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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. : 12/2015 
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de juliol de 2015
Hora: de 21 h  a 24 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

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

No assisteix:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)

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

Ordre del dia:

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JUNY DE 
2015
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014 
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3.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES 
PENDENTS  DE  RECONEIXER  L'OBLIGACIÓ,  SEGON  TRIMESTRE  2015. 
(GENE2015000524)
4.- SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N. TRIMESTRE 2015 
DE  L'AJUNTAMENT  I  DELS  SEUS  ORGANÍSMES  AUTÒNOMS 
(GENE2015000542/541/533)
5.-  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  ORGÀNIC 
MUNICIPAL (12152015000003)
6.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A UNA SEGONA ACTIVITAT D'UNA 
TREBALLADORA DE L'AJUNTAMENT (X2015007976)
7.-  APROVACIÓ  DE  LES  FESTES  LOCALS  DE  L'ANY  2016  I  SEGÜENTS 
(GENE2015000550)
8.-  ACCEPTACIÓ  DE  LA  RENÚNCIA  DE  FUNERÀRIA  JUANALS  SA  DEL 
CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
(14132015000014)
9.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA 
COSTA BRAVA (GENE2015000173)
10.-  RESOLUCIÓ  DE  LES  AL·LEGACIONS  PRESENTADES  DURANT  LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 (GENE2015000301)
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUÍXOLS DES DEL CARRER DE REBUIG A 
L'ACORD COMERCIAL DE L'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I 
LA INVERSIÓ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS (124142015000005)
12.-  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE 
CATALUNYA A FAVOR DE LA LLIBERTAT NACIONAL DE CATALUNYA
13.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DEL 
SECTOR SMU-27 AGGLOTAP I ENTORNS
14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS SRS. 
PIERRE I AGNES  ESTRICHÉ DE BARACÉ, REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL 
SMU-27 AGGLOTAP I ENTORN.
15.- PROPOSICIONS URGENTS
16.- PAU de focs d'artifici festa major 2015
17.-  OBLIGACIONS  DE  SUBMINISTRAMENT  D'INFORMACIÓ  (2N.  TRIMESTRE 
2015)
18.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D'ALCALDIA  I  ALTRES  QÜESTIONS 
D'INTERÈS

Desenvolupament de la sessió :

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

S’aprova l’acta anterior de 30 de juny de 2015 amb la següent esmena:
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On es designen els representants dels organismes autònoms i altres entitats, ha de dir 
FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS, en lloc de Fundació Privada Asil Surís.

S’aprova per unanimitat l’acta anterior amb l’esmena

2. - COMPTE GENERAL EXERCICI 2014

Atès l’informe d’intervenció de 14 de maig de 2015, el Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar el Compte General per l’exercici 2014 segons el detall que a 
continuació s’exposa:

1.- Comptes Anuals
1.1 De la pròpia entitat local (Ajuntament)
   - El balanç, amb un actiu i un passiu......................................................91.030.236,26 €
   - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de....1.370.659,23 €
   - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
      a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:

 Crèdits inicials..............................................................27.496.266,00 €
  Modificacions de crèdit.................................................8.321.777,76 €
 Crèdits definitius..........................................................35.818.043,76 €
 Obligacions reconegudes.............................................29.052.811,84 €
 Pagaments realitzats.....................................................24.146.247,09 €
 Obligacions pendents de pagament................................4.906.564,75 €

      b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials........................................................27.496.266,00 €
 Modificacions de crèdit..................................................8.321.777,76 €
 Previsions definitives...................................................35.818.043,76 €
 Drets reconeguts nets...................................................28.418.077,56 €
 Recaptació neta............................................................23.539.085,78 €
 Drets pendents de cobrament.........................................4.878.991,78 €

      c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de..............................3.868.898,69 €
      d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és........................3.395.155,92 €
      e) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model normal 

de    comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre.

1.2 De l’Organisme autònom Escola de Música
   - El balanç, amb un actiu i un passiu...........................................................255.838,82 €
   - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de.........12.912,35 €
   - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
      a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:

 Crèdits inicials...................................................................454.859,00 €
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  Modificacions de crèdit........................................................4.298,07 €
 Crèdits definitius...............................................................459.157,07 €
 Obligacions reconegudes..................................................435.207,54 €
 Pagaments realitzats..........................................................427.644,19 €
 Obligacions pendents de pagament.......................................7.563,35 €

      b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials.............................................................454.859,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................4.298,07 €
 Previsions definitives........................................................459.157,07 €
 Drets reconeguts nets........................................................454.257,07 €
 Recaptació neta.................................................................380.672,16 €
 Drets pendents de cobrament..............................................73.584,91 €

      c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de...................................19.049,53 €
      d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és...........................129.250,80 €
      e) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model normal 

de    comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre.

1.3 De l’Organisme autònom Emissora Municipal
   - El balanç, amb un actiu i un passiu...........................................................120.584,44 €
   - El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un desestalvi de...-19.577,40 €
   - L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
      a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:

 Crèdits inicials...................................................................179.535,00 €
  Modificacions de crèdit........................................................1.050,30 €
 Crèdits definitius...............................................................180.585,30 €
 Obligacions reconegudes..................................................129.473,07 €
 Pagaments realitzats..........................................................128.580,07 €
 Obligacions pendents de pagament..........................................893,00 €

      b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials.............................................................179.535,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................1.050,30 €
 Previsions definitives........................................................180.585,30 €
 Drets reconeguts nets........................................................108.642,51 €
 Recaptació neta.................................................................104.459,42 €
 Drets pendents de cobrament................................................4.183,09 €

      c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de..................................-19.780,32 €
      d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és.............................28.124,47 €
      e) La memòria integrada pels apartats que estableix la instrucció del model normal 

de    comptabilitat aprovada per Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre

2.- Documentació complementària:
2.1 De l’Entitat Local
- L’acta d’arqueig amb un import de...........................................................7.388.734,08 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres...........................................7.447.623,23 €
- Conciliació bancària.......................................................................................58.889,15 €

2.2 De l’Organisme autònom Escola de Música
- L’acta d’arqueig amb un import de................................................................27.635,60 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres................................................27.635,60 €
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2.3 De l’Organisme autònom Emissora Municipal
- L’acta d’arqueig amb un import de................................................................28.318,17 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres................................................28.265,36 €
- Conciliació bancària.......................................................................................... 
52,81€

2.4 Estats Consolidats (efectuats ajustos SEC)
2.4.1 Drets reconeguts nets consolidats.....................................................28.384.412,11 €
2.4.2 Obligacions reconegudes netes consolidades...................................29.357.443,05 €

2.5 Expedient de baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats 
tramitats en 2014

2.6 Expedient de baixa d’obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats 
tramitades en l’any 2014

2.7 Informes de provisió de morositat dels drets reconeguts pendents de cobrament 
en el tancament en l’any 2014 de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms

SEGON.- De conformitat amb  l’apartat 5 de l’article 212 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals procedir al retiment del Compte General a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya.

Vots a favor: 18 (TxSF, CiU, ERC, GS, MÉS)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (GdC, CUP)

3.  -  INFORME  TRIMESTRAL  SOBRE  COMPLIMENT  DE  TERMINIS  DE 
FACTURES  PENDENTS  DE  RECONEIXER  L'OBLIGACIÓ,  SEGON 
TRIMESTRE 2015. (GENE2015000524)

Es dóna compte dels informes trimestrals d’intervenció sobre compliment dels terminis 
de  factures  pendents  de  reconèixer  l’obligació  del  segon  trimestre  del  2015  de 
l’Ajuntmament i els seus organismes autònoms.

Els regidors es donen per assabentats

4.  -  SEGUIMENT  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT  2N. 
TRIMESTRE  2015  DE  L'AJUNTAMENT  I  DELS  SEUS  ORGANÍSMES 
AUTÒNOMS (GENE2015000542/541/533)
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4.1.  -  SEGUIMENT  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT  2N. 
TRIMESTRE 2015. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Es dóna compte dels Decrets d’aprovació del període mitjà de pagament a proveïdors de 
l’Ajuntament i del període mitjà de pagament global a proveïdors per al 2n trimestre de 
2015.

Els regidors es donen per assabentats

4.2.  -  SEGUIMENT  DEL  COMPLIMENT  DE  LA  LLEI  DE  MOROSITAT. 
SEGON TRIMESTRE 2015. EMISSORA MUNICIPAL

Es  dóna  compte  de  la  Resolució  de  Presidència  d’aprovació  del  període  mitjà  de 
pagament  a proveïdors de l’Emissora Municipal  de Sant Feliu de Guixols per al  2n 
trimestre de 2015 

Els regidors es donen per assabentats

4.3. - SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT. SEGON TRIMESTRE 
2015. ESCOLA DE MUSICA.

Es dóna compte de la Resolució de Presidència d’aprovació del període mitjà de 
pagament a proveïdors de l’Escola de  Música de Sant Feliu de Guixols per al 2n. 
Trimestre de 2015[Firma

[

Els regidors es donen per assabentats

5.  -  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL (12152015000003)

Després de l’elecció de l’Alcalde i de la formació del nou govern municipal, es 
considera necessari introduir vàries modificacions en el text del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) amb la finalitat d’assolir els següents objectius:

- Donar  compliment  al  previst  als  articles  11.1.b)  i  56 de la  Llei  19/2014,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a l’art. 75.7 de la 
Llei de bases de règim local, pel que fa referència a la publicitat i accés a les 
declaracions  d’incompatibilitats,  d’activitats  que  proporcionen  o  poden 
proporcionar ingressos als membres de la corporació, i a les declaracions dels 
seus béns.

- Regular  la  pràctica  de  les  notificacions  de  les  convocatòries  per  correu 
electrònic.   
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- Preveure que en la composició de les comissions informatives es pugui establir 
un sistema de vot ponderat o bé un sistema mixt que combini el vot ponderat 
amb un principi de proporcionalitat en el nombre de membres assistents.   

- Suprimir la figura del Vice-alcalde, i regular com òrgans de creació potestativa 
el  Consell  de Govern,  que té per finalitat  coordinar  l’acció de la  totalitat  de 
regidors amb delegació de l’Alcalde, i les Meses Permanents de Contractació, 
d’acord amb el previst a la legislació de contractes del sector públic.

D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal amb la 
introducció de les següent addicions i canvis:
Article 19. 

1) Els membres de la corporació hauran de formular les declaracions sobre 
les  causes de possible  incompatibilitat  i  les  activitats  susceptibles  de generar 
ingressos  econòmics,   i  les  declaracions  de  béns  patrimonials,  en els  termes 
previstos a la legislació de règim local.

2) Aquestes declaracions s’integraran en el Registre d’interessos, que anirà 
a càrrec del Secretari de l’Ajuntament.  

3) Es  publicaran  en  el  Portal  de  transparència  de  l’Ajuntament  les 
declaracions  dels  membres  de  la  Corporació  sobre  les  causes  de  possible 
incompatibilitat i les activitats susceptibles de generar ingressos econòmics,  i 
les  declaracions  de  béns  patrimonials,  aquestes   últimes  amb  el  format 
documental que s’incorpora com a document annex 1  a aquest Reglament.

4) El Registre de causes de possible incompatibilitat i activitats susceptibles 
de generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per 
qualsevol ciutadà, major de setze anys, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a 
través del Registre General de l’Ajuntament. Al  registre de béns patrimonials hi 
podran  accedir  les  persones  amb  interès  legítim  i  directe  o  els  regidors  de 
l’Ajuntament.
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5) Les sol·licituds, tant d’accés com de lliurement de còpies o d’emissió de 
certificacions  per  el  Secretari  de  l’Ajuntament,  seran  resoltes  per  l’Alcaldia 
d’acord amb el previst a l’art. 24 i següents de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

6) Les sol·licituds hauran de ser resoltes i notificades en el termini màxim 
d’un  mes,  entenent-se  atorgada  l’autorització  per  silenci  administratiu,  si 
transcorregut  el  termini  d’un  mes  no  es  notifica  res  al  sol·licitant.  Les 
sol·licituds fetes pels regidors s’entendran concedides si no es dicta resolució 
denegatòria en el termini de quatre dies des de la data de la sol·licitud. 

7) Les sol·licituds d’accés a aquests registres seran notificades al titular de 
les dades consultades.

Article 23.
(...)
3) Seran òrgans de creació potestativa els següents: 
a) El Consell de Govern.
b) Les Meses Permanents de Contractació.
El Ple Municipal podrà crear altres òrgans d’assessorament, així com òrgans desconcentrats o 
descentralitzats.
(els apartats 1) i 2) de l’article 23 queden amb el mateix redactat actual)

Article 29.

Paràgraf segon:
Les convocatòries del Ple i de la resta d’òrgans col·legiats es notificaran per correu electrònic 
a l’adreça electrònica indicada pels regidors, amb el mateix termini mínim.
(el paràgraf primer queda amb el mateix redactat actual)

Article 71.
1) Correspondrà als Tinents d’Alcalde, segons l’ordre de prelació, substituir l’Alcalde en 
cas de vacant, absència o malaltia d’aquest, assumint la totalitat  de les seves atribucions i 
prerrogatives, i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 
2) L’Alcalde nomenarà i cessarà lliurement, entre els membres de la Junta de Govern 
Local, els Tinents d’Alcalde i determinarà l’ordre dels mateixos als efectes de la prelació en la 
seva substitució. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l’Alcalde, 
de la qual se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió ordinària que es realitzi i, a 
més, es notificarà personalment als designats.

