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ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. : 19/2015 
Caràcter : SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
Dia: 5 de novembre de 2015
Hora: de 21 a 22.40 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

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

Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària accidental

No hi assisteixen:
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
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ORDRE DEL DIA

NÚM.:           ASSUMPTE:

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE

2.- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, INCENTIU DE PRODUCTIVITAT EXP. 3 TC3/2015

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 11 REGULADORA DE 
LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D'EMPRESES  EXPLOTADORES  DE  SERVEIS  DE  SUBMINISTRAMENTS  D'INTERÈS 
GENERAL

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 (ANNEXOS 4 I 5).
5.- MOCIÓ CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ESPIGÓ PROPOSAT PER LA UTE 
ENCAPÇALADA PER SIERRA DE MIAS EN L'AMPLIACIÓ DEL PORT D'ARO

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

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

Desenvolupament de la sessió :

1. - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE

Es ratifica la urgència del Ple per unanimitat.

2. - TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, INCENTIU DE PRODUCTIVITAT EXP. 3 
TC3/2015

La Sra. Interventora explica el punt. 

Atesa la proposta sol·licitant una transferència de crèdit de data 19 d’octubre de 2015 de 
l’àrea de Recursos Humans. 

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.

Atès  que  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 despesa correspondrà al Ple de la Corporació, llevat que afectin a 
crèdits  de  personal,  amb subjecció  a  les  normes  sobre  informació  i,  reclamacions  i 
publicitat a que es refereixen els articles 169 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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Tanmateix,   la  normativa  reguladora  de  personal  assigna  al  Ple  la  competència  de 
l’aprovació de les quantitats globals dels crèdits de personal destinats a productivitat, 
gratificacions i hores extres.

Per tot l’anterior ES PROPOSA  aprovar un expedient de transferència de crèdit.

TRANSFERÈNCIA POSITIVA.
14.92000.15000 Incentiu de productivitat..................................................6.258,80 Euros 

TRANSFERÈNCIA NEGATIVA.
14.13000.12003 Sous funcionaris C1 policia local.....................................2.148,85 Euros
14.13000.12101 Compl. Específic funcionaris policia local......................3.891,69 Euros
14.13000.16000 Seguretat social policia local...............................................218,26 Euros
                                                                                                                 --------------------
                                                                                                    Total........6.258,80 Euros

S’aprova la proposta amb la següent votació:

Vots a favor: Unanimitat
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

3.  -  EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  NÚMERO  11 
REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  APROFITAMENT  ESPECIAL  DEL 
DOMINI  PÚBLIC  LOCAL,  A  FAVOR  D'EMPRESES  EXPLOTADORES  DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL. EFECTE 2016.

Departament: Rendes
Número d’expedient: GENE2015000819.
Número de registre: X2015019244.

Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  ordenances  fiscals  s’han  d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix 
text  legal  disposa  que  les  Ordenances  fiscals  han  de  contenir,  com  a  mínim,  la 
determinació dels elements tributaris,  el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació.

L’aprovació  d’ordenances  fiscals,  com  a  manifestació  de  l’exercici  de  la  potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 15 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir  com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.

Atès l’Informe d’Intervenció de 27 d’octubre 2015 adjunt a l’expedient, d’acord amb el 
que  disposa  l’article  17  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  de  5  de  març  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde President 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció 
del següent acord:

Primer.-  Aprovar provisionalment  el  nou redactat  del  text de l’Ordenança número 11 
Reguladora  de  la  Taxa  per  Aprofitament  Especial  del  Domini  Públic  Local  a  favor 
d’Empreses Explotadores de Serveis de Subministraments d’Interès General el qual quedarà 
tal com consta al document adjunt a l’expedient.

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

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

S’aprova la proposta amb la següent votació:

Vots a favor: 13 (TxSF, CiU, GS, ERC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (GdC, MES i CUP)
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4.  -  EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  9 
(ANNEXOS 4 I 5).

Departament: Rendes
Número d’expedient: GENE2015000828
Número de registre: X2015019586

Antecedents:  Expedient  d’aprovació  de  les  modificacions  proposades  per  a 
l’Ordenança Fiscal número 9 Reguladora de les Taxes Municipals per la Prestació de 
Serveis i Realització d’Activitats Municipals i se n’introdueixen alguns de nous.

