dels fanals el camió de la
neteja el va torçar i que per poder-lo canviar, va tenir que estar una nit apagada o també
per exemple quan es van canviar tots els punts del carrer Juli Garreta van tenir que estar
una estona aquella zona apagada.
D’altres averies no son atribuïbles a la nostra xarxa sinó que venen d’Endesa per tant,
cal distingir, i ara quan plou que abans s’anava la llum de seguida ara marxa amb menys
usualitat i encara falta, fins que no estigui acabat no podrem dir-ho, creiem encara que
amb el ritme que van faltarà encara un mes, perquè estigui bé fet, dic de bé fet perquè
encara s’han de repassar coses, per exemple el llum que tenim al passeig funcionen amb
bombetes de 70Wats i fan molta llum i abans anaven amb bombetes de 270Wats i en
feien molta menys llum, en tot cas, les primeres proves es van fer amb bombetes de
50W i s’ha d’acabar afinant i es miren els lux i es mira a on arriben i així finalment
poder objectivar que hi hagi la llum suficient és anar comptant i és el que es demana que
es faci a tots els carrers, en molts llocs per evitar la contaminació llumínica hem d’anar
enfocant a cada zona i això fa que hagin d’aparèixer nous punts, per exemple en

*
l’avinguda Europa, en aquest cas. Ara passo la paraula al senyor Juanjo en relació al
tema del mupis.
El regidor Juan José: la pregunta recorrent i la resposta recorrent i es que aquest mati
he preguntat com estava aquest tema i sembla ser més complexa i la mostra és que ho
és, l’ingenier de la casa ha d’acabar de fer els càlculs per fer una valoració de com estan
els mupis que en aquest moment ja hi son col·locats, quan sapiguem com està la
valoració doncs es podrà fer la valoració de manera global i saber els canons i les
despeses que s’han de cobrar i els costos del tema del plec, el que si li puc dir, que el
plec està a manca d’això, està acabat el que és el text, doncs sembla ser un tema
complex, i aquests tipus d’anuncis sembla cosa senzilla, doncs no ho és.
L’alcalde: si li sembla bé senyor regidor li passem el plec, és un tema que li interessa i
així podrà dir el seu parec!
El regidor Juan José: comenta que si al senyor Alcalde li sembla bé se li passarà a tots
els portaveus, perquè així ho puguin tenir, tota la informació, i contesta: que li sembla
perfecte.
L’alcalde: en relació al senyor Clarà que li hem parlat de com s’està treballant en la
preparació del nou contracte d’escombraries, i que esperem que hi vagi a favor de la
ciutat, endavant senyor Clarà.
El regidor Clarà: comentar una petita sensació, en la reunió que es va fer, diferents
portaveus i regidors de diferents grups no era en base al nou contracte d’escombraries
sinó era al contracte que tenim vigent i era per reduir les hores de la deixalleria mòbil
com de fixa, per aprofitar aquestes hores que la tenim tancada i em sembla que ja és
operatiu, poder-lo destinar a més treballadors al carrer, això ja funciona, vam anunciar a
la deixalleria mòbil com a fixa i aquestes hores les aprofitarem, tal com van quedar en
aquella reunió perquè hi hagi més escombriaires al carrer.
A l’any 2016 és quan s’acaba el contracte que té l’empresa CESPA amb Sant Feliu es
podria fer una prorroga de 2 anys a la qual l’equip de govern que hi ha ara, ja preveu
que no la farem, volem anar a un nou contracte i els tècnics estan treballant per anar
preparant el nou concurs i quan estigui preparat serà el moment per convocar a tot
l’ajuntament, tant l’oposició com l’equip de Govern perquè cadascun de nosaltres
aportem el millor que sapiguem perquè el nou contracte sigui el millor possible. Hi ha
varies possibilitats, hi ha la possibilitat d’anar porta a porta, hi ha la possibilitat de tal
com estem i millorar la recollida que ens hi fa el Consell Comarcal del conveni que
tenim extra, és a dir, tenim varis escenaris que entre tots tindrem que decidir qui sembla
el millor pels propers anys.