Article 72.
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El nomenament d’un regidor com a Tinent d’Alcalde requerirà, per ésser eficaç, la seva 
acceptació, la qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa en el 
termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament.
Article 73.
Es perdrà la condició de Tinent d’Alcalde per renúncia expressa formulada per escrit, per 
cessament disposat per l’alcaldia, o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la 
Junta de Govern Local.
Article 84.
La composició de cada comissió informativa serà determinada per acord del Ple atenent a les 
regles següents:
a) Tots els grups municipals tindran dret a formar part de les Comissions Informatives.
b) En determinar  el  nombre  de  membres  que  corresponen a  cada  grup municipal,  es 
procurarà de mantenir la proporcionalitat existent en el Ple.
c) No obstant, quan degut al nombre de grups municipals no sigui possible mantenir tal 
proporcionalitat, el Ple podrà acordar establir un sistema de vot ponderat o bé un sistema mixt 
que combini el vot ponderat amb un principi de  proporcionalitat en el nombre de membres 
assistents.    

Afegir al Capítol Vuitè del Títol Segon del ROM, les noves Seccions Cinquena i Sisena, amb 
dos nous articles:

Secció Cinquena. El Consell de Govern. 
Article 103 bis. 
1) El Ple podrà crear un òrgan municipal complementari, anomenat Consell de Govern, 
que tingui com a finalitat la coordinació de l’exercici del conjunt de les competències de 
l’Alcalde i dels regidors delegats, per tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de 
govern.
2) El Consell de Govern serà presidit per l’Alcalde i, a manca d’aquest, pel Tinent 
d’Alcalde de major rang i estarà integrat per tots els regidors amb delegacions de 
l’Alcaldia.
El President podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell de Govern del 
personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui necessari per raó dels 
assumptes a tractar. El President podrà requerir també l’assistència a les reunions del 
Consell de Govern de personal extern quan consideri necessària la seva presència per a 
assessorar al Consell.
3) El Consell es reunirà de forma ordinària cada setmana, en el dia i hora que 
s’estableixi, i de forma extraordinària sempre que el convoqui l’Alcaldia amb una 
antelació mínima de 24 hores.
Les sessions tindran lloc ordinàriament a l’Ajuntament, i per a la seva vàlida celebració 
requerirà l’assistència de la meitat més un dels regidors que l’integren.
Els acords que es puguin adoptar seran per majoria de vots dels membres assistents a la 
sessió, i els empats es decidiran amb el vot de qualitat de qui presideixi la sessió.
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4) De cada sessió del Consell es redactarà l’acta per un dels membres del Consell de 
Govern, designat a tal efecte pel propi Consell en la seva sessió constitutiva. A l’acta 
s’hi farà constar el següent contingut mínim:

- data i hora de començament i de finalització de la sessió.
- relació d’assistents
- relació d’assumptes tractats, i els acords presos i la votació, si n’hi ha.

5)Els regidors assistents al Consell de Govern tindran dret a percebre les assistències 
que acordi el Ple municipal.

Secció Sisena. Les Meses Permanents de Contractació.
Article 103 ter. 
1.- El Ple i l’Alcalde, com òrgans de contractació establerts per la llei, podran crear 
cadascun d’ells una Mesa Permanent de Contractació pels seus respectius àmbits de 
competència, i determinar la seva composició d’acord amb el previst a la legislació de 
contractes del sector públic vigent en cada moment.
2.- Per a la vàlida constitució de les Meses Permanents de Contractació caldrà que 
estiguin presents la majoria absoluta dels seus membres, i, en tot cas, el president, el 
secretari i els dos vocals que tinguin atribuïdes les funcions corresponents a 
l’assessorament jurídic i al control econòmic i pressupostari de l’òrgan de contractació. 
3.- La creació i composició de les Meses Permanents de Contractació s’haurà de 
publicar en el perfil del contractant i  en el Butlletí Oficial de la Província.>>

Segon.- Aquesta modificació haurà d’estar exposada al públic 30 dies.

Vots a favor: 12 (TxSF, ERC, GS)
Vots en contra: 1 (MÉS)
Abstencions: 7 (CiU, GdC, CUP)

6. - SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A UNA SEGONA ACTIVITAT 
D'UNA TREBALLADORA DE L'AJUNTAMENT (X2015007976)

Atès que la Sra. Mireia Piñol i Ayala, treballadora de la Corporació, ha presentat una 
instància en la que sol·licita la compatibilitat per prestar els seus serveis en Decathlon 
Platja d’Aro com a venedora.

Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: Conserge 
Règirn jurídic: laboral en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge de 
persones discapacitades.
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)

Segona activitat privada: Per compte aliè
Denominació del lloc: venedora material esportiu.
Régim jurídic: laboral
Horari i jornada del lloc de treball: horari de tardes amb una jornada setmanal de, 
com a màxim, de 16 hores setmanals (compatible amb l'horari activitat principal).
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Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea corresponent de data 14 de maig del present.

Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 16 de juny del present.

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 locals per a 
un segon lloc o activitats en el sector privat  correspon al Ple.

El Ple acorda:

1r.- Acceptar la sol·licitud de la senyora Mireia Piñol i Ayats, sobre compatibilitat per 
l’exercici d’una segona activitat privada de venda a un gran magatzem esportiu, 
Decathon Platja d’Aro.

2n.-Declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, que quedarà 
subjecte a la condició que la jornada de la segona activitat no superi la jornada 
ordinària de l’activitat principal a l' Administració incrementada en un 50%.

El desenvolupament d'aquesta segona activitat serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o 
menystenir l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat 
o independència.

3r.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada i als representants dels empleats 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Vots a favor: unanimitat
Vots en contra: 
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Abstencions: 

7. -  APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2016 I SEGÜENTS 
(GENE2015000550)

Atesa l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/168/2015, de 25 de maig, , 
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016; 

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 
3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius;

Ateses les festivitats patronals, tradicions i costums d’aquesta ciutat les festes locals que 
es gaudeixen al municipi de Sant Feliu de Guíxols, són el divendres de Carnaval i el dia 
1 d’agost amb motiu de la Festa Major; 

El Ple acorda:

Primer.- Fixar els següents dies de festa local d’aquesta ciutat,  per als propers anys 
2016 a 2019: 

ANY DIVENDRES  DE 
CARNAVAL 

FESTA MAJOR

2016 5 de febrer 1 d’agost 
2017 24 de febrer 1 d’agost 
2018 9 de febrer 1 d’agost
2019 1 de març 1 d’agost 

Segon.-  Proposar-les al Departament de Treball, de conformitat a la legislació vigent.

Vots a favor: unanimitat
Vots en contra: 
Abstencions: 

En aquest punt, s’absenta el sr. Vilert, en ser part interessada.

8. - ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE FUNERÀRIA JUANALS S.A. DEL 
CONTRACTE  DE  MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  DEL  CEMENTIRI 
MUNICIPAL (14132015000014)

I.- El regidor Sr. Emili Vilert i Pibernat  és administrador mancomunat i titular del 
75’25 % del capital social de “Funerària Juanals, S.A.”, empresa concessionària del 
servei públic de manteniment i conservació del cementiri municipal.  A l’informe del 
Secretari municipal de 3 de juliol de 2015 s’exposa la normativa d’aplicació i els 
informes dels òrgans consultius en matèria de contractació sobre aquesta qüestió, i es 
conclou el següent pel que fa a la situació del regidor Sr. Emili Vilert i Pibernat i del 
contracte vigent d’aquesta empresa amb l’Ajuntament:
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1) En assolir el Sr. Emili Vilert la condició de regidor de l’Ajuntament,  en el contracte de 
“Funerària  Juanals,  S.A.”  amb  l’Ajuntament  es  dóna  de  forma  sobrevinguda  la 
prohibició de contractar  prevista a l’article 60.1.f) del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, per un doble motiu: per ser el Sr. Vilert administrador mancomunat  
d’aquesta societat, i al mateix temps titular de la major part d’accions de la mateixa.

2) Aquesta prohibició de contractar sobrevinguda respecte a l’empresa concessionària del 
servei  públic  de  manteniment  i  conservació  del  cementiri  municipal  no  invalida  el  
contracte ni té cap efecte sobre el mateix. Per tant, l’Ajuntament ha de continuar pagant 
les factures que emeti  la concessionària  mentre aquesta continuï gestionant tal servei 
públic. 

3) Segons conclouen els informes números 14/2012 i  52/2007 a dalt esmentats, la validesa 
i manteniment de contracte “és sense perjudici de les conseqüències jurídiques que la 
incompatibilitat  pot  suposar  per  a  la  persona  afectada  per  aplicació  del  règim 
d’incompatibilitats dels càrrecs electes”.

4) Es podria  plantejar  si  la  causa  d’incompatibilitat  de l’art.  178.2.d)  de  la  LOREG és  
d’aplicació al cas que estem tractant, tenint en compte que el contractista no és el Sr. 
Emili Vilert sinó la societat “Funerària Juanals, S.A.”. En aquest sentit, s’ha concloure  
que si la finalitat de la normativa d’incompatibilitats és evitar els conflictes d’interessos,  
en  aquest  cas  al  ser  el  regidor  titular  de la  major  part  de les  accions  de la  societat  
concessionària,  a  més  d’administrador  mancomunat,  és  evident  que  té  en  la  societat 
concessionària unes facultats de decisió i de gestió equiparables a les que tindria si el 
contractista fos ell mateix com a persona física.  Per tant, s’ha de concloure que el Sr.  
Emili  Vilert  incorre  en  la  causa  d’incompatibilitat  prevista  a  l’art.  178.2.d)  de  la 
LOREG.

5) En tal cas, segons el previst a l’art. 178.3 de la LOREG el regidor afectat ha d’optar 
entre la renúncia a la condició de regidor o abandonar la situació d’incompatibilitat. I  
aquesta opció l’ha de realitzar en el termini de 10 dies des de que la incompatibilitat 
sigui declarada pel Ple municipal. Si transcorreguts els 10 dies el regidor afectat no ha 
exercit l’opció, s’entén que ha renunciat al seu càrrec de regidor, segons el previst a l’art. 
10 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic del Ens local. 

II.- En data de 3 de juliol es va donar tràmit d’audiència en relació al referit informe, i 
en  data de 8 de juliol el Sr. Emili Vilert presenta escrit en el qual opta per exercir la 
seva condició de regidor i renuncia, s’entén que en la seva condició d’administrador de 
“Funerària Juanals, S.A.”, al contracte del servei públic de manteniment i conservació 
del cementiri municipal, i proposa una demora en els efectes de la renúncia per tal que 
l’Ajuntament pugui tramitar la nova licitació. En data de 21 de juliol el Sr. Emili Vilert i 
el Sr. Jordi Juanals, actuant com a administradors mancomunats de “Funerària Juanals, 
S.A.”, es ratifiquen en la renúncia esmentada. 
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D’acord amb l’exposat, el Ple acorda:

Primer.- Acceptar la renúncia de “Funerària Juanals, S.A.” al contracte del servei públic 
de manteniment i conservació del cementiri municipal.
Segon.- Per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic de 
manteniment i conservació del cementiri municipal, els efectes d’aquesta renúncia es 
demoren fins a l’entrada en vigor del nou contracte, la licitació del qual s’iniciarà 
properament, de forma que fins a l’esmentada entrada en vigor  el contracte actual 
continuarà produint els seus efectes entre les parts. 

Vots a favor: 15 (TxSF, ERC, GS, GdC i CUP)
Vots en contra: 1 (MÉS)
Abstencions: 4 (CiU)

9. - RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE LA COSTA BRAVA (GENE2015000173)

«La Junta General del Consorci de la Costa Brava (en endavant, el CCB), en la sessió del dia 22 
de desembre de 2014 va adoptar per unanimitat l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts del Consorci a efectes de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

L’esmentat acord va ser traslladat a aquesta corporació i també va ser sotmès a informació 
pública informació pública conjunta i centralitzada en nom del CCB i dels seus membres pel 
termini de trenta dies hàbils al tauler oficial d’anuncis del CCB, a la web del CCB, mitjançant 
edicte inserit al BOP núm. 2 – 5 de gener de 2015 i, mitjançant extracte, al DOGC núm. 6786 – 
12.1.2015. 

La presidència del CCB, per decret de 23 de febrer de 2015, ha declarat elevat a definitiu 
l’acord de la Junta General de data 22 de desembre de 2014 d’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts corporatius del Consorci de la Costa Brava. 

Aquest decret s’ha notificat  a aquesta corporació i a tots els membres del CCB, als efectes de la 
ratificació dels Estatuts modificats.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple acorda:

PRIMER. RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa 
Brava, aprovada per la seva Junta General en sessió ordinària de 22 de desembre de 2014, 
segons el text publicat al BOP de Girona de 17 de juny de 2015.

SEGON. RATIFICAR les actuacions portades a terme pel CCB i aprovades per la Junta 
General en sessió de 22 de desembre de 2014 corresponents a la publicació conjunta i 
centralitzada.

TERCER. NOTIFICAR el present acord al Consorci de la Costa Brava.»

Vots a favor: 17 (TxSF, ERC, GS, GdC i CUP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (MÉS, GdC i CUP)
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10.  -  RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT LA 
INFORMACIÓ  PÚBLICA  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  2015 
(GENE2015000301)

10.1. - PRESSUPOST GENERAL 2015

1r.- Atès que el 19 de maig de 2015, la Secció Sindical de CC.OO. a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols ha presentat al·legacions (E2015004873) al pressupost 2015. 
2n.- Atès que el mateix 19 de maig de 2015, la senyora Gemma Herrera Cabello ha 
presentat instància (E2015004938) en la que consta que a la Relació de Llocs de Treball 
annexa al Pressupost de 2015 hi consta que el seu lloc té un complement específic 
funcional per substitució cap de Contractació i hauria de ser com a responsable 
administrativa.