En data 2 de novembre, l’Àrea d’Urbanisme i Obres ha elaborat una proposta per a la 
modificació  dels  Annexos 4 i  5 de l’Ordenança Fiscal  número 9 Reguladora de les 
Taxes Municipals per la Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals i se 
n’introdueixen alguns de nous.´

Les modificacions proposades es concreten de la següent manera:
 Annex 4 (Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic) es veu afectat en el seu 

article 4 (Tarifes) apartat 1, codis 6310b, 6311, 6340 i 6350.a en els quals, al terme 
“llicència” s’hi afegeix el terme “comunicació prèvia”.

 Annex 5 (Taxes per la Realització de la Tramitació o la Comprovació Administrativa 
i  la Realització d’Informes Tècnics en les Activitats  sotmeses a Prèvia Llicència, 
Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels Controls Posteriors):

o Article  1:  S’hi  afegeix  una  referència  a  la  Llei  16/2015  de  21  de  juliol,  de 
simplificació de l’activitat  administrativa de l’Administració de la Generalitat  i 
dels Governs Locals de Catalunya i del  Impuls de l’Activitat Econòmica.

o Article 2.3: S’afegeix el concepte “Informe Previ en Matèria d’Incendis”.

o Article 6: S’hi afegeixen noves quotes tributàries:

 “6411. Declaració Responsable d’Obertura d’Activitat Innòcua.

o 6411.a. Activitat de Nova Implantació...................221,05€

o 6411.b. Canvi de Titularitat...................................131,95€

 6412. Comunicació Prèvia d’Obertura d’Activitat de Baix Risc.

o 6412.a. Activitat de Nova Implantació...................221,05€

o 6412.b. Activitat Recreativa..................................311,70€

o 6412.c. Canvi de Titularitat..................................131,95€
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 6413. Informe Previ en Matèria d’Incendis.................221,05€”

o Article  7.  2.  S’hi  afegeix una referència  a  la Llei  16/2015 de 21 de juliol,  de 
simplificació de l’activitat  administrativa de l’Administració de la Generalitat  i 
dels Governs Locals de Catalunya i del  Impuls de l’Activitat Econòmica.

o S’afegeixen les Disposicions Transitòries següents:

 Annex 4: “Mentre el nou redactat d’aquesta ordenança no adquireixi la seva  
vigència,  als  nous  conceptes  de  l’apartat  1  de  l’article  4  (“comunicació  
prèvia”), els serà d’aplicació les quotes dels mateixos codis (6310b, 6311,  
6340 i 6350) de l’ordenança prèvia a la modificació”.

 Annex 5: “Mentre el nou redactat d’aquesta ordenança no adquireixi la seva  
vigència,  als  nous conceptes  de l’article  6 els  serà d’aplicació les  quotes  
corresponents als  codis de l’ordenança sense modificar que es detallen  a  
continuació:

Nou 
Codi

Codi  
anterior

6411.a 6410
6411.b 6460
6412.a 6410
6412.b 6423
6412.c 6460
6413 6410

Atès l’informe d’intervenció de 2 de novembre de 2015 adjunt a l’expedient, d’acord 
amb  el  que  disposa  l’article  17  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004  de  5  de  març, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següents acords:

Primer.- Adoptar provisionalment acord d’ordenació de les modificacions introduïdes a 
l’Annex 4 (Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic)  de l’Ordenança Fiscal 
número 9 Reguladora de les Taxes Municipals per la Prestació de Serveis i Realització 
d’Activitats Municipals de manera que a l’apartat 1 de l’article 4 (Tarifes) la descripció 
dels  conceptes  dels  codis  següents  quedaran  redactats  de  tal  com  es  transcriu  a 
continuació:
“6310.b.-  Llicències  /  Comunicació  Prèvia  d’Obra  Major.  Reforma  i  altres  

edificacions.
6311.- Llicències / Comunicació Prèvia d’Obra menor.
6340.- Llicències / Comunicació Prèvia de Primera Ocupació.
6350.a.- Inspecció d’obres amb llicència / Comunicació Prèvia.”

