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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. : 23/2015 
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 22 de desembre de 2015
Hora: de 19:00 a 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr.  Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC–E)
Sr. Pere Albó i Marlés (MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)

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

I. PART RESOLUTIVA:

1.-  APROVAR  ELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS 
ANTERIORS DE DATES 24 I 26 DE NOVEMBRE DE 2015

2.-  ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX 
EMPORDÀ PER A L’ACTUALITZACIÓ ALFANUMÈRICA I GRÀFICA DE LES 
ALTERACIONS FÍSIQUES DELS BÉNS IMMOBLES
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3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM - 
25: SECTOR BUJONIS INDUSTRIAL NORD SMU-03 I ACCESSOS

4.- RENÚNCIA A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L'ÚS I LA POSSESSIÓ DE PART 
DE LA FINCA SITUADA A RONDA NARCÍS MASSANAS, 53 (HORT DE CAL 
NEGRE)

5.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

1.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I  ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :

1.  -  APROVAR  ELS  ESBORRANYS  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS 
ANTERIORS DE DATES 24 I 26 DE NOVEMBRE DE 2015

S’aproven les actes de les sessions números 21 i 22, de 24 i 26 de novembre de 2015, 
respectivament. 

2. - ENCÀRREC DE GESTIÓ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
(ACTUALITZACIÓ ALFANUMÈRICA I GRÀFICA DE LES ALTERACIONS 
FÍSIQUES DELS BÉNS IMMOBLES) (GENE2015000935) 

El  secretari  llegeix  la  següent  proposta  dictaminada  favorablement  per  la  comissió 
informativa: 

«Vist l’informe de la TAG de gestió tributària de 9 de desembre de 2015 en relació a 
l’assumpte de referència.

Vist el conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral vigent amb la Direcció 
General del Cadastre.

Vist  l’article  15  de  la  llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú  que regula l’encàrrec 
de gestió.

Vista l’ordenança fiscal núm.3 del Consell Comarcal del Baix Empordà reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d’assistència als municipis i de gestió tributària. 

L’article 6.2 preveu les quotes tributàries a pagar pels següents concepte:

2



[firma]

AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

“Tramitació d’alteracions físiques de l’IBI urbà, models 902 i 902S, per a Ajuntaments 
que tinguin delegada la gestió tributària.”

Elaboració  d’un  expedient  d’alteració  física  d’immobles  subjectes  a  l’IBIU  amb 
compareixença  de  la  persona  interessada  fins  que  permeti  l’Ajuntament,  que  tingui 
delegada la gestió tributària, elaborar la liquidació corresponent, gravant les alteracions 
al Cadastre: 50 euros per finca més 20 per càrrec (s’exclouen les treballs de camp).

Elaboració  d’un  expedient  d’alteració  física  d’immobles  subjectes  a  l’IBI  fins  a  la 
notificació a la persona interessada, exclòs el treball de camp: 20€ per finca més 8€ per 
càrrec per als Ajuntaments que tinguin delegada la gestió tributària i 35 € per finca més 
15€ per càrrec per a la resta.

“Treballs de camp per a la detecció d’alteracions físiques de l’IBIU”
Inclou una  fotografia  digital  que  permeti  acreditar  la  numeració  de la  via  pública  i 
contrastar-la amb la fitxa cadastral: 4 € per finca. 

“Grafiar en format digital alteracions físiques de l’IBIU”

Preu per expedient d’una sola unitat tributària : 30 euros.

Si es genera més d’una unitat, a més dels 30 euros inicials, el següent escalat:

De 2 a 10........3,0 euros/uu
De 11 a 20 ...... 2,5 euros/uu
De 21 a 50 ..... 2,0 euros/uu
Més de 50.......1,5 euros/uu

PROPOSO:

Aprovar l’encàrrec  de  gestió  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Empordà  per  a 
l’actualització alfanumèrica i gràfica en format digital de les alteracions físiques dels 
béns immobles, així com el conveni que conté els següents acords:

Primer.-  L’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  i  el  Consell  Comarcal  del  Baix 
Empordà acorden, en el marc del que estableix l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú, que el Consell Comarcal del Baix Empordà porti a terme, per raons 
d’eficàcia, la gestió material de l’actualització alfanumèrica i gràfica en format digital 
de les alteracions físiques resultants de la presentació de les declaracions cadastrals.