3r.- Vistos els informes del secretari de la Corporació dels dies 1 i 9 de juny de 2015.  

4t.- Vistos els informes de la cap de Recursos Humans dels dies 1 i 15 de juny de 2015.

5è.- Vist l’informe de 4 de juny de 2015 de la interventora de la Corporació.

El Ple acorda:

1r.- Estimar les al·legacions presentades per la Secció Sindical de CC.OO.,en quant al 
defecte de tramitació referent a l’omissió de la negociació i en quant als errors materials 
existents a la plantilla.

2n.- Estimar l’al·legació presentada per la Sra. Gemma Herrera, modificant el concepte 
del complement específic funcional del lloc 12, que ha de dir “responsabilitat 
administrativa”.

3r.- Esmenar els següents errors materials de la plantilla de personal:

3.1.- Personal funcionari: Tècnic/a mig vialitat, apareix com a vacant i el que ha 
d’aparèixer és com amortitzada.
3.2.- Personal laboral: Arquitecte/a tècnic, hi ha d’haver una plaça en propietat i 
una vacant. 
3.3.- Personal laboral: Tècnic auxiliar medi ambient, la plaça ha d’aparèixer en 
propietat. 
3.4.- Personal laboral: Tècnic auxiliar serveis socials, la plaça ha d’aparèixer com 
a amortitzada.
3.5.- Personal laboral: Oficial 1ª, ha d’aparèixer la plaça com a vacant, atès que el 
treballador que l’ocupava es va jubilar l’any 2014, a la memòria de l’any passat no 
hi consta que s’amortitzés aquesta plaça.
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3.6.- Personal laboral: Conserge, una de les places apareix com a adscripció 
provisional a un altre lloc, però hauria d’aparèixer com a plaça en propietat. >>

Pere Albó: Intervenció de caràcter pseudo-tècnic, a veure si em poden explicar: estimem 
unes al·legacions donant per no negociat res, donat que estimem una al·lgació d’algú 
que ens deia que no s’ha negociat. Si això és així, ja que veig que fan que sí amb el cap,  
la següent pregunta és fins on hem de retrocedir en el temps per tal i amb qui haurem de 
negociar  i  que ens  expliquin  com arreglarem això.  Entenc  que ens n’anem a 31 de 
desembre de 2014 i en definitiva, a partir d’ara què, és una situació complexa, quins 
seran els nostres interlocutors. Veig que ja prenen apunts... moltes gràcies.

J.M. Muñoz: El que avui es fa és acceptar unes al·lgacions i demano a la secretària que 
llegeixi la part de l’informe del secretari que fa referència a aquesta qûestió que estem 
obligats a acceptar per una qûestió legal i penso que és important que es llegeixi per 
seguir la meva intervenció. La part que fa referència a la legalitat del procés que s’havia 
llegit fins avui. 
Secretaria: Llegeixo només l’apartat qeu fa referèncai al que s’està parlant: “en relació a 
la  resolució  de les  al·legacions  de CCOO procedeix  la  seva estimació  i  declarar  la 
nul·litat  de  les  modificacions  de  les  condicions  de  treball  subjectes  a  negociació 
introduïdes  al  catàleg  de  llocs  de  treball  i  de  les  conseqüents  modificacions  en  les 
retribucions. 
J.M. Muñoz: I a la vegada que fa referència a la nul·litat?  anualitat? de l’acord. Per tant 
aquest  és  l’informe  del  secretàri  i  queda  clar  que  estem  obligats  a  acceptar  les 
alegacions conclusió a la qual hem arribat l’equip de govern i en relació als terminis a 
seguir, tenim l’obligació de convocar la mesa de negociació,  posar sobre la taula la 
proposta que hi ha en aquest pressupost i a partir d’aquesta negociació immediatament, 
si s’arriba a un acord, o no, hi haurà un procés clar i obert de negociació, portar aquest 
pressupost  a  aprovacio inicial  les properes setmanes i  immediatament  l’exposició  al 
públic i si no hi hagués al·legacions l’aprovació definitiva. Aquest és el procés. El tema 
està  així  i  si  tenim  un  informe  de  secretaria  que  diu  que  aquesta  al·lagació  s’ha 
d’estimar,  no serem nosaltres  els  juristes  que  posarem en qüestió  un  informe de  la 
persona que te la responsabilitat d’assessorar-nos des del punt de vista jurídic. És un 
tema que el 13 de juny estava sobre la taula de l’equip de govern i ara el portem a 
desencallar.

Es submet a votació

Vots a favor: 14 (TxSF, ERC, GS, GdC i CUP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (CiU i MÉS)

Comentava que aquest  és un punt  important  perquè aquesta  anomalia  que ha tingut 
aquest ajuntament durant aquest darrers anys de no tenir pressupost, ha arribat el cas en 
que estem a juliol i no tenim aprovat el pressupost de 2015 i quan el sr. Secretari diu 
que es declara la nulitat de les modificacions de les condicions de treball, amb aquest 
informe  que  portem avui  a  aprovació,  els  avanço  que  en  els  propers  dies/setmanes 
haurem de fer un Ple extraordinari per portar a aprovació inicial al Ple el pressupost 
municipal de 2015 que es farà durant el mes d’agost o principi de setembre i aquesta 
anomalia  que ha passat,  és  voluntat  d’aquest  govern que no torni  a passar  i  que el 
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pressupost d’un any es pugui executar durant l’any en curs i que s’aprovi el desembre 
de l’any anterior en que el pressupost serà vigent o gener de l’any seguent. Comencem a 
aquí a esvair aquesta boira que teníem i és només aqeusta la volutntat de portar aquest 
punt a aprovació.
S’ha aprovat i passem al següent punt.

11.  -  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  GUÍXOLS  DES  DEL  CARRER  DE 
REBUIG A L'ACORD COMERCIAL DE L'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA 
PER  AL  COMERÇ  I  LA  INVERSIÓ  ENTRE  LA  UNIÓ  EUROPEA  I  ELS 
ESTATS  UNITS  (124142015000005)  AMB  L’ADHESIÓ  DE  LA  CUP-POBLE 
ACTIU.

L'Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió (conegut per l'acrònim en anglès 
TTIP) és un tractat negociat entre els EUA i la UE i que resta pendent de votació en 
el Parlament Europeu, en gran mesura gràcies a la pressió popular que va fer que 
a última hora el Parlament Europeu decidís, el passat mes de juny, ajornar-la. En 
aquest sentit, i davant un tractat que és molt més que un mer acord comercial, cal que 
siguem capaços entre tots i totes de mantenir la pressió ciutadana. Hem de tenir present 
que, i davant la total falta de transparència que està caracteritzat les negociacions del 
TTIP, un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de 
controvèrsies, entre la part inversora i l'Estat, que permetria als inversors estrangers 
eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals 
internacionals d'arbitratge que serien els que tindrien l'última paraula, per damunt fins i 
tot de les polítiques decidides democràticament per tot un país. És evident que amb el 
TTIP hi haurà un debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia 
varietat de sectors, bàsicament, perquè el concepte que persegueix aquest 
mecanisme de solució de controvèrsies és simple: abans d'elaborar la nova legislació 
(en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, 
drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels 
EUA i la UE i de representants d'empreses, tindrien l'oportunitat d'analitzar prèviament 
possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

A més, el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació 
de conceptes com  el  "reconeixement  mutu"  dels  estàndards,  ja  que  sobre  la  base 
d'aquest  concepte  les empreses transnacionals podran utilitzar les seves empreses 
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la 
regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es 
fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. Tampoc es pot obviar que un 
dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als 
serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels  serveis 
d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions 
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públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable 
a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de 
determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics. En 
definitiva, la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del 
darrera que afecti directament a matèries tant sensibles, com la salut, el medi ambient o 
els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, el municipalisme, amb 
una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions 
públiques.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’aprovació d'aquesta RESOLUCIÓ de 
rebuig al TTIP i l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Difondre, públicament, aquesta resolució del Ple Municipal de rebuig al 
TTIP i adherir-se a la campanya “Ajuntaments contra el TTIP”.

Segon. Endegar per a la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació locals, les 
associacions de la ciutat i les xarxes socials, una campanya de difusió, explicació i 
rebuig al TTIP .

Tercer.- Traslladar aquesta resolució i els seus acords a instàncies superiors: Consell 
Comarcal, Diputació de Girona, Generalitat, així com també, als nostres parlamentaris i 
representants del Parlament Europeu.

Jordi Lloveras: En tot cas el primer que cal dir és que el TTIP no és simple o mer acord 
comercial com ens volen fer creure, sinó que té tres elements que el diferencien de la 
resta d’acords comercials entre un costat i l’altre de l’Atlàntic.
El primer d’aquests elements que cal conèixer és aquell que acuta sobre les normes que 
cada part  imposa a la fabricació dels seus productes.  El tractat  parla de barreres no 
arancelaries. I què són? Són els salaris, la negociació col·lectiva, la protecció social. 
Quan en un costat de l’Atlàntic aqeustes barreres tinguin un nivell determiniat i a l’altra 
banda un nivell inferior, el que diu el tractat és que diu és s’han d’igualar per bé de la 
competitivitat,  de  la  competència,  que  hi  haurà  més  productivitat,  més  consum  es 
generaran diu, el 2020, llocs de treball, no parla de la qualitat dels llocs de treball, però 
el que diu el tractat és que si s’han d’igualar les barreres no arancel·làries el que no es 
farà mai de la vida és pujar les més baixes sinó que el que es farà és baixar les més altes 
i aixiò té efectes directes en política salarial, protecció social i negociació col·lectiva. 
Un breu exemple d’això entre Europa i els EEUU, la OIT, Organització Internacional 
del Treball, té 8 convenis d’àmbit mundial. Europa els té signats tots, EEUU només en 
té signtas la meitat. Dos de tant significatius com el dret a la vaga i dret a la negociació 
col·lectiva,  a  l’altra  banda  de  l’Atlàntic  no  els  tenen  signats.    Un  altre  d’aquests 
elements que diferencia aquest acord comercial de la resta és el que el tractat anomena 
“mecanisme de defensa a l’inversor” el nom en sí ja és bastant pervers, i el que fa això 
és que si l’element d’abans el que intentava era igualar les normes de producció a través 
d’aqeusta barreres no arencel·laries, aquesta el que busca és igualar entre aquestes dues 
parts  les  normes  legislatives.  I  com  ho  fa?  A  través  d’una  figura,  un  tribunal 
d’arbitratge,  segons ells independent,  no depèn de cap país, i el que fa és que si un 
inversor/multinacional  considerès  que  un  estat  està  legislant  en  contra  dels  seus 
interessos perquè va contra de la lliure competència, de la competitivitat i perquè ell no 
pot invertir-hi de la mateixa manera que a l’altre costat de l’Atlàntic, faria una queixa a 
aquest tribunal i aquest podria obligar a aquest país a modificar la legislació i sinó a 
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pagar una indemnització important. Us posaré un exemple gràfic. Si d’aquí a dos anys 
Catalunya esdevé un país sobirà, pot tenir una legislació que protegeixi el fràking, les 
excavacions marítimes per treure gas. Als EEUU està permesa aquesta pràctica. Com 
que nosaltres regularíem no al fràquing, un inversor nord-americà, ens podria denunciar 
davant aquest tribunal i aquest podria decretar que o Catalunya modifica la seva llei o 
ha de pagar una indemnització que us asseguro que no seria pas petita. No té a veure 
amb el TTIP però estariem parlant del cas del Càstor que ara estem pagant entre tots 
amb  les  factures.  Seria  un  cas  similar.  Arribat  aqeust  punt,  falta  el  3r.  Element 
distorcianodor. Algú es podria preguntar que té a veure això amb la política municipal.  
Doncs té molt a veure perquè la tercera pota d’aquest TTIP equipara els serveis públics 
als bésn comercials, el servei públic no deixa de ser un bé amb el qual es pot fer comerç. 
De fet en els texts que surten i se n’han vist pocs, la paraula servei públic no s’ha vist 
enlloc, parlen de serveis d’interès general que els pot prestar qui sigui, per tant, mireu el 
model  de sanitat  d’EEUU i el  que tenim aquí,  en aquest  pais  independent  que serà 
d’aqui a 2 anys Catalunya, si estem en el TTIP una inversora multinacional de sanitat 
amenricana  podria  venir  a  aquí  a  implantar  el  seu  sistema  i  el  TTIP  diria  que  “o 
t’adeques a les normes de lliure competència o has de pagar l’impost”. I en aquest punt,  
entenem  que  afecta  el  municipalisme  de  ple,  perquè  obre  encara  més  aquesta 
desregularització de serveis que ja tenim, que ja patim i que entenc que nosaltres com a 
ajuntament  entenc  que  estem  obligats  a  prestar,  sinó  que  també  estem  obligats  a 
defensar, i la campanya ajuntaments contra el TTIP va en aquesta via. Neix a finals del 
2014 com a un pas més en una campanya generalitzada que és anterior i  que és de 
persones que a títol individual ja van rebutjar aquest procés. A tot Europa avui en dia hi 
ha  més  de  2.000.000  de  persones  que  hem  signat  contra  el  TTIP,  més  de  10.000 
ajuntaments  que  s’hi  han  adherit  també  a  nivell  d’Europa,  n’hi  ha  uns  quants  a 
Catalunya, aquí a prop tenim Blanes que ja s’hi ha adherit, i què busca aquesta resolució 
que avui  portem aquí  nosaltres  i  la  CUP? Doncs és  prou clar,  busca  sumar-se a  la 
campanya. Per què? Per dues coses, primera perquè entenem que tenim l’obligació de 
informar la ciutadania perquè sòm la institució més propera al ciutadà i per tant l’hem 
d’informar també d’aquelles coses que es decideixen a Europa i que al final l’acabaran 
afectant a ell i perquè volem sumar esforços en aquesta lluita. De poc serveix defensar 
la  llibertat  dels  pobles  si  després  l’acabem  submetent  als  interèssos  dels  mercats 
financers i especulatius i a l’economía global. Per tot això, nosaltres demanem el vot 
favorable a aquest moció.