Hi ha una pregunta que vostè l’ha dirigida al Sr. Vicente i li contestaré jo, ja que és un
tema que em pertoca a mi, que és l’horta d’en Palahí, fa 3 o 4 setmanes en va arribar, ja
que jo havia mantingut converses amb l’inquilí d’en Palahí, el llogater, a veure si era
possible que aquí en el Ple s’havia demanat per part d’Esquerra Republicana que a
veure si podien tenir el pàrquing obert, aquest senyor es va despenjar amb un e-mail,
que el tenim guardat, demanant-li que els mesos que ell tingues el pàrquing tancat ens hi
deixés obert i que si ens “ho llogaria”, l’import que ens ho va proposar el primer cop,
esta escrit per e-mail, és de 7.000€ i volia dir tot l’hivern menys alguns ponts que ell
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podria considerar que podria fer diners, per Setmana Santa per descomptat no ens ho
llogava i a l’estiu tampoc, li vaig dir que no ens ho semblava bé. Ell em va tornar a
enviar un e-mail dient que aquesta conteste nosaltres li haguéssim fet per escrit i en tot
cas, i li vaig dir que no podia haver-hi contra oferta perquè l’oferta que tu em vaig és
massa grossa i per tant, perquè tu em diguis que et vaig un preu risori m’estimo més no
fer-t’ho ja que no ens hi interessa. Ell va fer una altra oferta i va baixar uns 5.000€, que
jo personalment, com la regidora que porta Hisenda vist el que estem pagant pels altres
terrenys, és bastant car per tenir-ho obert a l’hivern, per tant, salta.
També s’està mirant un altre lloc al costat d’en Palahí, per mirar a veure si condicionen
un terreny que hi ha per uns 3.400€ i poder tenir aquest pàrquing i que és veritat que fa
falta per a la gent que va a la piscina, al pavelló, etc. I el tema de l’hort d’en Palahí és
aquest, res més.
L’alcalde: moltes gràcies senyor Clarà, i dóna la paraula al regidor Juan Vicente.
El regidor Juan Vicente:del tema de l’hort d’en Palahí si que era pertinent preguntarm’ho a mi del tema del sector dels Enamorats, de com estava, etc. i si se’n recorden en
van estar comentant que s’està fent un plantejament d’ordenament d’aquell sector d’
aconseguir, precisament, la concessió d’una bona part dels terrenys de l’horta d’en
Palahí i a més a més, tot una peça, d’un extrem, d’una part més llunyà d’espai dels
Enamorat i també destinar-ho com espai lliure, per tant, per una banda s’està preparant
tota aquesta gestió pel temps curt i aquest línia oberta que sembla que avança
ràpidament, com de moment queda encallat, i intentar dir quins serien els espais lliures
en aquest sector, sembla que hi ha una proposta força solvent de semblar feta però es
cert que els propietaris estiguin d’acord de tota la peça d’aquest sector; això respecte a
l’horta d’en Palahí.
Les altres dos preguntes; En relació a l’aparcament com saben ja, la primera fase de
l’estudi de viabilitat, pot ser, fa com un mes que ho tenen a la seva disposició a dalt, sé
que algun regidor a anat a consultar ..., doncs l’equip de govern que ha fet aquest
document, doncs ho ha estat consultant, alguns regidors han estant fent algun comentari
i aquests es traslladen a l’empresa que esta fent l’estudi de viabilitat de cara al document
definitiu i no em demanin quin és el termini, que crec que no és massa allunyat i per tant
el tema no està aturat, i es va iniciar un procés que creiem que dóna solvència, a part de
ser imprescindible per llei d’una solvència a la intenció de fer un aparcament raonable,
raonat i útil en el sector de llevant del passeig i per tant això continua el seu tràmit en
mesura que està encarregat, per tant, l’equip de govern que entri es trobarà un bon
document per poder prendre les decisions que toca i poder-lo exposar i negociar amb
qui faci falta, un bon document que entenc jo que és una bona inversió per la ciutat.