Segon.- La gestió material que s’encarrega es concreta en les següents activitats:
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1.Recepció dels expedients que aquest Ajuntament porti a dibuixar i gravar.
2.Confecció de requeriments i atenció al públic.
3.Grafiar en format digital les alteracions físiques dels béns immobles.
4.Gravar les dades alfanumèriques de les alteracions.
5.Actualització periòdica de la cartografia municipal 
6.Qualsevol altra gestió relacionada amb la gestió material que s’encarrega, sempre que 
no suposi alteració de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del 
seu exercici.

Tercer.-  Anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  del  pressupost  de despeses  02 93200 25000, 
Servei de gestió i recaptació XALOC i Consell Comarcal, les despeses originades per la 
gestió material  objecte d’aquest encàrrec,  d’acord amb el que estableix la ordenança 
fiscal vigent del Consell Comarcal amb un 50% de descompte sobre l’import final en 
atenció a que l’Ajuntament portarà al Consell Comarcal tota la documentació necessària 
per realitzar les gestions.

Quart.- El termini de vigència d’aquest conveni serà de 4 anys a comptar des de la data 
de la seva signatura.

Cinquè.- L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de les competències ni 
dels elements substantius del seu exercici, atribuïdes a aquest Ajuntament.

Sisè.- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva vigència, 
per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits:
-Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes en 
aquest conveni.
-Per mutu acord de les parts signants del conveni.

Setè.-  Subscriuen  el  present  instrument  de  formalització  de  l’encàrrec  de  gestió 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el President del Consell Comarcal 
del Baix Empordà.

Vuitè.- D’acord amb les previsions dels articles 15, 59 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú, es fa públic l’acord per a coneixement general.»

Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.

3.  –  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE 
POUM - 25: SECTOR BUJONIS INDUSTRIAL NORD SMU-03 I ACCESSOS 
(61112015000005)

El  Secretari  llegeix  la  següent  proposta  dictaminada  favorablement  per  la  Comissió 
Informativa:

«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte Joan Albesa ha 
redactat una modificació puntual de POUM que té per objectius d’una banda, preveure 
la formació d’un vial d’accés al sector Bujonis Nord des de la rotonda de la carretera C-
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65 i fins la carretera de Mas Trempat, i d’altra banda, ajustar els límits del sector SMU-
03 a les característiques del terreny, ampliant l’àmbit de protecció del bosc de Rabell, 
configurant les noves reserves d’espai públic compensant el que passa a ser vialitat i 
concretar les reserves per a equipaments, situant-los a continuació de la franja d’espai 
lliure del costat de l’SMU-02 Quatre Arbres.

La modificació proposada suposa la següent reclassificació i requalificació de sòls: 

A) La reclassificació d’una porció de 595 m2 de sòl no urbanitzable com a sòl urbà, 
sistema urbanístic de vialitat, havent emès l’òrgan ambiental informe ambiental 
estratègic on es determina directament que la present modificació no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, en base al que disposa l’apartat 6.e) de la 
Disposició  Addicional  Vuitena  de  la  Llei  16/2015,  i  per  tant,  la  present 
modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica, ni tant sols la 
simplificada (resolució de 3/12/2015 que consta a l’expedient).

B) La resta de sòls afectats per la modificació tenen la classificació de sòl urbà. Una 
de les peces és sòl urbà consolidat de titularitat  municipal,  qualificats  com a 
sistema  d’espais  lliures  (11.179,00  m2)  i  vialitat  (607,00  m2)  provinent  de 
cessió en execució del planejament de Mas Falgueres.  La resta és sòl urbà no 
consolidat inclòs dins l’SMU-03 que segons el POUM vigent preveu una reserva 
i cessió per espais lliures d’un mínim de 29.000 m2.

C) Amb  la  modificació  proposada,  es  redueix  l’espai  lliure  de  la  peça  urbana 
consolidada de titularitat municipal en 2.315 m2 que es qualifiquen i destinen a 
vialitat, per a la formació del nou vial i franja de protecció des de la carretera C-
65 fins la carretera del Mas Trempat, la qual permet completar la xarxa viària 
secundària del POUM i millorar les condicions d’accessibilitat i centralitat dels 
sectors d’activitats econòmiques situats a l’oest de la carretera C-65.