L’alcalde dóna la paraula a la sra. Delgado.

M. Elena Delgado: La CUP ens adherim a la moció presentada inicialment per GdC i 
reiterem el nostre suport a totes les associacions,  entitats  i agrupacions diverses que 
formen part també de la campana Catalunya no al TTIP. Un com més tristement ha de 
ser la societat civil la que demostra anar per davant de les institucions polítiques. Han 
estat les úniques que s’han encarregat d’analitzar i donar a conèixer a la societat l’atac 
del capitalisme en aqeust aspecte davant l’opacitat i la falta d’informació per part de les 
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institucions  polítiques  que  són  les  que  haurien  de  defensar  els  interessos 
socioeconòmics i ambientals de la ciutadania, i per això com a grup municipal tenim el 
deure de fer-ho donant tot el suport a aquesta moció. El TTIP és en resum un ambiciós 
projecte  que  tenen  els  grans  lobbys  empresarials,  industrials  i  financers  que  amb 
l’arquitectura del lliure comerç volen fer una governança a la carta, construint un mur 
regulat per una comissió reguladora i un tribunal d’arbitratge en el quals tindran tota la 
capacitat per controlar, influir, tutelar, dissuadir i amenaçar, per dir-ho d’alguna manera, 
a les institucions públiques, amb una situació que doni pas fins i tot tenir la capacitat de 
presentar iniciatives legislatives. Això vol dir que qualsevol de les seves propostes es 
podrien dur a terme abans que organismes nacionals o el  mateix parlament  europeu 
tingués  la  oportunitat  de  donar-li  ni  una  sola  ullada  als  projectes.  Per  tot  això  ens 
oposem  rotundament  a  aquest  transvasament  de  poder  polític  de  les  institucions 
públiques cap a aquestes parainstitucions representatives de la casta global. I volem per 
finalitzar recordar als grups municipals l’acord nacional d’acció exterior on diu que un 
dels pilars fonamentals per a consolidar la sobirania nacional serà la reconstrucció d’un 
teixit econòmic productiu arrelat al país al servei del conjunt de la gent i un país sobirà 
amb polítiques  actives ambientalment  sostenibles  i  economicament  responsables,  per 
això demanem el vot a favor.

C. Motas: Dóna la paraula a Dolors Ligero

Dolors Ligero:  Com ha dit  el  Sr.  Lloveras,  és cert  que d’aquest tractat  d’associació 
transantlàntica de comerç i inversió en tenim molt poques dades perquè és un tractat que 
ni és públic ni és conegut a fons. Pel que es parla, és cert que hi ha uns arguments en 
contra, el Sr. Lloveras els ha explicat prou bé, però també aquest tractat sembla que els 
objectius  que  pretenia,  si  més  no  al  principi,  donava  unes  clares  avantatges 
econòmiques,  estem parlant  d’una  reducció  d’arancels  duaners,  això  representa  una 
reducció dels costos entre un 5 i un 30%, estem parlant de creació de riquesa i ocupació 
i d’una oportunitat per a les PIMES, que també ara mateix queden fora d’aquest mercat 
controlat per les grans multinacionals i sembla que això els facilitaria que puguessin 
treballar amb els EEUU d’una manera, sembla, més fàcil. En tot cas, considerem que no 
tenim prou dades objectives per poder decidir si aquest tractat és bo o dolent. Crec que 
és el Parlament Europeu qui té aquesta funció. Nosaltres, amb les dades que tenim no en 
tenim prou per decidir si el tractat és bo o és dolent i per això el nostre grup s’abstendrà.

Jordi  Vilà:  Volem fer  arribar  l’agraiment  del  govern  als  grups  promotors  d’aquesta 
iniciativa. Fins ara hem estat parlant de temes d’ordre local de gran transcendència, el 
pressupost, el ROM, de vegades difícils d’entendre, però tenen molta importància. Però 
aquest punt també té molta importància. Potser no té una immediatesa local domestica 
per demà la matí, però si que acaba afectant les nostres vides com a persones, com s’ha 
dit, i al final com a societat política que som St. Feliu de Guíxols. Per tant l’agraïment 
per endavant perquè més o menys en això consisteix la democràcia, propostes de totes 
les  bandes  perquè  es  puguin  debatre.  El  govern  s’ha  mirat  amb  molt  carinyo  com 
sempre té costum de fer, almenys en els 50 pocs dies de vida que fa que corre i el 
propòsit  és que arribi  fins al  final  aquest  any,  per separat els  grups municipals  que 
l’integren en coalició i  hem arribat  a la mateix conclusió de donar suport  a aquesta 
iniciativa,  bàsicament perquè endevinem que estem en el terreny de la filosofia o la 
metafisica però apunt d’entrar en el combat de la realitat del carrer i en definitiva del 
que ens adonem com a dada objectiva primera és una cosa.  Aquest acord del TTIP 
famós  va estar  en l’ordre del  dia  del  Parlament  Europeu la  primavera  passada i  va 
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generar  tant  conscens  que  el  van  retirar-lo  de  l’ordre  del  dia,  imagineu-vos  com 
comencem.  Per  entendre’ns,  el  grup  popular  europeu  i  el  grup  liberal  europeu  hi 
donaven suport  a  priori.  La  social-democràcia  estava  dividida  i  l’esquerra  hi  estava 
deliberadament  en  contra.  En  definitiva,  el  govern  el  que  veiem  és  una  dosi 
d’ambiguitat molt potent que llença un marc de foscor i ombra a una cosa que és molt  
important com és el de promoure el comerç transatlàntic i és veritat que hi ha el perill de 
que, ara que ja tenim el capitalisme financer en la modalitat electrònica globalitzat amb 
els  resultats  que ja  veiem,  ara  anem a fer  el  mateix  amb el  comerç  i  clar,  això  és  
altament inquietant. Bé això potser és una opinió més particular, que es globalitzi el 
comerç i que això afavoreixi la riquesa mundial, com a pretext és positiu però com ho 
fem això? I a això és el que ha de regular una mica aquest acord internacional entre els 
EEUU i la UE i el que s’ha d’exigir és la claredat de rigor, de normativa i en cada sector 
que es vegi ben clar quin és el propòsit i la finalitat, perquè sinó, aixecar les barreres del  
comerç  i  les  legislacions  de protecció  del  medi  ambient  o  de la  salut  o  de la  salut 
alimentària  potser  és excessiu.  Bé en definitiva  potser  m´he  estès  de massa però hi 
votarem a favor, i només afegir una petita cosa d’esmena a les ponències sobre allò de 
dir  “és que sempre hem de ser el  ciutadà de peu qui per iniciativa popular haguem 
d’anar combatent i reivindicant els drets de les persones i dels pobles i és molt cansat” 
d’acord, però li vull recordar una petita alegria que vam tenir recentment, com va ser el 
projecte d’aprovació d’una constitució europea, que semblava que ja tot venia de les 
institucions dat i beneït i amb una velocitat de creuer i al final va quedar en un no. Per 
tant penso que hi ha una maduresa ciutadana europea suficient com per plantar cara a 
aquest perill i de si es vol promoure el comerç internacional endavant però que es faci 
amb garanties. Des de St. Feliu de Guíxols per la nostra part hi portarem una petita  
aportació perquè faci feix amb els de Blanes i amb els ciutadans d’allà on sigui i a veure 
si ens en sortim. Per acabar, en la part dels acords, en el segon punt on diu “Endegar per 
a la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació locals, les associacions de la ciutat 
i  les xarxes socials, una campanya de difusió, explicació i rebuig al TTIP” d’acord, però 
demanaríem que fos una  acció que fos participada pels grups municipals  que no deixin en la unilateralitat al govern en solitari 
perquè ho faci, el consistori és dels grups i  el proòsit, en cas de que s’aprovi, és conjunt i comú i per tant ens compte a tots.

Vots a favor: 14 (TxSF, ERC, GS, GdC, MÉS i CUP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (CiU)

12.  -  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  D'ESQUERRA  REPUBLICANA  DE 
CATALUNYA A FAVOR DE LA LLIBERTAT NACIONAL DE CATALUNYA 
AMB L’ADHESIÓ DELS GRUPS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, TOTS PER SANT 
FELIU, GUÍXOLS DES DEL CARRER – ENTESA, AVANCEM – MOVIMENT 
D’ESQUERRES I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU

MOCIÓ A FAVOR DE LA LLIBERTAT NACIONAL DE CATALUNYA
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El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament  de 
Sant  Feliu de Guíxols, d'acord amb  e l  que preveu l'article 45 i concordants 
del Reglament Orgànic Municipal,  EXPOSA:

1.- Que arran de l' aprovació  de l'adhesió 'de l' Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, el 27  de setembre de 2012, a l' Associació Municipis per la 
Independència (AMI) i donat el procés de transició nacional que el poble de 
Catalunya esta promovent.

2.-  Que des de la sentencia del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de 
juny de 2010 Catalunya ha iniciat un procés d’independència  que culminarà 
amb la creació de la  República Catalana,  si  així  ho  decideix  lliurement  la 
ciutadania  en  les  properes  eleccions  plebiscitàries del 27 de setembre d' 
enguany.

3.- Que els municipis   catalans i els seus ajuntaments  com a representants 
de la  voluntat   popular, són l’administració  més propera al ciutadà i per 
tant, transmissors i altaveu dels seus anhels.

4 . -  Que l'any 2012 a Catalunya es  va crear l'Associació de Municipis   per 
la  Independència  (AMI) amb l'objectiu  principal  de  fomentar  i  defensar els 
drets  nacionals i conscienciar  la ciutadania de la necessitat que Catalunya 
pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació.

5.- Que l' AMI actualment compta amb 712 municipis adherits i 39 ens 
supramunicipals -Consells  Comarcals, D iputacions i altres-.

6.- Que l' Assemblea Nacional Catalana (ANC)   va manifestar la voluntat 
de compromís  de les forces polítiques sorgides de la composició del 
consistori un cop celebrades  les  eleccions municipals,  amb la signatura 
d'un document  on hi constava com a primer  punt demanar al Ple la 
continuïtat a l'AMI i així ho ha notificat al nou Ajuntament.

7.- Que ha arribat   l'hora d'unir   esforços per tal que les voluntats   actuals  a 
favor de la  sobirania s' agrupin i  esdevinguin majoritàries per vies 
democràtiques,  com a condició  indispensable  per exercir el dret 
d'autodeterminació.

I,  tot   i que   l'Ajuntament   de   la ciutat   ja va mostrar   la seva voluntat 
política   amb  l'adhesió   a   l' AMI   l'any 2012,   creiem   oportú   per tots 
aquests   motius   i   donats   els  resultats de   les passades eleccions 
municipals del mes de maig de  2015, i la nova  composició del Ple 
Municipal,  ratificar,  novament la continuïtat a l' AMI.

Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents:

El Ple acorda:
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Primer.- Ratificar  la continuïtat  a l' Associació de municipis  per la 
Independència (AMI).

Segon.-   Posar-nos  a disposició   de la m à x i m a   institució    nacional,  el 
nou  Parlament,  el  president i  el Govern de la Generalitat  de Catalunya que 
sorgeixin   de les  eleccions  del  27 de setembre  de  2015,  per exercir 
l'autodeterminació     del nostre poble i proclamar,  juntament amb totes les 
institucions, l 'estat català, lliure i sobirà.

Tercer.-  Treballar   per  aconseguir  el suport  majoritari del poble català a 
la constitució  de la   nova   República    Catalana,   fent   arribar  a tots  els 
nostres   conciutadans les raons  que ho avalen i convidant-los  a participar 
en  la   construcció   d'un nou- país al  servei  d'una societat  més  lliure, justa, 
prospera i profundament democràtica.

Quart.- I,  per últim, com a símbol  per demostrar el nostre compromís,  hissar 
la bandera catalana estelada davant la  façana principal de l'  Ajuntament a la 
Plaça del Mercat en un acte públic solemne.