I en relació a la carretera, suposo que la setmana passada va sortir una carta cap a
Carreteres, que el tram de carretera de Sant Feliu a Palamós, aquell de moment es
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preferia no demanar-ne la cessió per a la ciutat perquè hi ha tot un tema d’afectacions i
creiem que és molt complicat, no només aquell petit de la caseta sinó més enllà d’això i
que preferíem que un cop tot estigues mes clar amb la visió de Carreteres demanar-ne la
sessió i sí que s’anava a demanar la carretera de Girona. Carreteres com a punt de
partida de la negociació deien que ells nomes es feien responsables de deixar les
carretes en bones condicions, o sigui de rigola a rigola, i d’això s’ha fet tot un treball
tècnic, més un informe, en definitiva sobre l’estat de tot el paviment, dels embornals, etc
que segur és responsabilitat seva, ara bé, està oberta tota la negociació d’altres coses per
poder parlar, jo entenc que hi ha unes quantes coses a parlar des de la cruïlla de Rambla
Bordàs a la carretera de Girona que sabem que és uns d’aquells punts complicat perquè
s’ha arreglat un xic però que encara hi ha coses a fer i encara hi ha la proposta de fer
una gran rotonda, creiem que la gran rotonda no és necessària ara, a part que té un cost
extraordinari i que a més hi ha un desnivell important o be de fer una rotonda més petita
o bé d’un semàfor que per regular el trànsit pot tenir la seva utilitat, en tot cas, aquest és
un tema a negociar i com de ben segur ja s’ha pensat aquesta reforma que es planteja de
la carretera de Girona en el tram de la part baixa, probablement també algun aspecte
podria entrar a formar part de la negociació, per si de cas, s’ha fet i amb una tècnica
municipal que es diu Nadiua de Llagostera ha demanat per si de cas, el conveni que s’ha
fet amb Llagostera per veure en quin tipus de pacte han arribat.
L’alcalde: dóna les gràcies al senyor regidor i passa la paraula al senyor Jordi Vilà.
Senyor Jordi Vilà: moltes gràcies senyor alcalde, bé, algun Ple enrere es va demanar
per part de Tots per Sant Feliu, jo demanaria que les obres i l’asfaltatge del carrer
Miquel Boera s’ha enrederit molt, es valorés la possibilitat que el carrer de Barcelona
fos de doble sentit, i jo sóc veí del barri i els treballadors amb els carruatges
industrials(tractors, cotxes...) passen en doble sentit perquè no hi queda cap més opció i
llavors, algun veí també, en fi vist la situació que hi és, si això ha de durar molt més o
de durar més... si és més d’un mes, doncs ho suggereixo, per no dir que ho demano.
També voldria saber el sentit il·lús de la barana que han posat aquí a la Rambla a la
placeta de Sant Joan, al costat de l’estanc, el que era abans la Caixa Laietana, han posat
tres tramades de barana que ... l’alcalde: continuï que jo també m’estic assabentant.
Que si vol sortint del Ple podem anar a veure-ho.
Una altra qüestió, també m’agradaria saber l’entorn als aparcaments que recentment es
va decidir que es proveiria a diferents entorns de la ciutat en règim de lloguer, que per
part de l’Ajuntament ho llogava als propietaris a veure si s’ha desenvolupat tots ...?
L’alcalde: demana disculpes per la interrupció i li demana que torni a fer la pregunta
per contestar-li posteriorment, senyor Vilà.
La tercera pregunta era que temps enrere van acordar o ho van comentar, l’arrendament
de diferents emplaçaments de solars per part de l’Ajuntament a particulars a diferents
llocs de la ciutat per destinar-los a aparcaments, la pregunta és: si s’ha desenvolupats
tots i si, com també es va comentar aleshores, si s’ha pogut fer alguna gestió de
confirmació algú altre solar amb la mateixa destinació d’aparcament d’algun llocs
d’aquests?, res més.