D) Aquesta reducció de la superfície d’espai lliure d’uns 2.315 m2 per a la formació 
del nou vial i franja de protecció es compensa amb l’increment de les reserves 
d’espai lliure dins el sector de l’SMU-03 en la mateixa superfície que es destina 
a  vialitat.  A  part,  les  reserves  d’espais  lliures  dins  l’àmbit  de  l’SMU-03, 
s’incrementen en 9.218 m2 més, per incorporació com a espais lliures de la finca 
municipal provinent de les cessions obligatòries i gratuïtes rebudes en execució 
del Pla Parcial Bujonis per destinar a zona verda. En total, la superfície d’espais 
lliures de l’SMU-03 que segons planejament vigent (POUM 2006) havia de ser 
un mínim de 29.000 m2, es veu incrementada en 11.533 m2, una part dels quals 
compensa la reducció d’espais lliures per la formació del nou vial, i la resta dona 
compliment a l’aportació de sòl que l’Ajuntament havia de fer per destinar a 
zona verda. 

E) La modificació va ser aprovada inicialment per acord de Ple de 24 de setembre 
de 2015 i es va du a terme els tràmits preceptius  d’informació al  públic i el 
programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament per la tramitació o 
modificació de figures de planejament general. 
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Durant aquest procés s’ha presentat una al·legació el dia 14 de novembre de 2015 (RE 
11280/2015) relativa a l’execució de les obres d’urbanització, que ha estat informada 
jurídicament.  Altrament  dir,  que durant  aquest procés  s’han detectat  algunes  errades 
materials en el document aprovat inicialment consistents en referències i llegendes de 
sòl urbanitzable delimitat on ha de dir sòl urbà no consolidat. Igualment es considera 
convenient incorporar al document que es porta a aprovació provisional un quadre on 
consti de forma diferenciada les superfícies destinades a zones verdes i la seva situació i 
classificació abans de la modificació i després (Annex 1).

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental  ha emès resolució de data 3 de 
desembre de 2015 per la que determina que la modificació número 25 de POUM del 
sector SMU-03 i accessos no te efectes significatius sobre el medi ambient, i per tant, no 
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.

Consta a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva aprovació provisional 
i ha estat informat favorablement pels serveis jurídics, amb ratificació del Secretari de la 
Corporació.

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

Primer.-  Estimar  l’al·legació presentada  amb  RE11280/2015  de  14/11/2015.  En 
conseqüència s’inclou una lletra e) a l’apartat d’altres disposicions de la fitxa normativa 
en el sentit que el projecte d’urbanització haurà de preveure: per una banda, que la tala 
d’arbrat  es  dugui  a  terme  fora  del  període  general  de  cria  de  la  fauna  avícola,  el 
trasplantament de les alzines de major interès ecològic, i la revegetació dels espais buits 
amb peus de pins pinyoners; i per altra, les mesures adients per reduir la velocitat dels 
vehicles en els nous vials.

Segon.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació 
puntual de POUM - 25: Sector Bujonis Nord SMU-03 i accessos que incorporen les 
esmenes resultants de l’estimació de l’al·legació, la correcció d’errades materials i la 
incorporació del quadre i plànol de superfícies de zones verdes.
De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es fa constar que els canvis introduïts 
durant el termini d’informació al públic la qual cosa no comporta la necessitat d’un nou 
tràmit  d’informació  al  públic,  però  s’hauran  de  fer  constar  en  el  present  acord 
d’aprovació provisional:

- Correcció d’errades materials, consistents en substituir les referències i llegendes 
de sòl urbanitzable delimitat, per sòl urbà no consolidat.

- Incorporació d’una lletra e) a l’apartat d’altres disposicions de la fitxa normativa 
de l’SMU-03 sobre les mesures que haurà de preveure el projecte d’urbanització 
relatives a la tala, trasplantament d’arbrat i revegetació, i mesures per reduir la 
velocitat dels vehicles en els nous vials.

- Incorporació d’un quadre amb les superfícies destinades a zones verdes i la seva 
situació i classificació abans i després de la modificació.
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Tercer.- De conformitat amb el que preveu l’article 98.2 del Decret Legislatiu 1/2010, 
trametre dos exemplars de la documentació aprovada i còpia diligencia de l’expedient 
administratiu  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Girona  i  a  la  Comissió 
d’Urbanisme  de  Catalunya  per  l’emissió  dels  corresponents  informes  i  posterior 
elevació al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per la 
seva aprovació definitiva.