Jordi Vilà: Formalment voldria demanar si tots els grups municipals han pogut signar la 
moció definitiva  que finalment hem presentat. Gràcies a tothom, perquè ja que tot i que 
vam els promotors inicialment, per començar vull agraïr el suport de CiU, de TxSF, del 
grup MÉS de GdC i de la CUP per subscriure, juntament amb ERC, el text d’aquesta 
moció i que bé a tomb del moment històric que estem vivint i que tots tenim en ment en 
aquesta ciutat de St. Feliu de Guíxols, jo que ja porto alguns anys defensant això que ara 
parlem, era molt  difícil  demanar i obtenir  el sí o l’autorització a penjar una senyera 
estelada, penso que ara estem fent el darrer pas de normalització simbòlica del nostre 
anhel nacional. És una moció molt senzilla i que té una potència simbòlica definitiva. Es 
tracta  d’acompassar  el  moment  històric  que  esmentava  i  que  confirma  el  nostre 
compromís amb l’AMI i a més a més demana l’autorització al consistori per fer onejar 
la senyera estalada davant la façana del nostre ajuntament. Ja sé que (parlo per mi) el 
que ens agradaria és que ens deixessim de simbologies i anéssim directament a la cosa i  
puguéssim veure una normalització simbòlica de les nostres institucions arreu del nostre 
país no al nostre ajuntament només sinó al palau de la Generalitat, però falta un tràmit 
més que com a demòcrates hem d’exigir que s’acompleixi i que com a patriotes, que 
s’aconsegueixi.  En definitiva.  El  que demanem és que l’estelada onegi  al  costat  del 
nostre  consistori  com  a  símbol  de  normalitat  nacional  i  com  a  desig  polític 
d’alliberament nacional que encara no hem aconseguit i que en el desig de que aviat 
s’aconseguixi, doncs, la moció acompanya. Els voldria mostrar l’últim exemplar de la 
revista de l’AMI on a la portada hi figura l’estampa que jo voldria veure en el nostre 
ajuntament. L’ajuntament de Medinyà amb la senyera estelada davant de la façana del 
consistori.  Han  passat  molts  anys  abans  que  aquesta  fotografia  no  sigui  una  cosa 
normal. Abans verbalitzar aquest desig, anava acompanyat d’un insult, un exabrupte, o 
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directament  d’una paraula per menystenir  la persona que ho proposava titllant-lo de 
terroriste, ximple, pescallunes o coses pitjors. La normalitat democràtica ens ha portat 
aquí.  Nosaltres  no  volem repartir  carnets  de  bons  catalans  i  de  bons  patriotes,  que 
cadascú pensi i defensi el que vulgui amb respecte democràtic per tothom i aquest és el 
desig del nostre grup municipal, que es respecti la nostra opinió i que democràticament 
es pugui votar i decidir què desitja el nostre municipi. I res més, només desitjar que el  
27S el moviment d’alliberament nacional català tingui el dia de victòria que es mereix i 
que tants anys hem desitjat i que tot això es pugui aconseguir amb respecte a totes les 
opinions i democraticament.

Pere Albó: Nosaltres hem signat aquesta moció com no podria ser d’una altra manera 
amb el benentès doncs de fer pinya i de trobar el que seria, com deia vostè, la millor 
simbologia en aquests  moments.  El  cert  és que com vostès  han apuntat,  va ser una 
moció que es va presentar per urgència,  com vostè a assenyalat  també fins a aquest 
moment no s’ha signat. Per tant és quelcom que hem pogut anar madurant, hem pogut 
anar donant-li voltes, d’alguna manera per perfeccionar, i ens sembla, si ho tenim ben 
entès,  i  voldríem fer  una  esmena,  una  proposta,  si  els  sembla  bé,  de  millora  sense 
voluntat de trencar aquest concens, sinó  torenm allà on erem. A nosaltres ens sembla 
que tal com han dit vostès, sí, és quelcom que està molt bé que onegi com el símbol  
davant la façana, però vist els resultats electorals de les darrers municipals, i vist que per 
primer cop a la història d’aquesta ciutat podríem dir sense embuts que hi ha una majoria 
en el  Ple independentista,  amb aquestes paraules i nosaltres el que proposem com a 
mesura reivindicativa és, no que l’estelada onegi davant de la façana sinó a la façana. 
No és un matís menor, ens sembla que en aquesta voluntat simbòlica que vostè deia que 
es movia aquesta proposta, doncs és un matís simbòlic molt important  i ens assembla 
que s’adiu al que d’alguna manera es desitja per part dels primers promotors, per dir-ho 
d’alguna manera. Per tant els hi trasllado, si de cas ho debatem en aqeust moment i en 
qualsevol  cas,  també  els  trasllado  una  segona  proposta  d’esmena,  ens  sembla  que 
aquesta  acció  de  posar  a  la  façana  de  l’ajuntament,  insisteixo  que  és  una  acció 
reivindicativa independentment de legalitats, estem reivindicant quelcom en el moment 
crucial  en que s’ha de reivindicar.  Per això ens sembla que és molt  important,  i  no 
consta pròpiament en aqeusta moció i per tant és una proposta de millora que fem des de 
Moviment d’Esquerres, que hauríem d’aprofitar, segons la meva modesta opinió, algun 
acte  important,  també  simbòlic,  jo  proposaria  el  27/8  no  sé  si  l’11/9  fora  bo,  en 
qualsevol  cas,  el  que  demanaria  és  que  no  quedés  el  termini  obert,  sinó  que  ens 
obliguem, que sigui el 27/8 o l’11/9 ens posem un termini, perquè és ara que cal fer això 
i no passat el 27/9. Bé, aquestes serien les 2 propostes que els faria com a esmena per tal 
de recolzar la moció amb tota la vehemència de què pugui ser capaç.

Jordi Lloveras: Dimarts passat a la seu del nostre grup vam tenir un debat plural, divers, 
intens, en alguns moments divertit i fins i tot apassionat pel tema aquest de la moció. 
Nosaltres,  ho sabeu, tenim persones del procés consituent  que es posicionen amb la 
canditura  de  Catalunya  si  que  es  pot,  en  tenim del  procés  que es  posicionen  en la 
candidatura de la Crida, en tenim que no es posicionen ni a una ni a l’altra, tenim gent 
d’iniciativa,  que  formen  part  d’Iniciativa  per  la  independència,  i  tenim  gent  d’IU 
convençuda, i quan els sents parlar veus que ho defencen amb el cor, que defensen que 
la via del federalisme és la que cal seguir. Dic tot això perquè us podeu imaginar com va 
ser d’intens el debat. Hi ha un punt de la moció que ens va unir a tots i diu textualment  
“exercir el dret d’autodeterminació” per a nosaltres aquest és l’element funamental que 
en el guirigai de la reunió de dimarts al final ens va unir i al final vam prendre la decisió 
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que vam prendre. En aquest sentit ens agradaria comprovar com, arribat el moment, tots 
els que avui aquí defensem amb tanta convicció el dret d’autodeterminació del poble 
català,  ho  fem  també,  a  partir  d’ara,  quan  es  tracti  de  defensar  el  dret 
d’autodeterminació  del  poble  palestí,  el  poble  curt,  o  del  poble  saharaui,  que  com 
nosaltres també son pobles amb dret a l’autodeterminació. I un últim apunt, entenem 
que, en cap cas, aquesta moció ha de tenir un ús partidista, aquesta és la moció de tots i  
totes el que volem la independència de Catalunya, siguem dels junts pel sí, de la crida 
constituent o del Catalunya sí que es pot on també hi ha persones independentistes.

Dolors Ligero: Nosaltres compartim el que ha dit el sr. Pere Albó, aquesta moció respon 
a una instància presentada per ANC en aquest sentit, però la moció, al nostre entendre,  
no compleix amb tots els aspectes que creiem essencials, d’aquesta instància. Parlant 
amb  ells  posteriorment  en  la  comissió  en  la  que  es  va  presnetar  aquesta  instància, 
sembla,  avui  hi  ha  aquí  alguns  membres  de  l’ANC  i  ho  poden  corraborar,  que 
comparteixen amb nosaltres la importància del gest simbòlic d’hissar l’estelada al balcó 
de l’ajuntament, independentment inclús de que som conscients que hi ha la possibilitat 
de  que  les  forces  públiques  ens  la  facin  treure.  Entenem que  aqeusta  moció  té  un 
objectiu i el que es tracta en definitiva és de fer un gest valent i inequívoc a favor de la 
llibertat nacional de Catalunya. Per tant el nostre grup secunda aqeusta peticiò que fa el 
grup MES, demanem que es faci aquesta esmena a la moció, modificant aquest punt, i 
demanem també que l’estelada es pengi al balcó de l’ajuntament i proposem també que 
sigui un dia fixat per aqeust Ple, potser el 27/8 o el dia abans de la diada, el dia 10/9, 
després de la marxa de torxes, els organitzadors de la marxa de torxes estarien disposats 
a arribar fins la porta de l’ajuntament i fer aquest acte institucional i tot i així entenem i 
compartim el que ha dit el sr. Lloveras de què això no pot ser un acte partidista i per 
això hem secundat aquesta moció però ens agradaria que es fes aquesta modificació.

Josep Melcior Muñoz: Com és obvi el GMS no ha signat aquesta moció i voldria dir 
que nosaltres respectem qualsevol moció que es presenti en aquest Ple, el que passa és 
que no compartim cap ni un dels punts que hi ha en aquest cas. També vull agrair a 
ERC que la presentació de la moció dins del govern, evidentment està dins de l’acord de 
govern de que en aquest casos cada grup municipal en la seva representació optarà pel 
seu posicionament atès que aquest grups municipals es van presentar sota unes sigles en 
el nostre cas sota les sigles del PSC. Dit això i amb la volutnta de que el dialeg i el  
respecte sigui la base de qualsevol acutació, noslatres votarem no a aqeusta proposta 
que es presenta, i votarem no perquè nosaltres tenim una alternativa que serà més o 
menys  minoritaria  però que  existeix,  i  és  que creiem que cal  que Catalunya,  d’una 
menera ferma i decidida s’entengui amb la resta d’Espanya en un estat federal. I això 
vol dir una Catalunya que tingui garantits tots els seus drets i els seus deures però que 
no deixi de tenir aquell lligam dins d’un estat que considerem que és necessari pel futur 
del nostre país. Evidentment quan ens declarem federalistes i ho fem des de SFG, ho 
fem perquè també tenim una història i unes arrels i aquestes arrels, en aquest moment, 
creiem que les defensem des del PSC com ho feien els republicans federals de finals del 
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segle XIX i principis del segle XX. Aqeusts que defensem que hi ha encara la voluntat 
de mantenir una relació federal amb Espanya ho fem perquè creiem que és el marc on 
encara es pot creixer i avançar, i no estem per l’Espanya unitarista, l’Espanya blava, no 
estem  per  una  Espanya  d’un  determinat  àmbit  que  ara  ens  governa,  sinó  per  una 
Espanya oberta en la qual estiguin reconeguts els estat federals com poden ser Euskadi, 
Galicia, fins i tot si convé Andalusia, i que la relació sigui entre iguals però compartint 
allò que compartim, perquè no negarem que compartim unes arrels molts i moltes dels 
que vivim a diferents àmbits d’aqeust estat, per tant això nosaltres ho posem per davant 
de tot. I posem per davant de tot una cosa molt clara. En aquest Ple hem escoltat 1, 2 o 3 
vegades que Catalunya serà independet. Catalunya deu ser un ens que decideix per ella 
sola i jo crec que Catalunya està integrada pels catalans, i els catalans són els que deuen 
tenir la paraula per decidir què volen ser avui, demà o demà passat. I nosaltres el que 
creiem és que estem dins un procés en el qual uns partit  polítics, legítimament,  han 
iniciat uns posicionaments, però també ens podem permetre l’opinió de dir que si tant 
demòcrates  som,  i  malgrat  que a  l’altre  costat  no responguin,  s’ha de defensar  que 
aquesta decisió sigui presa per tots els  catalans i catalanes,  per tots  els guixolencs i 
guixolenques, no només per unes eleccions, també respectables a les quals com s’ha 
observat a les últimes intervencions no sabem ben bé a qui votarem ni a qui ni com ni  
quan. El PSC aquí serà una opció clara i sense barriges barreges que no sabem ben bé si 
pugen, baixen o tornen. El que necessitem en aquest país és que se sentin totes les veus, 
no programes de televisió en els quals es parla d’aquest tema i hi ha una veu. En aquest 
país hi ha moltes veus i el PSC posa la seva veu en defensa d’una Catalunya ferma i 
forta, que realment estigui al màxim nivell possible, i sobre tot una cosa, una Catalunya 
que tingui un govern en el qual les qüestions socials siguin la base d’aquest país, perquè 
si la base d’aquest país ha de ser on pengem l’estelada, a nosaltres no ens hi trobaran. I  
deixeu-me que quedi clar quin és el posicionament dels socialistes amb unes paraules 
que va escriure Salvador Espriu, suposo que no serà dubtós de ser militant del PSC, que 
dedicava a Raimon, que aquest sí que és dubtós, és una persona que ha estat posat en 
dubte, perquè una altra cosa que nosaltres no admetrem és que es posi en dubte, com 
molt bé deia el sr. Vilà, aquí tothom té dret a parlar i a opinar i ningú dóna carnets de  
res, i al sr. Raimon, que tindrem el goig d’escoltar en el festival de La Porta Ferrada, 
fins i tot això s’ha qüestionat. Aquí no trobaran el GS ni molt menys el PSC, per tant 
quan Salvador Espriu, en el seu inici de Càntic en el Temple dedicava unes paraules a 
Raimon també és per deixar clar que el que cal és el respecta d’uns als altres i que les 
opinions són legitimes i poden ser o no ser majoritàries, però les opinions majoritàries 
es decideixen a les urnes i un per un, no en unes eleccions suposadament plebiscitàries, 
que suposadament  es convocarem la  setmana vinent  i  que suposadament  tindran un 
resultat... no havia vist mai que les eleccions tinguessin uns resultats previs per tant, 
com deia Salvador Espriu, nosaltres ara diem que ens mantindrem fidels per sempre més 
al servei d’aquest poble.

Josep Saballs: Seré molt breu, no venia preparat com el sr. Muñoz, simplement aclarir 
que el  nostre suport a aquest moció va ser previ a donar llibertat  de vot als nostres 
regidors i que com a grup municipal vam coincidir en aquest sentit a donar suport a 
aquesta moció i des d’aquí encoratgem als guixolencs i guixolenques que és el que ens 
correspon, és el nostre àmbit, a que el 27/9 tothom expressi la seva voluntat per part  
nostra la nostra posició, a nivell personal de  cadascun dels regidors crec que està molt 
clara que volem que surti un sí a un procés que ens ha de portar a la independència i que 
sigui al màxim de participatiu i com deia el company Muñoz, el màxim de respecte per 
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totes les opcions i totes les veus ja que si no som un país plural no aconseguirem ser un 
país lliure.