 S’afegeix una Disposició Transitòria: “Mentre el nou redactat d’aquesta ordenança no  
adquireixi  la  seva  vigència,  als  nous  conceptes  de  l’apartat  1  de  l’article  4  
(“comunicació prèvia”),  els serà d’aplicació les quotes dels mateixos codis (6310b,  
6311, 6340 i 6350) de l’ordenança prèvia a la modificació”.
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Segon.-  Adoptar provisionalment acord d’ordenació i imposició de les modificacions 
introduïdes a l’Annex 5 (Taxes per la Realització de la Tramitació o la Comprovació 
Administrativa i la Realització d’Informes Tècnics en les Activitats sotmeses a Prèvia 
Llicència,  Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i  pels Controls Posteriors). 
Concretament:

“Article 1.- Fonament i Naturalesa: A l’empara del que disposen els articles 20 a 27 i  
57 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles  
15  al  19  de  l’esmentat  text  legal,  l’article  106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
reguladora de les bases de règim local i en aplicació de la Llei 16/2015 de 21 de juliol,  
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels  
Governs  Locals  de  Catalunya i  del   Impuls  de  l’Activitat  Econòmica,  l’Ajuntament  
estableix  la  taxa  per  la  prestació  dels  serveis  d’intervenció  en  la  tramitació  o  la  
comprovació administrativa i la realització d’informes tècnics en les activitats sotmeses  
a  prèvia  llicència,  comunicació  prèvia  o  declaració  responsable  i  pels  controls  
posteriors.
...”
“Article 2.- Fet Imposable:
...
3.- Estan subjectes a la taxa: (S’hi afegeix el terme següent al final)
- Informe Previ en Matèria d’Incendis.”

“Article 6.- Quota tributària:
S’hi afegeixen els codis següents:

 “6411. Declaració Responsable d’Obertura d’Activitat Innòcua.

o 6411.a. Activitat de Nova Implantació...................221,05€

o 6411.b. Canvi de Titularitat...................................131,95€

 6412. Comunicació Prèvia d’Obertura d’Activitat de Baix Risc.

o 6412.a. Activitat de Nova Implantació...................221,05€

o 6412.b. Activitat Recreativa..................................311,70€

o 6412.c. Canvi de Titularitat..................................131,95€

 6413. Informe Previ en Matèria d’Incendis.................221,05€”

“Article 7.- Meritació de la Taxa:
...
2.- En les activitats dels annexos II, III i IV de la Llei 20/2009, les previstes a la Llei  
11/2009 i les innòcues, d’acord amb el previst a la Llei 16/2015 de 21 de juliol,  de  
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat  i dels  

7



*

Governs Locals de Catalunya i del  Impuls de l’Activitat Econòmica , l’obligació de  
contribuir naixerà en el moment de formular-ne la sol·licitud de llicència o efectuar-se  
la comunicació prèvia i/o declaració responsable, o en el moment que es produeixi  
l’acte de comprovació i requeriment de legalització de l’activitat al Subjecte Passiu en  
cas que no s’hagi formulat la sol·licitud corresponent d’activitats en funcionament.
...”

S’afegeix una Disposició Transitòria: “Mentre el nou redactat d’aquesta ordenança no  
adquireixi la seva vigència, als nous conceptes de l’article 6 els serà d’aplicació les  
quotes  corresponents  als  codis  de  l’ordenança  sense  modificar  que  es  detallen  a  
continuació:

Nou 
Codi

Codi  
anterior

6411.a 6410
6411.b 6460
6412.a 6410
6412.b 6423
6412.c 6460
6413 6410

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

Quart.-  Les ordenances modificades  començaran a regir  un cop publicat  el seu text 
íntegre  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  amb l’excepció  de  que les 
ordenances en prevegin una altra de diferent.

S’aprova la proposta amb la següent votació:

Vots a favor: 13 (TxSF, CiU, GS, ERC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (GdC, MES i CUP)

En aquest punt s’incorpora la regidora Sílvia Romero, quan són les 21.10h.