Quart.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències amb l’abast 
previst  a  l’article  73.1,  amb  una  vigència  màxima  de  2  anys  a  comptar  des  de  la 
publicació en el BOP de la suspensió preventiva acordada el dia 24 de setembre de 
2015.

En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  es  podran  tramitar  els  instruments  o atorgar  les 
llicències  fonamentats  en  el  regim  vigent  que  siguin  compatibles  amb  les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa 
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat.»

Josep Saballs: Exposa el contingut de la proposta.

Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.

4. -  RENÚNCIA A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L'ÚS I LA POSSESSIÓ DE 
PART DE LA FINCA SITUADA A RONDA NARCÍS MASSANAS, 53 (HORT 
DE CAL NEGRE) (61522014000002) 

El  Secretari  llegeix  la  següent  proposta  dictaminada  favorablement  per  la  Comissió 
Informativa:

«El Ple municipal de 30 de desembre de 2014 va acordar acceptar la cessió temporal de 
l’ús i la possessió de part de la finca situada al carrer Narcís Massanas, 53 (1430 m2),  
per un termini de 5 anys, amb el gravamen onerós consistent en que l’Ajuntament es 
faria càrrec de l’IBI de la totalitat de la finca.

Aquesta cessió va ser acceptada dins el marc de les actuacions que s’han dut a terme per 
l’habilitació de diversos indrets com a aparcaments provisionals de vehicles davant la 
manca evident de zones d’aparcament a la ciutat.

El dia 12 de gener de 2015 es va signar l’acta de cessió temporal entre la propietat de 
l’Hort de Cal Negre i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols. El pacte tercer de l’acta de 
cessió preveu que si  les obres d’adequació per a ús d’aparcament  provisional no es 
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porten a terme durant l’any 2015, l’Ajuntament renunciarà a la cessió i aquesta quedarà 
sense efecte, sense que la part cessionària tingui dret a cap indemnització. En aquest 
cas, l’Ajuntament només es farà càrrec de l’import de l’IBI de l’any 2015.

El dia 15 de juliol de 2015 es va presentar davant l’Ajuntament la memòria valorada per 
a l’habilitació de la part de finca cedida (1430 m2) com a aparcament provisional de 
vehicles. El pressupost de les actuacions previstes en el projecte es va quantificar en 
161.621,07 Euros, IVA inclòs. 

S’ha considerat desproporcionat invertir més de 160.000 Euros en l’arranjament d’uns 
espais aliens per destinar a aparcament provisional de vehicles durant un termini de 5 
anys, per aquest motiu es proposa exercir el dret de l’Ajuntament a renunciar a la cessió 
temporal de l’ús i la possessió de la part de la finca de l’Hort de Cal Negre que es va 
acceptar el dia 30 de desembre de 2014 (formalitzada per acta de 12 de gener de 2015), i 
comunicar-ho a la part cessionària.

En base a l’exposat,

PROPOSO AL PLE:

Primer.- Renunciar a la cessió temporal de l’ús i la possessió de part de la finca situada 
al carrer Narcís Massanas, 53 (1430 m2 de l’Hort de Cal Negre).
Aquesta renuncia s’exercita en base al que disposa el pacte tercer de l’acta de cessió 
subscrita entre propietat i Ajuntament, segons la qual, si les obres d’adequació no es 
realitzen durant l’any 2015, l’Ajuntament renunciarà a la cessió i quedarà sense efecte, 
sense que la part cessionària tingui dret a cap indemnització.

En  aquest  cas,  l’Ajuntament  només  es  farà  càrrec  de  l’import  de  l’IBI  de  la  finca 
corresponent a l’any 2015.

Segon.- Comunicar aquest acord a la cessionària.»

Josep Saballs: Exposa el contingut de la proposta i les raons de la renúncia.

Tomàs Pla: Demana que es retiri la proposta fins a tenir un nou estudi que tingui en 
compte el caràcter provisional del pàrquing.

Josep Saballs: Creu que cal un acord de més llarga durada que 5 anys.

Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor: 15 (6 TSF, 3 ERC, 3 GS, 1GdC-E, 1 MES, 1 CUP)
Vots en contra: 6 (6 CiU)

5. - PROPOSICIONS URGENTS

No se’n presenten.