Jordi Vilà: començaré per respondre GdC, celebro que visquin la política amb passió i 
que tinguin aquests debats assemblearis a fons ja que això els delata com a apassionats 
de  la  vida  pública  i  això  em  va  bé  per  dir-li  que  efectivament  el  dret  a 
l’autodeterminació és essencial en democràcia, està transcrit en la Declaració Universal 
dels Drets Humans i que la defensarem també a Catalunya, el Sahara, amb els Kurts i 
també a occitània, per tant, celebro que el redactat del text de la moció els hagi persuadit 
de donar-hi suport i en definitiva el que es demana és això, un crit, un símbol de llibertat 
davant la façana de l’ajuntament. 
En  resposta  al  grup  MES,  es  va  esmenar  abans  del  dictamen  favorable  previ  a  la 
comissió  d’estudi,  es va esmenar  el  text  en el  sentit  de que hi hagués  el  suport,  la 
signatura de tots els grups que he dit abans, en segona esmena, i una tercera esmena un 
afegit que disposa que aquesta acció de col·locar l’estelada a la façana de l’ajuntament, 
davant  la  façana  de  l’ajuntament,  sigui  en  un  acte  solemne  i  si  els  va  bé  podríem 
traslladar-ho  al  debat  de  la  comissió  de  l’11  de  setembre  per  assenyalar  el  dia,  el 
moment, l’hora i la forma, particularment el 27/8 em sembla una data magnífica perquè 
dóna temps i aquí ja hi haurà una celebració, la última, o la penúltima i ens aplegarà a 
tots com per donar-hi la simbologia que es mereix. Per entrar a la proposta controvertida 
de penjar l’estelada en el balcó de l’ajuntament, miri, nosaltres no hi donem suport, i 
apel·laria aquí a l’independentisme generós, no fos cas que al final tingués raó aquell 
que va dir que “no se preocupen ustedes, antes de separarse se pelearan entre ellos”. Jo 
també vull que l’estelada onegi a la façana del meu ajuntament, però només això, vull 
que onegi a la façana del palau de la Generalitat de Catalunya,  però potser ens hem 
d’esperar uns dies abans de fer un salt i trencar la legalitat espanyola, ho puc dir amb 
totes les lletres no?. Els nostres enemics que no són els que tenim al costat, que són els 
que tenim davant, també juguen i si pengem l’estelada al balcó de l’ajuntament, estem 
cometent una il·legalitat, i ens trobarem que no ens enviaran la Guardia Civil, hi envien 
els Mossos d’Esquadra com han fet a Celrà, comarca del Gironès, com han fet a Navàs, 
comarca  del  Berguedà,  i  com  han  fet  a  Torroella  de  Montgrí,  comarca  del  Baix 
Empordà.  Què voleu,  muntar  una pel·lícula  de lladres i serenos o muntar  una acció 
simbòlica, nacional, patriòtica que sigui la penúltima abans d’abraçar la llibertat que ens 
mereixem. Fem-ho com ho vulgueu, jo no vull erigir-me en res ni millor que res, ni més 
que ningú, ni més patriota que ningú, ni res, només vull ser ciutadà anònim i lliure en un 
país lliure, us ho juro, i des dels 18 anys i ara en faré 50 si arribo al mes de desembre. 
Però jo  us  demano,  com moltes  vegades  us  he demanat  en aquest  Ple,  que siguem 
generosos de cor, coratjosos i intel·ligents i penjem l’estelada a 2 pams de la façana de 
l’ajuntament,  perquè  d’aquí  a  un  parell  de  mesos  l’enganxarem  a  la  façana  de 
l’ajuntament per sempre més. Us demano, us exhorto si us plau, emocionalment, a que 
feu aquest pas patriòtic generós, en benefici de tot i tothom com és l’acte generós de 
signar una moció per part de gairebé tots els grups del consistori que són els que han 
tingut a bé de signar-ho i que puguem celebrar el 27/8 la penúltima trobada abans de la 
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victòria electoral que ha de ser el rellançament definitiu de la nostra llibertat nacional 
esperada i desitjada des de fa més de 300 anys i que aquell que va dir que “se pelearan 
antes de ser libres” s’hagi de fotre un tap de suro ben gros a la boca i callar per sempre 
més. Sigueu generosos de cor i voteu en consciència.

Pere Albó: M’agradaria que es votés també la meva proposta, el secretari que m’auxiliï,  
no sé si és possible, l’esmena que jo faig que passés a votació, perquè la meva voluntat 
és defensar la meva esmena a la vegada que també recolzar la moció inicial.

Carles Motas: Si vostè signa una moció... presenti’n vostè una i la posarem a votació.

Pere Albó: N’estic presentant una verbalment, si el secretari em pot assistir...

Secretària:  El que passa que la moció que ha presentat  i  signat  vostè  és en aquests 
termes...

Pere Albó: En segon lloc no els estic demanant que vostès s’immolin, arribin a tenir un 
acte de.... entenc que la col·locació és simbòlica, que generarà un rebuig, miri, fins i tot 
entenc que hi haurà un requeriment del Governació Civil... a partir d’aquí no els estic 
demanant que vagin molt més enllà però sí que voldríem, al menys MES voldria l’acte 
simbòlic de posar la senyera a la façana, al final, tampoc... estem parlant de, en mesos, 
fer una declaració unilateral per tant, no crec que ens vingui d’aquí si és que ens creiem 
el procés en el  que estem immersos  i el  moment transcendental  que estem vivint.  I 
lamento que ho demani d’una manera tan emocional que sembla que sinó li estem fent 
un mal fet, no és la meva intenció i sap que ho dic de tot cor, però políticament no puc 
estar-hi d’acord per molts anys, des dels 18, que vostè estigui defensant quelcom. Crec 
que  això  li  dona  segurament  una  credibilitat  però  els  que  potser  ho  (....)  també  en 
tindrem una altra.

Carles Motas: Més paraules demanades en aquest punt? Bé doncs fem una cosa, posem 
a votació el  punt el  qual tots  hem signat i  després algú s’ha despenjat  de que no li 
sembla bé, i després posem ....

Pere Albó: Senyor alcalde, no manipuli, nosaltres hem signat una moció i a més hem 
introuït unes esmentes.

Carles Motas: Fem les dos coses, votarem la moció i després votarem les esmenes. 

Pere Albó: Sí, però no menysprei la iniciativa que hem tingut d’aquesta manera si us 
plau

Carles Motas: Més que res, poso de manifest una incongruència 

Pere Albó: Bé, voti en contra si de cas però no menysprei el que...

Carles Motas: No es preocupi, m’estic morint de ganes de votar...

Es procedeix a la votació

Vots a favor: 17 (TxSF, CiU, ERC, MES, GdC i CUP)
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Vots en contra: 3 (GS)
Abstencions: 0

Carles Motas: Ara votem l’esmena que fa el sr. Pere Albó del grup Avancem-MES que 
venia a ser ... facim memòria si us plau

Pere Albó: És una ampliació, una edició, una concreció del que acabem de votar que 
consisteix en: primer,  que el  termini  per fer-ho jo crec que podríem posar...  que els 
sembla...

Dolors Ligero?: Si com ha dit el regidor d’esquerra es vol parlar a la comissió de l’11 de 
setembre a nosaltres ens sembla bé

Pere Albó: En qualsevol cas jo diria abans de l’11/9, no? A concretar sempre abans de 
l’11/9 i que l’estelada sigui penjada del màstil de la façana, no davant de la façana de 
l’ajuntament.

Josep Melcior Muñoz: Si es procedeix a aquesta votació, per part del GS no... (....)

Secretària: Votarem primer la urgència de la introducció de l’esmena i després votaríem 
l’esmena en sí.

Carles Motas: S’aprova la urgència...

Carles Motas: Votacions de l’esmena

Vots a favor: AVANCEM-MES i CiU
Vots en contra: TxSF, ERC, 
Abstenció: CUP, GdC
Absència: GS

Carles Motas: S’han dit moltes coses i crec que és necessari aclarir que el procés que ha 
iniciat el nostre país ja fa uns quants anys és un procés que es basa en una radicalitat 
democràtica, que no serà viable, no l’aconseguirem fer si deixem gent pel camí. Hem de 
ser capaços, ho ha dit molt bé el regidor Vilà de fer que tothom expressi la seva, que ja 
ho ha fet  sempre,  en aquest país,  però a més a més que la defensa de les diferents  
opcions sigui feta amb naturalitat. L’adversari no està en aquesta sala, no hi ha cap dels 
grups d’aquesta sala que sigui l’adversari sobre aquest tema. No n’hi ha ni un. I la única 
manera que tenim de desmentir a Gaziel, quan ho va escriure, és que els catalans, per 
una vegada, davant d’una oportunitat com aquesta que tenim, actuem a una, com sempre 
hem actuat, pacíficament i democràticament. Crec que és per on hem de passar, i sobre 
tot que ningú es quedi fora, sinó aquest procés no serà viable, i molta gent vol que ho 
sigui... doncs posem-nos a treballar per això.
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Avancem en el pròxim punt,

13.  -  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE 
POUM DEL SECTOR SMU-27 AGGLOTAP I ENTORNS

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va redactar una modificació puntual de POUM 
que afecta  la  delimitació  i  ordenació  de  l’SMU-27 – Agglotap  dels  previstos  en  el 
POUM.

Les finques que formen part de l’àmbit de l’SMU-27 dels delimitats pel POUM 2006, 
tenen una ordenació que preveu la futura implantació d’activitats terciàries i industrials 
compatibles amb l’entorn residencial. Aquesta previsió, juntament amb la de la 
disposició transitòria tercera del POUM tenien per finalitat evitar l’expulsió del sòl urbà 
de les industries urbanes que es trobaven en funcionament.  Això ara ha deixat de tenir 
sentit ja que l’activitat que s’hi desenvolupava ha tancat. 

Per altre part, les finques de referència es troben de la zona d’eixample decimonònic, 
envoltades per la zona de cases en illa que segueixen l’ordenació d’illa tancada amb 
alineació a carrer i a pati d’illa. Aquesta zona es caracteritza per tenir, prioritàriament, 
un d’ús d’habitatge, amb una gran densificació i amb necessitats de millora urbana per a 
corregir-la.

Amb la finalitat de descongestionar la zona i crear nous espais lliures locals i dotacions 
per aparcament públic, l’Ajuntament va redactar i aprovar inicialment per Ple de 30 
d’abril de 2015, una modificació de POUM que preveu una nova delimitació i ordenació 
de  les  finques  incloses  dins  l’actual  SMU-27  i  el  seu  entorn.  La  nova  ordenació 
proposada per l’Ajuntament, bàsicament, preveu:

1. Destinar un total de 4.192 m2 de sòl a espais públics, distribuïts en espais lliures 
(1.089,00m2), equipaments ( 2.036,00 m2) i vialitat (1.067,00 m2).  
Part d’aquests espais, amb una superfície aproximada de 914m2, es corresponen 
a carrers, voreres i altres que ja actualment són públics; per tant, els nous espais 
a cedir ocupen una extensió de 3.278m2.

2. La requalificació per a ús d’habitatge i compatibles d’una zona edificable de 
1.456 m2 de sòl, atorgant-li un sostre edificable de 5.656 m2. D’aquest sostre 
total se’n destinarà un mínim del 25% per a usos comercials, d’oficines i serveis, 
altres que l’habitatge.

3. Un màxim de 47 nous habitatges i la reserva mínima del 20% del nou sostre 
d’habitatges per a habitatges de protecció oficial i d’un 10% per habitatges de 
preu concertat.

4. La delimitació d’un nou polígon d’actuació que inclourà els terrenys edificables 
i  part  dels  terrenys  objecte  de  cessió,  amb  l’objecte  d’ajustar  i  detallar  les 
condicions d’edificació, formalitzar les cessions dels terrenys públics situats dins 
el  seu  àmbit,  localitzar  les  reserves  d’habitatge  protegit  i  executar  les  obres 
d’urbanització corresponents

La documentació inicialment aprovada ha estat sotmesa als tràmits preceptius 
d’informació al públic i sol·licitud d’informes.
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Fora de termini s’ha presentat una al·legació que, informada jurídicament, es proposa 
estimar parcialment ja que posa de manifest una petita errada material que és convenient 
corregir i que afecta la delimitació d’una finca cadastral, i sol·licita un aclariment sobre 
la situació urbanística d’una finca, que si bé queda resolta amb l’aplicació directa de 
l’article 112 del TRLUC, fer aquest aclariment ni perjudica ni millora la situació dels 
al·legants, ni modifica les obligacions de l’Ajuntament, per tant, res impedeix estimar 
parcialment la seva sol·licitud d’aclariment.

A l’expedient consta informe jurídic, ratificat pel Secretari General de la Corporació.

Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, 
el Ple acorda:

PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per Joaquim Darder i 
Llagostera i Cecilia Bernabeu Rodriguez, en el sentit de corregir el plànol d’informació 
I-3, incorporant-hi les alineacions previstes en el POUM vigent, i de completar els 
apartats de la memòria  A.6 ) Agenda i A.7) Memòria econòmica, fent constar que 
l’obtenció per a sistemes de la finca no inclosa en cap sector ni polígon d’actuació 
s’haurà de gestionar com una actuació aïllada en sòl urbà, mitjançant expropiació, tal 
com preveu l’article 112 del TRLUC.

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 publica, però es fan constar en el present acord d’aprovació 
provisional:

- Corregir el plànol d’informació I-3, incorporant-hi les alineacions previstes en el 
POUM vigent.

- Completar els apartats de la memòria  A.6 ) Agenda i A.7) Memòria econòmica, 
fent constar que l’obtenció per a sistemes de la finca no inclosa en cap sector ni 
polígon d’actuació s’haurà de gestionar com una actuació aïllada en sòl urbà, 
mitjançant expropiació, tal com preveu l’article 112 del TRLUC.