5. -  MOCIÓ CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU ESPIGÓ PROPOSAT 
PER LA UTE ENCAPÇALADA PER SIERRA DE MIAS EN L'AMPLIACIÓ 
DEL PORT D'ARO
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La Sra. Dolors Ligero diu que de moment retiren aquesta moció ja que el projecte 
presentat  s’ha  de  sotmetre  encara  a  un  procés  de  participació  i  pot  variar 
substancialment. Es deixa sobre la taula la següent moció:

Moció presentada per CiU i MES.

El  ple  de  l’Ajuntament  de  Castell-Platja  d’Aro  de  2  de  juliol  d’enguany,  va 
aprovar definitivament el  Pla Parcial  Urbanístic  SUD 3–Ampliació Port  d’Aro, 
promogut  per  la  Junta  de  Compensació  del  Sector  Port  d’Aro  2a  Fase  com 
prescriu el nou POUM del municipi de l’any 2012.

El que plantegem en la següent moció no  entre en contradicció amb el contingut del pla 
especial,  tret  de l’espigó que es proposa suposadament amb l’objectiu de fer minvar 
l’agitació de les aigües internes del pot esportiu, bàsicament en front dels temporals de 
sud-oest i est.
En el context dels antecedents: el projecte el presenta  la UTE formada per Sierra de 
Mias i l’actual Club Nàutic Port d’Aro, el qual és soci minoritari de la UTE. Un dels 
objectius del projecte és renovar la concessió. La nova concessió hauria de començar 
l’any 2016
Hores  d’ara  diverses  entitats  i  grups  de  persones  ja  han  posat  de  manifest  la  seva 
oposició a la construcció de l’espigó que s’ha projectat, atès l’impacta ambiental que 
genera.
Entre aquests entitats hi ha el Grup de Natura Sterna , prou coneguda per la Direcció 
General  de  Medi  Ambient,  l’Entitat  de  Conservació  S’Agaró,  que  representa  a  la 
urbanització S’Agaró Vell, i una agrupació important de persones que hores d’ara són 
amarradors del Port d’Aro (el 25%) . 

Els  arguments que justifiquen l’oposició a la construcció d’un nou espigó com el que es 
proposa a la zona de Punta Prima, al nostre entendre són els següents:

- La marca Costa Brava és un patrimoni que no pertany ni a un municipi ni a uns 
particulars.  Qualsevol  acció  que  afecti  al  litoral  que  queda  sota  aquesta 
denominació pot fer minvar o incrementar el valor de la marca. Sant Feliu de 
Guíxols, com totes les poblacions del litoral de l’àmbit Costa Brava, tenim com 
a primer motor econòmic el turisme, i com a marca internacional de més prestigi 
el destí turístic anomenat “Costa Brava”. Recordar que l’any 2012 el  National  
Geographic el recomanava entre els millors destins turístics del món. És un gran 
actiu econòmic.

- La zona de litoral  emparada sota  la  marca Costa Brava,  any a  any està més 
atapeïda,  amb  una  densitat  d’habitatges  esgarrifosa.  Els  plans  urbanístics 
permeten que encara es pugui construir a primera línea, la seva gestió sens dubte 
és molt complexa. En qualsevol cas, el verd que arriba al mar va minvant: la 
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visió des del mar és aclaparadora. La imatge de la Costa Brava cada vegada té 
menys  a  veure  amb  penya-segats  i  pins  que  arriben  arran  d’aigua.  La 
sobreexplotació  resta valor al paisatge com a actiu econòmic fonamental.

- Els ports esportius de la Costa Brava, durant els darrers anys, fins i tot en el pic 
de l’estiu,  presenten nombrosos punts d’atracament  lliures,  de manera  que la 
seva disponibilitat  en cap moment condiciona el turisme nàutic o la industria 
nàutica.  La iniciativa  d’ampliar  el  nombre  d’amarres  del  Port  d’Aro en gran 
mesura  es  justifica  pel  gran  nombre  d’habitatges  que  hi  ha  de  sorgir  (400)i 
l’aconseguir  més  punts  d’atracament  per  a  grans  eslores  lligats  a  aquests 
habitatges. La modificació de l’espigó actual creiem que bàsicament té a veure 
en  voler  enquibir  en  aquest  port  esportiu  embarcacions  de  gran  eslora  en 
detriment d’atracaments de menys eslora. Tot i que no és objecte de la moció, 
permetre que el mirall d’aigua només estigui a l’abast de persones amb un gran 
poder adquisitiu considerem que és un error.