L’alcalde: moltes gràcies senyor Jordi Vilà, en relació al carrer Miquel Boera i al tema
del trànsit i de l’ordenació demà ho tractem a veure com ho fem, avui hem signat ja un
Decret d’imposició de primera sanció de 5.200€ justament per l’endarreriment que hi ha
en aquesta obra, val a dir que la Llei de Contractes les sancions que preveu a priori,
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d’acord amb l’import de l’obra, d’acord amb els dies... posa una xifra que son
relativament petites i també diu que en casos excepcionals l’import d’aquestes xifres es
poden incrementar, nosaltres creiem que la molèstia que provoca és de primer ordre i
hem contemplat aquest extrem, aquesta xifra, un cas excepcional, en el cas dels primers
dies ho hem multiplicat per dos i a partir dels deu dies la sanció l’hem multiplicat per
quatre, de manera que anem que el primer mes d’endarreriment que hi ha ara i que
existeix, la multa és de 5.200€, crec recordar aquest xifra, val dir, que es van fer tres
visites al dia perquè no ens hi escapi res i és d’aquells casos que, on malgrat l’empresa
si que ha tingut la sensibilitat de contractar gent de la ciutat el que no fa bé és la
planificació en absolut, hi han pocs Ajuntaments que tinguin que fer servir aquesta eina,
però nosaltres la fem servir perquè creiem que és adequat, per tant, el suggeriment el
recullo i ho mirem en detall si és aquesta la millor opció i si és així, ho tirarem
endavant.
En relació al sentit de la barana, demana al senyor Clarà que ho expliqui.
El regidor Joaquim Clarà: aquestes són unes baranes que s’ha posat davant de la
Caixa Laietana fa qüestió d’uns 15 o 20 dies, allà es van posar perquè l’acera s’estreny
molt, van estar a punt d’atropellar a una senyora que sortia de l’estanc i a arrel d’això
van demanar si es podia posar unes pilones per evitar això i vàrem creure que el més
adequat des de Viabilitat, era posar aquestes baranes, aquestes baranes són d’un color
que no toca perquè volíem posar les baranes que hi ha al davant del col·legi Gaziel i per
tant el que es farà ara es pintar aquestes baranes de color negre.
L’alcalde: en qualsevol cas, en una zona que és sensible a nivell visual, mirarem bé si
les baranes són la millor opció o no, que suposo que era per aquí on anava l’apunt del
senyor Jordi Vilà, ho mirarem bé, segur que son pràctiques però mirarem que hi hagi
l’equilibri entre pràctic i l’estètic.
El segon punt que fa referència al tema dels solars, dóna la paraula a la regidora Dolors
Ligero.
La regidora Dolors Ligero: si, el mes de desembre es vàrem aprovar tres convenis de
lloguer i de cessió de solars buits, d’aquests tres convenis tenim l’adequació dels
terrenys el que no teníem fa ben poc era la incorporació del romanents de les inversions
del 2014 i per tant fins ara no s’han pogut començar els tràmits per licitar les feines i en
relació a la resta de propostes que teníem sobre la taula per ampliar aquests
aparcaments, per ampliar aquests convenis, s’ha aconseguit signar un altre amb un
propietari d’un terreny que esta a tocar ben bé d’aquest pàrquing que parlàvem de can
Palet arribar ben bé fins a la rotonda i és un terreny de més de 1.000 m 2, el cost que
tindrà per a l’Ajuntament de lloguer és, ronda el 3.400€ és el preu de mercat que s’està
pagant a tots pel m2 i el propietari ha acceptat i ara mateix estan acabant de redactar, tot
esta dit i acordat amb el propietari i en el proper Ple ho tindrem preparat per aprovar-ho.
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L’alcalde: moltes gràcies senyora Dolors Ligero, volia comentar un que estava al
principi al barri dels Barraquer que era un solar que no contàvem i que també s’haurà
d’incorporar a aquesta situació, per tant, ens hi van sorgint i en aquest cas ens ha estat
molt fàcil, no sorgeix el propietari hi ha un gran deute, és bo que no surti com que sí que
surti, totes dues opcions són bones per a la ciutat, pregunta al senyor Vilà si té alguna
qüestió més? ... endavant.
Jordi Vilà: si que m’ha vingut a la memòria, ara que ha dit això si surt o si no surt,
temps enrere vaig preguntar pel carrer del Garrofers núm. 2, sobre la propietat, no em
vàrem poder contestar o no vàrem pogut o tant si val, el cas, es que per casualitat la
façana de l’edifici s’ha remolinat i s’ha pintat i ja torna a tenir un semblant bonic, jo no
sé si s’ha presentat a la propietat, el cas que allò amenaçava ruïna i ara estèticament s’ha
arreglat, en tot cas, el prec que havia fet el confirmo, si això paga IBI i si tot està
legalitzat arquitectònicament, vull dir.