SEGON.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació 
puntual de POUM de la delimitació i l’ordenació de les finques incloses a l’SMU-27 
AGGLOTAP dels previstos en el POUM 2006 (MPPOUM núm. 23), redactats per Joan 
Albesa, arquitecte, a juliol de 2015.
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TERCER.- Trametre la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva.

QUART.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les 
finques objecte de la modificació. 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: Si els sembla bé, procedirem també a llegir el següent punt de l’ordre del 
dia que està relacionat amb el mateix pla de millora urbana, donarem les explicacions 
oportunes conjuntament, però ho votarem per separat en ser 2 punts de l’ordre del dia

Vots a favor: 18 (TxSF, CiU, ERC, GS, MES i CUP)
Vots en contra: 
Abstencions: 2 (GdC, CUP)

14. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I 
ELS SRS.  PIERRE I  AGNES  ESTRICHÉ DE BARACÉ, REFERENT A LA 
REORDENACIÓ DEL SMU-27 AGGLOTAP I ENTORN.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha redactat una modificació puntual de POUM 
que afecta la delimitació i l’ordenació de l’SMU-27 – Agglotap dels previstos en el 
POUM, i els seus entorns.

Els Srs. Estriche de Baracé, titulars de les finques incloses dins l’SMU-27 
AGGLOTAP, s’avenen a facilitar la consecució dels objectius d’aquesta modificació de 
POUM, mitjançant la signatura d’un conveni urbanístic pel que accepten la nova 
delimitació i les noves determinacions proposades per l’Ajuntament per aquests espais, i 
el compromís de cedir 3.278 m2 de sòl per destinar a espais públics.

El conveni urbanístic es va aprovar inicialment per acord de Ple el dia 30 d’abril de 
2015, ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació al públic, sense que s’hagi 
presentat cap al·legació.

El conveni que es porta a aprovació definitiva és el mateix que va ser objecte 
d’aprovació inicial i les esmenes no substancials introduïdes a la modificació de POUM 
no afecten els pactes del conveni aprovat inicialment.

En base a l’exposat
 
El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit el dia 28 d’abril 
de 2015 entre Ajuntament i els Srs. Estriche de Baracé, titulars de les finques 
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incloses dins l’SMU-27 Agglotap, pel que els propietaris accepten la nova delimitació i 
ordenació de les finques de la seva propietat i es comprometen de cedir 3.278 m2 de sòl 
per destinar a espais públics.

SEGON.- Incorporar el conveni definitivament aprovat la documentació de la 
modificació de POUM de l’SMU-27 Agglotap i entorns (MPPOUM núm. 23).

Vots a favor: 18 (TxSF, CiU, ERC, GS, MES i CUP)
Vots en contra: 
Abstencions: 2 (GdC, CUP)

Josep Saballs: Només per donar una explicació una mica més acurada sobre tot per la 
gent que ens escolta des de casa. Aquests punts es varen aprovar inicialment en el Ple 
del 30 d’abril de 2015, les finques que formen part de l’àmbit que abordem avui que fa 
referència  a  la  fàbrica  Agglotap,  que  tenia  fins  ara  una  ordenació  que  permetia  la 
implantació d’activitats terciàries industrials compatibles amb l’entorn resindencial. El 
sentit i  la finalitat  d’aqeusta ordenació era evitar l’expulsió dins del municipi de les 
indústries urbanes que es trobaven en funcionament. Això ara ja no té sentit,  perquè 
l’activitat  que  s’hi  desenvolupava  ha  tancat  i  per  tant  ara  s’havia  de  replantejar 
l’ordenació d’aqeusts espais.  Ens trobem en una zona que es caracteritza perquè les 
edificacions  són  alineades,  a  vial,  formant  illes  tancades,  i  l’ús  primordialment  és 
d’habitatge  amb una gran  densificació.  El  que  es  planteja  amb aquesta  modificació 
puntual de POUM, que faria referència al punt 13 de l’ordre del dia, que es porta a 
aprovació provisional i després es portarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la 
seva aprovació definitiva és descongestionar la zona i crear nous espais lliures locals i 
dotacions per a l’aparcament  públic.  La nova ordenació proposada per l’ajuntament, 
bàsicament preveu destinar un total de 4.192m2 de sol a espais públics distribuïts en 
espais lliures 1.089m2 a equipaments 2.036m2 i a vialitat 1.067. Part d’aquests espais, 
uns 914m2 es corresponen a carrers, voreres i altres que actualment són publics, per tant 
els nous espais a cedir ocupen una extensió de 3.278m2. Per l’altre costat es recualifica 
per a ús d’habitatge i compatibles una zona edificable de 1.456m2 de sol, atorgant-li un 
sostre edificable de 5.650m2, això significa que hi haurà una planta baixa destinada a 
locals  comercials,  oficines,  etc.  I  les  2  plantes  superiors  destinades  a  habitatge.  El 
nombre màxim d’habitatges nous serà de 47 amb una reserva mínima del 20% per a 
habitatges  de  protecció  oficial,  i  d’un  10% per  a  habitatges  de  preu  concertat.  La 
documentació inicialment aprovada ha estat sotmesa a exposició al públic i sol·licitud 
d’informes. Com ha explicat la sra. secretària, fora de termini, però es va presentar una 
al·legació que proposava estimar parcialment el que ja es posa de manifest, una petita 
errada  material  que  és  convenient  corregir  i  que  afecta  la  delimitació  d’una  finca 
cadastral  i  sol·licita  l’aclariment  sobre la  situació  urbanística  d’una  finca  que  si  bé 
queda resolta  amb l’aplicació  directa  de la  llei  d’urbanisme,  fer  l’aclariment  que es 
demana no costa res i no perjudica ni millora la situació dels alegants ni modifica les 
obligacions de l’ajuntament, per tant s’ha modificat el plànol I3, que és le plànol de 
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informació, incorporant-hi les alineacions previstes en el POUM vigent. També s’han 
completat els apartats de les memòries A6, llegenda i A7 memòries econòmiques, fent 
constar  que  l’obtenció  per  sistemes  de la  finca no inclosa  en  cap sector  ni  polígon 
d’actuació  s’haurà  de  gestionar  com  a  actuació  aïllada  en  sol  urbà  mitjançant 
expropiació.  Aqeusta  ordenació  i  la  cessió  anticipada  dels  nous  espais  lliures  i 
d’equipaments  no  caldrà  esperar  a  que  es  desenvolupi  el  polígon d’actuació.  Es  va 
pactar en un conveni urbanístic signat entre l’ajuntament i la propietat de les finques 
d’Agglotap. La cessió s’obtindrà com a molt tard el dia 30 d’octubre d’aquest any 2015 
i el conveni urbanístic també es porta a aprovació definitiva en aqeust Ple, que és el 
punt 14 de l’ordre del dia. Un cop aprovada provisionalment la modificació puntual del 
POUM i aprovat definitivament el conveni urbanístic que portem a votació del Ple, tota 
la  documentació  s’enviarà  a  la  comissió  territorial  d’urbanisme  de  Girona  per  a 
l’aprovació definitiva de la modificació del POUM. 
A nivell informatiu, la propera comissió d’urbanisme que tractarà aquest tema serà el 
dia 2 d’octubre. La cessió d’espais lliures i d’equipaments es farà com a molt tard el 30 
d’octubre de 2015.

Jordi Lloveras: Molt breument, explicava el regidor que això es va aprovar en el Ple 
d’abril de 2015, nosaltres no hi erem, i en tot cas ens agradaria comentar alguna cosa 
que hem comentat en el nostre grup. Si ho entenc bé el que estem fer és passar d’una 
zona que era d’ús no resindencial a una zona resindencial. Una zona no residencial que 
poden ser zones destinades a sector serveis, a comerç a petita indústria compatible amb 
l’entorn o zona verda i això el que fem és passar a una zona bàsicament de vivendes.  
Nosaltres el que ens preguntem si això té un interés públic per a la ciutat i és bo per la  
ciutat, evidentment que a curt termini, la resposta és que sí, que és molt bo. No perquè 
una part  d’aqeuts 47 habitatges  siguin de borsa per al  lloguer social  que es gestioni 
públicament, no, per això no, però és bo a curt termini perquè la ciutat guanya un espai 
que es destinarà a equipament públics. Però clar, quan un fa un POUM, els arquitectes  
diuen “t’ho has de mirar i projectar la ciutat a 20 anys” a llarg termini... nosaltres a llarg 
termini no ho sabem, no som experts urbanistes, però sembla que potser és interessant 
que  la  ciutat  guardi  en  el  seu  interior,  espais  com aquest  que  fins  ara  teníem que 
serveixen d’ús de sector terciari, de zona verda, espais que complementen la ciutat i que 
li donen unes prespectives i unes visions diferents. Perquè en definitiva el que estem 
fent és tornar al tema del totxo... 47 vivendes, SFG deu ni do dels pisos buits que té, i es  
clar... hi ha el tema de l’equipament públic, perfecte, a curt termini molt bé, però no 
oblidem  que  la  ciutat  ja  té  edificis  infravalorats,  infrautilitzats,  que  es  podríen 
perfectament renovar, millorar i guanyar també, en aquest sentit espai públic. Per tot 
això,  de moment,  el  nostre  grup s’abstindrà  en espera de veure com evoluciona  tot 
aquest projecte, com es planeja el tema dels sector públics, què hi va i tot això. Després, 
en el tema, a l’apartat 14, en el conveni, quan es parla de la cessió de 3.278m2 de sol 
per destinar a espais públics, la nostra pregunta és si és una cessió o una donació, i en el  
cas que si  això és una cessió si  és que això vol dir  que d’aquí a  uns anys  s’ha de 
retornar.

Secretària: És una cessió de la propietat

Jordi Lloveras: Per sempre o per un temps determinat? D’acord, per sempre, gràcies

Josep Saballs: Sr. Alcalde, només afegir que potser, quan es va aprovar en el Ple d’abril 
ja es va explicar, i potser en aqeust àmbit potser no toca però es per aclarir, la part que 
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serà  resindencial,  que  se  li  ha  canviat  l’ús  que  fins  ara  era  industrial  i  que  ara  és 
residencial  per  fer-hi  habitatge,  també  es  va  fer  un  conveni  amb  la  propietat  per 
utilitzar-lo com a aparcament a canvi de l’IBI durant 5 anys prorrogables. Això és una 
gestió del regidor Vicente que crec molt encertada. A curt termini ja hi estem guanyant 
perquè tenim aquest aparcament que pot esponjar aquella zona i crec que a llarg termini 
a nivell d’equipament la ciutat hi guanya. Crec que és un sector estratègic per a la ciutat, 
és el futur pulmó de St. Feliu i coincideix bastant amb un dels projectes que té aqeust 
govern  de  reformar  l’asil  amb  la  qual  cosa  tota  aquella  d’equipaments  queda  molt 
complementada amb aquesta opció.

Es vota primer el punt 13 i posteriorment el 14.

15. - PROPOSICIONS URGENTS

S’aprova per unanimitat la urgència del la proposta següent:

15.1. - PAU DE FOCS D'ARTIFICI FESTA MAJOR 2015

 Atès el que assenyala el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. On assenyala a l’annex I:
Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil
A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
k) Actes de foc, inclosos a la normativa sectorial competent, amb més de 200 kg de 
matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, 
de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.

Atès per a la redacció d’aquest PAU s’ha seguit els criteris legalment assenyalats per la 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de Catalunya;

Atès que l’objectiu dels diferents plans d’emergència es protegir les persones, el medi 
ambient i els bens, i amb la finalitat de intentar reduir la improvisació, cas de decretar-
se una emergència;

Atès que l’esmentat PAU ja ha estat informat a la respectiva comissió informativa.

El Ple acorda:

Aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) per Focs d’Artifici del dia 4 d’agost de 2015. 
Vots a favor: unanimitat
Vots en contra: 
Abstencions: 
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II. Part de control:

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

1.1.-  OBLIGACIONS  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  (2N. 
TRIMESTRE 2015)

«Es dóna compte al Ple dels fitxers d’execució del 2n. Trimestre de 2015 i els càlculs 
d’estabilitat de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms”

M. Àngel Barrio: Hem passat aquest expedient dins l’apartat de control perquè es tracta 
de  donar  compte  cada  trimestre  quan  s’envien  les  dades  d’execució  trimestral 
pressupotària i els càlculs d’estabilitat, es dóna compte al Ple de que s’han enviat i es 
donen les magnituts i el compliment o incompliment de l’ajuntament dins de les seves 
obligacions d’estabilitat  pressupostària.  En aquest cas, dins el  segon trimestre,  s’han 
enviat totes les dades d’execució i les conclusions són que tant l’ajuntament com els 
seus organismes autònoms compliran amb l’objectiu d’estabilitat per al 2015 i es preveu 
també el compliment de la regulació de la despesa en l’exercici 2015. Respecte al nivell 
d’endeutament i principi d’estabilitat financera no hem tingut mai cap problema i també 
complim.

1-2.-  ÚS  DE  MATERIAL  ADSCRIT  A  LA  CONCESSIÓ  PER  A  LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA ZONA DEL PORT

Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local 27 de 14 de juliol de 2015

«Atès  l’’aprovació  del  Plec  de  clàusules  econòmic  administratives  i  tècniques  per 
l’adjudicació  del  contracte  de  neteja  viària,  recollida  de  residus  de platges  i  aigües 
marines i gestió de la deixalleria per Ple de data 27 de març de 2008.

Atès l’adjudicació de la contracta a l’empresa Cespa SA actualment amb nom comercial 
Ferrovial Servicios per Ple de data 10 de setembre de 2008.

Atès l’expedient GENE2013000842 iniciat el passat 21 de novembre de 2013 per l’Àrea 
de medi ambient i neteja urbana actualment Àrea de medi ambient i Consum.