- La bocana actual de Port D’Aro, malgrat no ser de les més generoses d’aquest 
litoral,  permet  l’entrada  i  sortida  d’embarcacions  sense  més  problemes.  Les 
desenes  de  milers  de  vegades  que  han  entrat  i  sortit  sense  incidents  les 
embarcacions – moltes amb eslores superiors als 15 metres- que tenen aquest 
port com a base, o aquelles que l’han visitat com a passants,  ho evidencia.. En 
els darrers 6 anys l’accidentalitat –cal esbrinar la seva etiologia real- ha estat 
d’una embarcació naufragada, exactament la mateixa quantitat que la bocana del 
port de Sant Feliu de Guíxols, d’unes dimensions molt més grans. La qualitat del 
patró de l’embarcació és el factor més determinant. 

- A tocar de Punta Prima hi ha dues joies de la Costa Brava: per una banda la 
urbanització S’Agaró Vell, amb el seu excel·lent camí de ronda. El conjunt està 
catalogat com a Bé Cultural  d’Interès Nacional en la categoria de ‘Patrimoni 
Històric’ i compta amb un Pla Especial de Protecció, el qual imposa tota una 
sèrie  de requisits  a  uns  particulars.  S’ha publicat  fa  varis  dies  en el  DOGC. 
També,  consta com a paratge protegit  segons el  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Platja d’Aro aprovat el passat 2012, que el defineix de 
“alt valor paisatgístic i ambiental”. Aquesta classificació inclou al segon indret 
al qual ens referim: la magnífica platja de Sa Conca. Recordem que no tothom 
pot gaudir de la mar des d’una embarcació. L’espigó que es planteja esguerra 
absolutament  el  paisatge de la  zona,  i menysprea els esforços de preservació 
realitzats i les figures urbanístiques dirigides a aquest mateix objectiu.

- En el Port de Sant Feliu de Guíxols, per protegir l’espatller i disminuir l’entrada 
dels temporals (està encara pendent l’obra en front dels temporals de llevant), es 
va  fer  un  gran  esforç  tècnic  que  va  anar  més  enllà  dels  clàssics  espigons 
d’arrabassament o reflexió. L’execució de la tècnica de la bassa esmorteïdora  va 
suposar un cost menor i alhora minimitzà l’impacta. Fer un espigó com el que 
està  plantejat  a  Punta  Prima,  demostra  una  manca  absoluta  d’esforç  per 
minimitzar l’impacta.

- La  construcció  d’un  espigó  com  el  que  es  proposa  afectarà  sens  dubte  la 
dinàmica de les sorres de la platja de Sa Conca, i no tenim cap seguretat que no 
pugui afectar a St. Pol. Ambdós indrets permeten a moltes persones accedir al 
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lleure del mar, i al mateix temps són també clars actius econòmics per ambdós 
municipis.  Per  una  altra  banda  s’incrementaria  el  problema  de  renovació  de 
l’aigua de l’actual dàrsena. El fet d’incrementar el nombre d’amarres aguditzarà 
el problema en el mateix sentit.

En base a aquests arguments,  proposem al plenari  de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols adoptar el següent acord:

- Dirigir-se de manera fefaent a la Direcció General de Transports i Mobilitat del 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  i  demanar  que  no 
s’accepti  l’espigó que actualment  proposa la  UTE encapçalada  per  Sierra  de 
Mias dins del projecte d’ampliació del Port d’Aro.

- Que la promotora cerqui una altra solució per millorar la seguretat dins de la 
dàrsena esportiva.

Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com a municipi que gaudeix de la marca 
Costa  Brava,  es presenti  en relació a l’expedient  d’ampliació de Port  d’Aro, com a 
afectat, i prengui en aquest sentit totes les iniciatives que calgui.

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

Es rebutja la següent moció:

Moció presentada pels grups municipals CiU, GdC i MES
«La manca  d'aparcament  que pateix  Sant Feliu, és un problema  quotidià  pels 
ciutadans   i un greu inconvenient pel desenvolupament econòmic de la nostra ciutat.