L’alcalde: moltes gràcies senyor Vilà, endavant senyora Dolors Ligero.
La regidora Dolors Logero: això no hem contactat amb el propietari i encara no tenim
contacte d’ell, això ha estat una actuació subsidiària que ha fet l’Ajuntament i per tant el
que hem fet és comptabilitzar aquestes despeses i posar com una anotació cadastral, una
notació al registre que des del moment que el propietari es vulgui vendre la finca o
vulgui fer ús doncs haurà de pagar a l’ajuntament aquestes despeses i s’ha fet per una
qüestió de seguretat perquè l’edifici amenaçava caure hi es tenia que fer alguna
actuació, sí, sí nosaltres sabem quin és el seu propietari el que passa que l’adreça que
tenim és la mateixa de l’edifici i allà no hi viuen i no tenim cap més adreça per dirigir la
correspondència.
L’alcalde: moltes gràcies senyora Ligero i dóna la paraula al grup Tots per Sant Feliu.
Tots per Sant Feliu: gràcies senyor Alcalde, del tema de les obres que tenim en els
diferents carrers volíem demanar a la senyora regidora que esta al corrent de tot si té una
aproximació de la finalització de les obres del carrer Boera que abans han comentat,
més o menys, de quin termini podem estar parlant, del carrer de Santa Magdalena, del
carrer Edén, Iris, de les Eres i del carrer dels Metges en el tram que s’està actuant.
També, preguntar-li a la regidora Dolors Ligero quan s’inicien les obres al carrers Sant
Llorenç, Sant Domènech, Creu i Sant Antoni, sembla que es va preguntar al Ple de
desembre, crec, i ens van dir que s’havien reunit amb els veïns i no sabem en quin punt
estem? També ens han fet arribar que hi ha les voreres del carrer Capmany, entre el
Jutjat i l’escola de Música, o sigui, que estan bastant malmeses i que hi ha un forat en el
carrer de Capmany més o menys a la mateixa alçada, si es pogués reparar.
Després, els hi voldria demanar al nivell de tancament del carrer Hospital que ha sorgir
ja varies vegades, el tancament els diumenges al mati, jo aquest diumenge vaig passar i
vaig veure que allò era campi qui pugui, o trèiem les senyals per no fer el ridícul o
posem una mesura tipus tanca per no tenir un policia allà, una tanca per prohibir el pas
perquè és incongruent tenir una senyal que ningú la fa complir jo demanaria, o bé ens
desdiem o si hi és doncs que es faci complir.
El que sí voldria demanar si ho saben o m’ho fan arribar els agents que té la Policia en
servei, descomptant els que el senyor alcalde comentava que per desgracia estan de
baixa de llarga durada, sinó els actiu, quants agents hi ha? Ja que ens arriben moltes
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queixes que durant la nit sobretot hi ha molts pocs agents de servei, en alguns casos se’n
poden ni en sortir amb el vehicle patrulla sinó que només hi ha un agent en la central,
quants agents hi ha i, si us plau, que qui sigui l’encarregat de fer el quadrant que faci
punt al llapis, que no pot ser es que a la nit per molt que hi hagi una comissió de Mossos
d’Esquadra es que la Policia municipal no tingui efectius.
Després li volia demanar al senyor Secretari, que ja ho vaig fer el Ple passat i també a la
Comissió de Règim intern la còpia del Pla d’Autoprotecció del Carnaval, tant de la Rua
com del Pavelló i per últim, voldria aprofitar aquí al Ple que qui li toqui de Govern que
si pogués que fes servir com d’altaveus advertir a la ciutadania de l’empresa aquesta
d’aigua que va oferint per les llars maquinaria de tractament d’aigua que és una estafa,
crec que és el lloc per aprofitar i donar veu per prevenir a la gent, res més moltes
gràcies.
L’alcalde: moltes gràcies, en relació de les obres dels carrers, treballem amb les dades
que tenim ara, per tant això esta sotmès a variació, jo crec que el més correcte seria de
donar les dades tècniques des d’Urbanisme, des d’on són, qualsevol altre qüestió, es fer
afirmacions que introdueixen molts factors que no depenen de nosaltres, per exemple el
carrer Miquel Boera en aquest moment s’han de fer les proves de compactació del terra
és el correcte, si les proves són correctes la pavimentació serà immediata si no són
correctes hauran de tornar-ho a fer per dir un detall dels elements introdueixen les
variacions. En quan als altres carrers, conforme vagin avançant obres aniran sorgint les
altres obres per fer la ciutat transitable.