8



[firma]

AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

II. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS 
D'INTERÈS

Es dóna compte del següent:

- A la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2015 es varen aprovar els 
preus públics per als taller de la Fira de Nadal que següeixen:

1. Tiquet per participar a la master-class dolços de Nadal 5€ (IVA incl.)
2. Tiquet per participar al taller Pica-picas de Nadal 5€ (IVA incl.)
3. Tiquet per participar al taller gimcana “El Caçatió” 1€ (IVA incl.)
4. Tiquet per participar al taller infantil de fang 5€ (IVA incl.)

2.- PRECS I PREGUNTES

PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT:

1.- Maria Elena Delgado Caparrós (CUP) ha adreçat les preguntes següents al regidor 
Jordi Vilà:

1) S`ha  fet  valoració  de  treball  mitjançant  una  adequació  singular  als 
treballadors/res de l’Ajuntament,  inclosa la Policia Local, d’una borsa de 200.000 
euros?

2) Quina  diferència  retributiva  en  euros   han  tingut  les  diferents  escales  o 
categories de la Policia Local amb aquesta valoració de llocs de treball? 

3) Perquè no s’han lliurat encara les fitxes de valoració de llocs   de treball per a 
cada treballador /a de la Policia, malgrat el compromís de fer-ho fa mesos?

4) S’ha fet allò que disposa l’article 10 de l’annex de la policia del Pacte/conveni? 
En concret:
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a) Quan s’ha constituït i qui forma la comissió d’adequació de llocs de 
treball?

b) Els representants sindicals han demanat la constitució i el compliment 
del article 10 de l’annex?

c) Per què no s’ha fet la inclusió del import de la prolongació  de jornada,
 als conceptes que la comissió determini?

5) Els funcionaris de la Policia Local tenen el mateix còmput d’hores setmanals que 
la majoria de la resta de treballadors/res de l’Ajuntament 37’5hrs?

6) La policia local te la mateixa quantitat d’hores de treball per jornada diària que la 
majoria de la resta de treballadors/res de l’Ajuntament?.

7) Perquè l’informe encarregat per l’equip de Govern a Vàzquez Advocats no ha 
tingut en compte l’article 10 de l’annex del Pacte/ conveni vigent i si que es basa en 
un pacte conveni de l’any 2011 que no es vigent?.

8) El Pacte / conveni és un pacte EXPRÉS?

9) Que vol dir l’informe de Vàzquez Advocats quan diu en l’apartat A paràgraf, que 
“..... excepte PACTE EXPRÉS, la percepció  de complements d’aquest tipus no sigui 
consolidable....”?.

10)  Quan es el cost de l’informe encarregat a Vàzquez Advocats i perquè no ho han 
fet els serveis jurídics propis de l’Ajuntament ?

Jordi Vila: Hi preguntes de tipus polític i altres de tipus jurídic. Aquestes últimes no li 
corresponen a ell  contestar-les.  En aquests  dies  s’estan  negociant  les  condicions  de 
treball del personal de l’Ajuntament. Hi ha voluntat política d’arreglar-ho, tal com es va 
manifestar des del primer dia. El contingut de les respostes les farà arribar per escrit. 

2.- El regidor Jordi Lloveras ha adreçat la pregunta següent a la regidora Laura Serrano:

El Servei de Primera Acollida, vigent a partir de l'1 de juny de 2016, d'acord amb el  
Decret  de  la  Generalitat  150/2014  de  18  de  novembre,  és  un  conjunt  d’accions  i 
recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones 
nouvingudes.
Aquest servei inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements 
mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Segons el Decret, els ajuntaments 
hauran de promoure  la  informació  sobre aquest  servei  i  d'adaptar  les  seves  oficines 
d'atenció ciutadana per donar respostes adequades a les necessitats d'informació dels 
usuaris.
El mateix Decret estableix que els municipis han de garantir la prestació del Servei de 
Primera Acollida, si bé, poden externalitzar la prestació d’alguna o de totes les parts del 
procés del servei, llevat la del certificat d’acollida. 
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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

La pregunta seria si s’ha plantejat l'equip de govern alguna acció en aquest sentit i, en 
cas afirmatiu, si aquesta passaria per la creació d'una Oficina d'Acollida Municipal que 
prestés aquest servei.