Per donar resposta a aquesta necessitat, a banda d'habilitar espais públics i privats 
mitjançant convenis i lloguers de solars, entenem que cal adequar o construir un 
gran  espai d'aparcament a la part baixa de la ciutat.

Cal  analitzar prèviament, per tècnics especialitzats on ha d'estar situat aquests espai, 
valorant totes les variables com l'impacte paisatgístic, la comoditat  dels usuaris, la 
circulació de la ciutat i la viabilitat econòmica del projecte.

La manca d'aparcament compromet seriosament, el comerç i la restauració, a més del 
ressorgiment del sector hoteler, tan necessari i desitjat, el qual experimenta un impuls 
important des de 2014 amb la venta dels hotels Anlló i la remodelació o ampliació 
(algunes ja fetes, altres  imminents),  de 4 hotels ja consolidats:  Jecsalis,  S'Agaró 
Mar, Can Segura i Gesoria.
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Aquest  ressorgiment  ha d'anar  acompanyat  d'una solució  definitiva  al  problema de 
l'aparcament a la part baixa de la ciutat, si no volem que aquesta gran oportunitat 
que tenim de reeixir el sector hoteler i turístic de la nostra ciutat sens torni a escapar 
de les mans.

No oblidem  que la  majoria d'aquests hotels no  disposen de places d'aparcament 
pròpies, i per tant, la construcció ó adequació d'un aparcament a prop serà decisiu per 
la viabilitat  d'aquests establiments.

Fa unes setmanes, en unes declaracions del Sr. Alcalde, el Sr. Motas va anunciar que 
el seu equip de govern ha descartat definitivament  la construcció de l'aparcament al 
Passeig, i aposta per la Corxera i l'Horta d'en Palahí com a nous emplaçaments.

L'emplaçament   d'aquest   aparcament   és  sens  dubte   una  decisió   transcendental 
que compromet  el futur  de Sant Feliu, una d'aquelles  decisions que  pot  marca 
un abans i un després a la historia d'una ciutat.

El futur del comerç, del turisme, de la restauració, del sector hoteler   de la nostre 
ciutat depèn en bona part d'aquesta decisió.

No seria bo doncs, prendre-la sense escoltar la opinió deis professionals que integren 
aquests sectors en particular, i la opinió de tots els ciutadans de Sant Feliu en general.

És  per aquest motiu que instem al govern de la ciutat a iniciar un ampli procés de 
participació per part deis ciutadans i ciutadanes , en el qual s'informi  per experts en 
la matèria dels pros i contres dels possibles emplaçaments, de les repercussions sobre 
la circulació i el paisatge, del finançament   i de  la viabilitat   econòmica de  cada 
projecte,  i altres  factors  decisius   amb l'objectiu de que tothom  pugui donar la 
seva opinió, i siguin els ciutadans els que prenguin la  decisió final sobre 
l'emplaçament del nou aparcament.

Elena Delgado: Li sorprèn la moció, ja que l’anterior govern va decidir sense procés de 
participació.  Creu  que  és  vol  reobrir  el  debat  a  favor  de  l’aparcament  del  passeig. 
Anuncia Abstenció.

Pere Albó: És el moment adequat. En tots els debats electorals es va parlar d’aquesta 
qüestió. És una decisió estratègica de ciutat el tema de l’aparcament i la seva ubicació, 
per això es demana un ampli debat i consens. 

Jordi Lloveras:  Per definició el  seu grup està a favor els processos participatius.  En 
aquest cas i dins aquest procés el seu grup és contrari a l’aparcament del passeig.

Dolors Ligero: L’objectiu de la moció és fer un ampli procés de participació ciutadana 
per decidir la ubicació de l’aparcament, i CiU defensarà que sigui al passeig.

Josep Saballs: Sortim d’una legislatura en què no es va fer cap procés de participació, es 
decidir fer l’aparcament al passeig sense més. Un cop decidida aquesta ubicació, en 4 
anys  no  es  va  avançar  de  cap  manera.  No  es  va  fer  res  per  la  construcció  de 
l’aparcament i la necessitat d’aparcament és imminent, per tant, cal fer feina. En cinc 
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mesos  l’ajuntament  ja  ha avançat  en  els  estudis  de  la  Corxera.  Hi  haurà  procés  de 
participació  sobre  un  projecte  sòlid.  També  s’haurà  de  fer  un  altre  aparcament  a 
l’entrada per la carretera de Palamós. Tots dos projectes cal portar-los a terme tan aviat 
com sigui possible.