Les voreres del carrer de Capmany se’n pren nota i del forat en qüestió per poder-lo
arreglar, en relació al tancament, recordar que també hi ha un punt d’accés als veïns, no
pot ser un tancament amb una barana fixe però que segurament es podrà millorar, una
possible solució seria enfocant a les matricules dels vehicles, fent usos de càmeres i en
aquest cas funcionen, pel que fa referencia a l’estafa avui s’ha comentat a la ràdio Sant
Feliu a part que està penjat a diferents webs, etc i consisteix en advertir a les persones
que es fan passar per personal de la companyia d’aigües i que proposen instal·lar un
aparell per descalcificar l’aigua, etc, etc. Vaja! 3.000€ que en veritat ni son de les
aigües i segurament l’aparell ni funciona, el cas es que gent es fa passar per la
companyia d’aigües i recordar també que la companyia d’aigües just el que fa és el
subministrament d’aigua fins a la llar i allà s’acaba el que fa les aigües. I els que fan
clavegueram tampoc entren dins de les cases, per tant, qualsevol serveis d’aquests que
sembli que hagi d’entrar dins de la llar doncs és mentida.
En relació al tema del Pla d’autoprotecció jo ara li entregaré l‘informe que s’ha preparat
des de l’àrea com de la persona que porta els plans, abans de passar li llegiré un tram,
per exemple Rua de Carnaval: respecte al catàleg d’activitats i de centres d’interès de
protecció civil de Catalunya no tindrà lloc aquest supòsit ja que s’especifica en espais
no delimitats a aquells que el nombre d’assistents i de participants previstos igual o
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superior a 20.000 persones (malauradament aquests 20.000 persones no les hem tingut)
respecte al catàleg d’activitats i centres d’interès sobre protecció civil tampoc tindria
lloc aquest supòsit el que s’ha especificat( per tant, nosaltres calculem que no superem
les 10.000 persones, quedem lluny de les 20.000p.)però, malgrat la no necessitat
d’elaborar un Pla d’autoprotecció i donant compliment el que estableix...ara la
informació que li passo s’especifica, diu els serveis assistencials i d’autoprotecció al
que fa referència el Decret i els que es van aplicar en aquesta Rua, són ASI( assistència
sanitària immediata)amb contingut de mesures destinades a tractar emergències amb
risc vital, una ambulància d’assistència de classe D, més una altre per tram, amb dos
ambulàncies etc .i bé, aquí se li detalla a part que aquí havia policia local no dos
persones sinó moltes més i que també hi havia Mossos d’Esquadra que crec que van
destinar 12 persones, com a mínim però que aquí no ho especifica, en qualsevol cas el
que fa referència al Pla, aquí especifica les dimensions del Pla no se’l sol tenir.
En relació al Pavelló La Corxera, doncs, s’expressa d’una manera similar i me’n vaig
directament a les conclusions i diu: cas excepcional el tema del divendres del Carnaval,
malgrat que l’aforament que l’espai no és superior a les mil persones, atès a l’acte que
es realitza molt probablement accedeixen a la zona de graderies i pistes més de mil i es
va fer un Pla d’actuació preventiva amb les sortides d’emergència etc. Els càlculs es
realitzen a continuació en un acte que realitza el pavelló municipal d’esport La
Corxera que seria susceptible d’un Pla d’autoprotecció a nivell local seria per ... de
l’espai de Carnaval, cal tenir en compte que el càlcul per determinar l’aforament
d’aquest espai de la pista, ara parlem de la pista i per l’acte que es realitza seria màxim
de 0.5 persones per m2, l’espai lliure per pistes una vegada descomptant l‘escenari,
mobiliari i el bar, l’espai al públic disten dimensions adients de 360 m 2...per tant per
700 usuaris i que l’espai per si sol que no necessita un PAU, si afegim la totalitat
d’ocupació de les graderies que és de 402 persones ens donarien un total de 1.122
persones, comptant una ocupació màxima i total d’espais adients segons la normativa
aprovada de 3 de març d’engany, no caldria un Pla d’autoprotecció etc. i va explicant
per aforament. No superem les 2.000 persones, aquest seria el resum, com aquí llegirà
doncs no s’escau, tot i així, el que si li faig arribar són el que es va destinar i diu:
contractat, per exemple, el dijous 12 de febrer que es va calcular que serien unes 1.000
persones i que havien 3 controladors d’accés, 2 vigilants de seguretat, a part d’això els
servei sanitari de suport vital bàsic, l’ambulància convencional amb 2 tècnics sanitaris i
després pel que fa el divendres 13 de febrer on calculaven unes 2.000 persones es van
contractar 6 controladors d’accessos, 6 vigilants de seguretat i pel tema sanitari un
suport vital, una UCI amb un graduat en infermeria i que això supera en creix la norma,
també comentar que enguany el pavelló disposa d’una nova sortida d’emergència, per
tant aquest darrer Carnaval les mesures de seguretat han estat les mes altes que ha tingut
aquest pavelló fins ara. Li passo els informes cap allà. I passa la paraula al senyor Pere
Albó.