Laura  Serrano:  El  servei  d’acollida  ja  existeix  al  municipi.  En  el  següent  Ple  del 
pressupost es veurà que hi ha una partida pressupostària augmentada.

3.- El regidor Jordi Lloveras ha adreçat la pregunta següent al regidor Josep Saballs:

El nostre grup municipal ha pogut constatar, a partir del suggeriment que vam rebre d'un 
veí de la zona,  que a l'Avinguda Balears alguns dels arbres estan aixecant les rajoles de 
la  vorera,  provocant  deformacions  i  desnivells  que  dificulten  el  trànsit  de  vianants, 
especialment  de  cotxets  o  cadires  de  rodes,  i  fins  i  tot  poden  provocar  alguna 
ensopegada, especialment a persones d'edat avançada.

En  aquest  sentit,  la  nostra  pregunta  és  si  l'equip  de  govern  en  té  coneixement,  si 
aquestes irregularitats conseqüència de les arrels dels arbres es donen també en altres 
indrets de la ciutat i, finalment, si hi ha prevista alguna actuació per fer-hi front.

Josep Saballs: En el pressupost hi ha una partida genèrica per arranjar voreres, i aquesta 
actuació serà una de les prioritàries.

PREGUNTES ORALS:

Pere Albó: Fa constar que entre els assistents al Ple hi ha varis membres de la Policia  
Local. Fa dos precs. Un, que hi ha un titular que no s’ha desmentit posant en dubte 
l’honestedat de la policia local en percebre aquestes retribucions. Demana les disculpes 
del govern. Dos, li sembla innocu que vint o trenta treballadors facin una concentració, i 
per això mostra el seu rebuig al fet que el govern municipal hagi sol·licitat la presència 
dels Mossos d’Esquadra. Demana reconduir les coses a la Mesa de Negociació.

Jordi Vilà: El govern ha tingut un tracte exquisit amb el personal de la casa i també amb 
el de la Policia  Local.  No és cert  que el  govern avisés als  Mossos d’Esquadra.  Els 
treballadors s’han manifestat quan i com han volgut. En quan al primer prec, el govern 
no s’ha de disculpar de res, no és el govern qui fa els titulars del diaris. El govern està  
posant cautela jurídica en un situació que va provocar l’anterior govern, del qual era 
Vicealcalde el Sr. Pere Albó. Aquest govern ha tingut el coratge d’entomar aquest tema, 
que l’anterior govern no va tenir. 
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Magda Lupiáñez: A la comissió informativa va fer una pregunta sobre la Marató de les 
vies verdes, que el proper any arribarà a Platja d’Aro. Pregunta al regidor sí ja s’ha 
pogut posar en contacte amb l’empresa. El prec és recuperar aquesta cursa.

Pregunta perquè s’ha denegat a un entitat esportiva l’ús del pavelló Carles Nadal per fer 
un torneig. Espera que no sigui per falta de personal.

Dolors Ligero: Hi ha moltes instàncies del seu grup que no s’han contestat, malgrat el 
temps transcorregut.

Joan Alfons Albó: Considera inversemblant que en una negociació es pugui demanar la 
dimissió d’un regidor.  Compten amb el seu suport.  Potser han fallat  els sistemes de 
control intern. Demana que no es faci retornar cap quantitat i que el que es pacti sigui 
per d’ara endavant. A data d’avui han tingut el mateix temps per resoldre aquest tema el 
govern  sortint  i  l’entrant.  No  s’ha  de  transmetre  a  la  ciutadania  una  sensació 
d’inseguretat.

David  Oliveras:  És  una  empresa  privada  qui  organitza  la  marató.  S’han  demanat 
explicacions al Consorci de les Vies Verdes. Els organitzadors els hi van avançar que 
estaven disgustats pel tracte rebut de l’anterior Alcalde a l’última edició.

El pavelló Carles Nadal està ple matí i tarda i no es podia donar tot l’horari a un sol 
club.

Alcalde: Li respon a la Sra. Ligero que aquests darrers dies el govern ha estat  molt 
ocupat amb el pressupost i que s’intentaran respondre les instàncies en el proper dies.

I sense res més a afegir, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple, del qual com a secreto emeto 
aquesta acta. 

El secretari,
Vist i plau
L'alcalde,

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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