Pere  Albó:  Amb aquest  posicionament  el  debat  ja  s’està  espatllant.  Cal  pensar  que 
s’escapa molta riquesa de la ciutat si no s’arregla el tema de l’aparcament. Es proposen 
dos  aparcaments  un  a  cada  punta  de  la  ciutat,  sense  haver  parlat  del  tema  i  la 
conveniència de fer-ho així. Demana que s’aturin els projectes i es comenci el procés de 
participació sense excloure el passeig com emplaçament per a l’aparcament.
Dolors Ligero: No entén la posició del govern. Igual que en la moció dels terrenys de 
l’Institut.  El  procés  participatiu  que  proposen  no  té  res  de  participatiu.  A  tots  el 
programes electorals  es proposava la participació ciutadana i la democràcia directa i 
participativa. Exhibeix i llegeix els programes de PSC, ERC i TxSF en els que en tots es 
proposa incentivar processos de participació ciutadana. No entén perquè ara no es vol 
fer en relació amb l’emplaçament de l’aparcament. I no és cert que l’anterior equip de 
govern no fes processos de participació, se’n varen fer molts al Pla de Barris i també es 
va crear el Consell de l’Esport.

Jordi Vilà: És competència del govern marcar les línies estratègiques del govern de la 
ciutat.  Aquesta  moció  en  favor  de  la  participació  que  sembla  bondadosa,  càndida  i 
innocent  no  ho  és,  el  que  intenta  és  que  s’acabi  la  legislatura  sense  haver  fet 
l’aparcament. Hi ha una manca de legitimitat en CiU i MES per defensar aquesta moció 
quan ells no varen fer cap procés de participació al triar el passeig com a lloc per fer 
l’aparcament.  A  més,  el  govern  i  els  grups  que  el  composen  estan  investits  de  la 
democràcia representativa que no és d’inferior qualitat que la participació democràtica 
directa. I en tot cas, es estrany que en els darrers 4 anys no van veure aquesta necessitat  
de participació directa

Josep  Muñoz:  El  posicionament  del  GS  ve  de  lluny  en  relació  a  la  ubicació  de 
l’aparcament.  La  voluntat  del  govern  del  qual  forma  part  és  fer  l’aparcament  i  no 
endarrerir-ho més. El concepte de participació ciutadana com s’ha entès fins ara està 
superat, cal passar a l’aprofundiment democràtic.

L’alcalde vol afegir que l’aparcament és una necessitat, que no es pot endarrerir. Que 
durant  els  darrers  4  anys  s’ha  volgut  fer  veure  que  es  feien  coses  per  avançar  en 
l’aparcament del passeig i  resulta que s’han trobat en que no s’havia fet  res. Té un 
informe complet de les actuacions portades a terme i no n’ha resultat res. En pocs mesos 
aquest  govern  ha  avançat  més  que  l’anterior  en  4  anys.  Cal  dotar  d’aparcament  al 
municipi immediatament, sense més demores.

Es desestima la proposta amb la següent votació:

13



*

Vots a favor: 5 (CiU, GdC, MES)
Vots en contra: 11 (TxSF, GS i ERC)
Abstencions: 1 (CUP)

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

S’aprova la següent moció:

Moció presentada per CiU, TxSF, ERC, GdC, MES i CUP

El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la historia, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.344.828 
catalans i catalanes  varen   acudir   a   les   urnes   en   una   procés   participatiu 
protagonitzat  pel  civisme  i  la democràcia.

La resposta de l'Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia 
General de  l'Estat, contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 
vicepresidenta  i consellera de Governació  i Relacions Institucionals Joana Ortega 
i la consellera d'Ensenyament   Irene Rigau, que han estat citats a declarar aquest 
mes d'octubre com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Quatre són els suposats delictes de que se'ls acusa: desobediència, obstrucció a la 
justícia o usurpació de funcions, prevaricació  administrativa i malversació. Les 
penes van des de la inhabilitació fins a la presó.