El regidor Pere Albó: en aquest sentit s’acaba d’aprovar una norma que estableix
exactament quins han de ser els requisits del que ha de tenir i efectivament com es deia
és de fa un mes o dos aquesta norma, realment fa molt poc i anem per sobre perquè
sempre si té molta cura amb això, inclús s’han fet obres per tal que hi hagi una
evacuació i això ens preocupava molt de si passés alguna cosa doncs que hi hagués una
sortida d’emergència al pavelló i això s’ha fet darrerament, fa un any, i estem per sobre
del que es requereix en aquest moment.
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L’alcalde: moltes gràcies senyor Pere Albó. Tenia un informe per si preguntaven, com
que a vegades parlem de càmeres doncs els hi comento: una càmera que havia a la plaça
Pau Casals, que preguntat a diversos veïns per la càmera que hi ha a la plaça de Pau
Casals, el senyor Alejandro Neri, director del cas Bradero informa: que dita càmera va
ser col·locada pel club que ell dirigeix i enfocant la costa i Badia de Sant Feliu i
connectada a la pagina web amb informació en temps real per l’estat de la mar i les
condicions meteorològiques per a practicants d’esports nàutics que abans de la
col·locació es va informar a l’Agencia Catalana de Protecció de Dades i no posant
objecció mentre fos una imatge paisatgística, que el seguiment que es va fer d’aquesta
càmera es podia veure part del cap de la gent alta que passejava al costat de la barana de
la plaça, comunicant-ho al club perquè ho corregeix, que al moure la càmera que
aquesta enfocava perquè s’enfoqués perquè no es veiés a ningú encara que camines per
sobre de la barana de la plaça i és el que es va exigir ja no es podia veure l’estat de la
mar sinó les muntanyes i el cel de manera que es va retirar la càmera el que ara hi ha és
la carcassa per que ho sàpiguen, ja farem retirar-ho tot, dit això i poder instal·lar una
càmera que pugui enfocar l’esta de la mar doncs com a punt turístic és interessant i és el
que hem de fer, tant aquesta iniciativa que va tenir aquesta persona que crec que és bona
doncs l’hem de suplir nosaltres en una ubicació millor, etc. segurament hauria de ser
més propera ja hi havia una abans i encara hi és, el senyor Joan Prats proposa que es
posi aquí a dalt de l’Ajuntament, també es podria posar a l’Escudera, al Club nàutic crec
que hi havia una no sé si encara hi va per tant hi ha molts llocs on posar-ho, en
qualsevol cas es totalment compatible aquest bon ús que proposava aquesta gent i evitar
filmar al públic.
Senyors i senyores del públic hi ha alguna qüestió?
Perdó senyor Alcalde, ha quedat una pregunta, sobre les obres dels carrers de Sant
Llorenç, etc.
L’alcalde: li he comentat que conforme anéssim avançant amb les altres obres és quan
proposarem els terminis per a començar les altres, hi ha alguna qüestió més? Doncs no,
molt bona nit a tothom i fins a la propera.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
el secretari

Vist i plau
L'alcalde
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