Aquesta citació forma part d'un judici polític   i suposa un episodi extremadament 
greu en termes polítics i tecnocràtics. Es portarà davant deis tribunals al president 
d'un país, a una vicepresidenta   i a una consellera del govern per haver posat 
urnes, paperetes  i locals perquè la gent expressés democràticament la seva opinió. 
Posar les urnes, per defensar la democràcia i el dret a decidir, mai pot ser considerat 
un delicte.

Per tot el que s'ha exposat els grups municipals de Convergència i Unió, Tots 
per Sant Feliu,   Guíxols  des  del  Carrer,  Moviment   d'Esquerres  i  Candidatura 
d'Unitat  Popular, proposen al Ple l 'adopció dels següents

ACORDS

1.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president  Artur Mas, 
l 'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver 
posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014.

2.-  Manifestar  el  compromís  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  amb 
el  dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement  el seu futur.

3.- Condemnar l 'actitud i les accions de l'Estat espanyol, que porta davant dels 
tribunals a aquells representants politics que impulsen processos democràtics.
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6.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a  la Mesa del Parlament de Catalunya, a la  representació local  de 
l'Assemblea Nacional de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
fer-la públic a través deis mitjans públics municipals.

7.- Demanar accions a les institucions europees per garantir la separació de 
poders i el lliure exercici de les funcions deis càrrecs electes.

L’alcalde diu que el grup TxSF dóna llibertat de vot als seus regidors donat que es tracta 
d’un tema que supera l’àmbit municipal.

Josep Muñoz: Al PSC no li agrada votar “no”, però ho faran pels errors successius dels 
governants de Catalunya i de l’estat espanyol. Ni uns ni altres fan res per solucionar una 
qüestió que cal abordar des del pacte i la negociació. No cal sancionar a qui posa urnes 
al carrer. Tampoc és possible saltar-se la legalitat vigent. Rebutja els posicionaments 
radicals d’uns i altres.

Jordi  Vilà:  Dilluns  començarà  tot.  La gran família  del  catalanisme polític  encara el 
camí. Kofi Annan diu que tenim dret a parlar i seria hora que el govern espanyol parlés. 
Molta sort i coratge a tots, ERC farà tant com podrà.

Jordi Lloveras: Vol donar un suport crític a la moció. Posa de manifest la manca de 
suport de CiU en altres processos judicials amb transfons polític. Cal separar el càrrec 
polític dels partits i condemnar la Llei del Tribunal Constitucional.

Dolors Ligero: És un cas sense precedents. Falla la democràcia quan s’imputa a qui 
posa les urnes per participar políticament.

Pere Albó: MES recolza la moció. Hem vist una batalla a les eleccions catalanes, ara 
venen  les  de  l’Estat.  El  president  Mas  va  desobeir  un  statu  quo  i  va  posar  en 
funcionament  un procés històric.  Qui  el  deixi  sol  ara  s’equivoca,  encara  que ell  no 
votaria aquest president. Pregunta al PSC que sent un partit que s’autodesigna com a 
catalanista al impugnar davant el TC el debat i el procés.

Josep Muñoz: A ningú li fa cap gràcia haver d’impugnar davant el TC el debat, però el 
GS defensarà la legalitat vigent i està cansat de minories parlamentàries que s’erigeixen 
amb la veritat. És necessari dos terceres parts del parlament de Catalunya per modificar 
un Estatut, i no 72 parlamentaris (62+10).

CiU:  En  altres  llocs  del  món  s’han  iniciat  processos  d’independència, 
parlamentàriament al Quebec, o per les armes a Iugoslàvia. Ens agradaria poder votar 
com a Quebec i Escòcia. Quan es nega a un poble el seu dret a parlar, debatre i a votar, 
només queda la desobediència.  Per saber qui està a favor i  qui en contra cal fer un 
referèndum.
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Josep Muñoz: Cal una solució negociada. El PSC proposa elmodel federal de Canadà. 
Demana respecte a la nostra pròpia legislació. El procés al president, vicepresidenta i 
consellera és lamentable, tant lamentable com saltar-se la llei.

S’aprova la proposta amb la següent votació:

Vots a favor: 14 (TxSF, CiU, ERC, GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 3 (GS)
Abstencions: 0 

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

el secretari
Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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