Atès la modificació de la relació de llocs de treball acord de Ple de 31 d’octubre de 
2013.Decret de data 5/12/2013 notificat el 9/12/2013 per complir amb els acords del Ple 
del 31 d’octubre de 2013.

Atès que l’expedient GENE2013000842 va quedar sense resoldre.

Atès que l’acord de delegació a la Junta de Govern Local les competències d’aprovar i 
autoritzar les modificacions del contracte de neteja viària, recollida de residus de platges 
i  aigües marines  i  gestió de la deixalleria  que no suposin un increment  de preu del 
contracte de Ple de 25 de juliol de 2013.

Atès que s’ha procedir per part del cap de l’Àrea de neteja urbana i zona blava ( Olga 
Dilmé i Solench), actualment responsable del contracte de neteja viària, recollida de 
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residus de platges i aigües marines i gestió de la deixalleria des del dia 9 de desembre 
2013  (  data  de  notificació  del  decret  de  data  5/12/2013),  a  revisar  l’expedient 
GENE2013000842. 

Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de neteja urbana i zona blava. 

La Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Autoritzar a l’empresa CESPA SA l’ús del camions necessaris adscrits a la 
concessió de Sant  Feliu  de  Guíxols  per  a  la  realització  del  servei  de  recollida  dels 
contenidors de la Zona Portuària i del Nàutic Vell fins a la finalització de la concessió 
administrativa del contracte de neteja viària,  recollida de residus de platges i aigües 
marines i gestió de la deixalleria

Segon.-  Autoritzar  a l’empresa CESPA SA l’ús de l’escombradora amortitzada amb 
matrícula  6786BCL  per  la  neteja  portuària  fins  a  la  finalització  de  la  concessió 
administrativa del contracte de neteja viària,  recollida de residus de platges i aigües 
marines i gestió de la deixalleria

Tercer.-Notificar a l’empresa CESPA SA els acords adoptats»

Els regidors es donen per assabentats

1.3.-  ESTABLIMENT  DEL  PREU  PÚBLIC  EN  CONCEPTE 
D'EMBARCAMENT  A  LA  PROCESSÓ  MARÍTIMA  I  PER  OBTENIR  EL 
TIQUET PER A LA SARDINADA A LA FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU 
DEL CARME 2015

Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local 27 de 14 de juliol de 2015

«Atès que des d’aquest Ajuntament es volen dur a terme diferents activitats per celebrar 
la Festivitat de la Mare de Déu del Carme 2015 que tindrà lloc el proper 18 de juliol de 
2015
Atès  que es  considera  que s’hauria  d’establir  el  pagament  per  poder  participar  a  la 
processó marítima i per a la sardinada 
Atesa l’existència de raons culturals, els preus proposats no cobreixen el preu del servei 
i la diferència es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent 

Vista la proposta amb el pla de finançament de l’Àrea de Cultura 

Atès l’informe d’Intervenció
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La Junta de Govern Local acorda:

1. Aprovar l’establiment en concepte del preu de venda del tiquet per l’embarcament a 
la processó marítima i per obtenir tiquet per la sardinada : 

 Tiquet embarcament processó marítima 3,00 € 
 Tiquet sardinada 2,00 € 

2. Aprovar els següents elements essencials del preu públic: 
 Els  obligats  al  pagament  dels  preus  estipulats  seran  els  adquirents  dels 

tiquets. 
 S’exigirà l’autoliquidació de l’import total del preu en el moment d’entrega 

del tiquet. 
 El dèficit entre despeses i ingressos, amb una previsió de 3.688,00 €, anirà 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària:
 07 33805 22699 Despeses celebracions assenyalades.

3. Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant anunci al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament per al general coneixement. 

Donar compte al Ple de l’aprovació d’aquest preu públic»

Els regidors es donen per assabentats

2.- PRECS I PREGUNTES

Carles Motas: Donarem primer resposta a les preguntes que han arribat per escrit, que 
n’hi ha tres que ha presentat el grup de GdC.

El Grup Municipal Guíxols des del Carrer – Entesa, formula les preguntes següents:

1. Jordi Lloveras Avelli en qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal 
Guixols des del Carrer – Entesa, i a l'ampara de la legislació vigent, formula per escrit 
i d'acord amb l'art. 45 del R.O.M. la següent PREGUNTA perquè sigui contestada en 
el proper Ple Municipal.

Anunciat: el nou cartipàs de  l'Ajuntament està organitzat a partir de  tres àrees de 
treball. Cadascuna  d'aquestes  àrees  té un responsable polític que les  organitza, 
dirigeix i coordina, amb la delegació i suport de la resta dels regidors i regidores de 
Govern.  Aquests regidors i regidores tenen, per  delegació, unes competències 
determinades. En aquest sentit el nostre Grup Municipal ha trobat a faltar algunes 
responsabilitats prou importants que, i malgrat la seva transversalitat, entenem que 
s'haurien de definir o enquadrar en l'organigrama.

Pregunta: qui és el regidor o regidora delegat o delegada dels següents assumptes, 
serveis i/o projectes:

-Política de medi ambient i gestió mediambiental
-Igualtat de gènere
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-Mobilitat sostenible
-Cooperació i solidaritat

2. Jordi Lloveras Avelli en qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal 
Guixols des del Carrer – Entesa, i a l'ampara de la legislació vigent, formula per escrit 
i d'acord amb l'art. 45 del R.O.M. la següent PREGUNTA perquè sigui contestada en 
el proper Ple Municipal.

Anunciat: l'onada de calor que estem patint aquests dies té un efecte especialment 
nociu sobre la gent gran. Un dels principals objectius de l'Ajuntament, precisament en 
relació a la gent gran, és vetllar per prevenir situacions de risc i d'aïllament social de 
les persones més grans, en especial aquelles que viuen soles.

Pregunta: quantes persones majors de 75 anys viuen soles al seu habitatge en el 
nostre municipi i quin control s'està fent d'aquest col·lectiu per part dels treballadors 
socials.

3. Jordi Lloveras Avelli en qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal 
Guixols des del Carrer – Entesa, i a l'ampara de la legislació vigent, formula per escrit 
i d'acord amb l'art. 45 del R.O.M. la següent PREGUNTA perquè sigui contestada en 
el proper Ple Municipal.

Anunciat:   el nostre Grup Municipal ha tingut accés a informació, amb fotografies 
incloses, segons  la qual s'ha produït un vessament d'aigües brutes a la zona del 
litoral de Port Salvi, possiblement amb elements contaminants i presumptament per 
negligència d'un determinat establiment hoteler.  Tanmateix ens consta que el camí 
de ronda PR-C101, que va de la plaça Pau Casals a l'ermita de Sant Elm, es troba 
en un estat lamentable.

Pregunta: quines mesures i actuacions s'han fet, o es tenen previstes fer, en relació al 
vessament i quin projecte d'arranjament està previst pel camí de ronda en qüestió.

Carles  Motas:  Passem  a  donar  resposta  a  aquestes  preguntes  i  obrirem  el  torn  de 
preguntes dels regidors.
Pel  que fa  a  la  primera  pregunta  li  respondré  jo  mateix,  la  que fa  referència  a  les 
delegacions dels regidors,

Política de medi ambient i gestió mediambiental – Sr. Salvador Calabuig
Igualtat de gènere – Sra. Laura Serrano
Mobilitat sostenible – Sra. Fina Cosp
Cooperació i solidaritat – Sra. Laura Serrano
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Pel què fa a la segona pregunta, que feia referència a les persones més grans de 75 
anys, passo la paraula a la sra. Fina Cosp

Fina Cosp: Gràcies sr. Lloveras per fer la pregunta per escrit, perquè sinó no li hagués 
pogut respondre. A SFG s’aplica el POSC, que és un pla d’actuació per prevenir els 
efectes de les onades de calor sobre la salut.  Qui ho coordina? L’Agència de Salut 
Pública de Catalunya  i  Catsalut.  Hi participen 17 departaments  i  un d’ells  és el  de 
Benestar Social i Família. Què és això del POSC? Faré una breu explicació. En el 2003 
Europa pateix una onada de calor, hi ha una quantitat de gent vulnerable que accedeix 
als hospitals, la Generalitat  se n’adona que hi ha molta mortaldat i fa un estudi. Se 
l’adonen que aquesta  onada de calor  afecta  a gent  vulnerable,  gent  jove,  gent  amb 
deficiències tant físiques com físiques al qual nosaltres des de Serveis Socials hi estem 
implicats i fem diversos plans:
1r. Servei de Teleassistència. Permeti’m que llegeixi perquè són dades i no les tinc al 
cap.  La unitat  mòbil  ha realitzat  15 visites  i  la  coordinadora  de zona ha visitat  39 
usuaris. Les trucades realitzades des de l’u de juny fina ahir mateix són un total de 532. 
Emergències ateses no n’hi ha hagut cap. Això en quant al servei de teleassitència.
Servei d’atenció en el domicili. S’estan atenent a 96 usuaris, la majoria en freqüencia 
diaria, en dies alterns, i en alguns casos fins i tot dues vegades al dia. Tots son usuaris 
amb dependència i fragilitat.
Coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut: Existeix coordianció entre l’Àrea Bàsica de 
Salut i l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, sempre amb situació de fragilitat d’aqeustes 
persones. De fet no hi ha hagut cap intervenció d’urgència.
Residències assistides i centres de dia: Estan climatitzades. SFG totes les dependències 
i l’Asil Surís els espais comuns. 
També hi ha el departament de Creu Roja com a titular del servei de teleassitència i per 
tant també realitza les trucades de seguiment  als  seus usuaris  durant les alertes per 
onades de calor.
En quant a la pregunta que diu majors de 75 anys, fer constar que el CAP té atenció 
domiciliària mitjançant infermeres i a Serveis Socials tenim censats un total  de 718 
persones. D’aquestes 718, 218 tenen el grau 1, 317 el grau 2 i 163 el grau 3. 40 han fet  
la sol·licitud de dependència i estan pendents de resolució de grau. Si mirem el cens de 
SFG, la consulta del padró, tenim 786 homes i 1.212 dones, que fa un total de 1.998. 
D’aquestes 663 estan empadronades soles. Però això és una dada relativa.  La meva 
mare està empadronada sola però té una senyora que la cuida de dia i jo de nit, per tant 
estan empadronats sols però no vol dir que estiguin sols. Els cens de l’ajuntament i el 
de  Serveis  Socials  no  coincideix  massa  perquè  no  és  un  fitxer  unificat.  També 
Protecció Civil, que està sota del Departament d’Interior, un departament anomenat C-
CAT que és qui fa la valoració de manera continuada de l’evolució de les emergències, 
tant dels accidents com dels episodis de risc potencial com evidentment de les onades 
de calor. Si vostè ho vol, li faré arribar a mans tota la informació.

Carles Motas: Pel que fa a la pregunta sobre vessaments, sr. Calabuig si us plau...

Salvador Calabuig: Desgraciadament el dia 28 de juny van detectar un abocament a la 
paret  de  pedra  situada  a  la  rampa  d’accés  de  la  piscina  de  l’Hotel  Eden  Roc. 
Immediatament  la  policia  local  es  va  personar  allà  i  va  aixecar  acta.  Abans  es  va 
demanar al direcotr de l’hotel Eden Roc que es personés també i van fer una inspecció 
ocular en aquell  moment.  Efectivament  es va veure que hi havia un vessament  que 
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sortia de sota la piscina. Sortien unes aigües negres, brutes, que semblaven en aquell 
moment, en l’acta de la policia es va posar que era una substància fecal. Sembla que no 
ho sigui però de moment posava això. Posteriorment es va fer una investigació més 
àmplia en la que va venir l’inspector de Costes del ministeri i el tècnic de medi ambient 
de l’ajuntament i la Policia Local. A partir d’aquí s’ha obert un expedient. En aqeust 
moments no el tenim aquí però ens comprometem a fer-li arribar de seguida que el 
tinguem a veure si conjuntament podem actuar i acabar ja d’una vegada amb aqeust 
lloc negre que tenim aquí a la nostra costa des de fa molt de temps i entre tots hauríem 
de mirar d’aturar-ho.

Carles Motas: Agraïr també aquesta manera novedosa d’entrar les preguntes per escrit, 
regulada en el ROM, ja que ens permet donar-li una resposta àmplia amb el temps 
necessari, que si les hagués fet avui de viva veu ens haguéssim vist obligats a donar-li 
la resposta més tard i d’aquesta manera crec que podem ser més eficaços en aquest 
sentit.

Obrim el torn de precs i preguntes.

Jordi Lloveras: Com que això del prec no ho hem fet mai, avui farem un prec així ja 
haurem fet una mica de tot. El prec que presenta GdC va en relació al Decret d’alcaldia 
que aprova la configuració mesa de contractació per resoldre el contracte per a la gestió 
de l’escola bressol Mas Balmanya. També diu el decret “així com la resta de funcions 
assignades” que bàsicament són totes... és el decret que obre la contractació de l’escola 
bressol Mas Balmanya. En aquest sentit el nostre grup demana que aquesta mesa de 
contractació faci també un estudi sobre els costos de gestionar tot això públicament. El 
nostre grup considera que la gestió pública comporta molts valors afegits que com a 
ajuntament  no  podem  deixar  de  banda.  Proximitat,  transparència,  eliminació  de 
conflictes d’interessos i potser, fins i tot, ens enduriem la sorpresa que implicaria un 
abaratiment de costos. Per això nosaltres proposem, a través d’aquest prec, que es faci 
aqeust estudi de sobre quin seria el cost de gestionar públicament  l’escola del Mas 
Balmanya.

Carles Motas:  Li agafo el prec, però la mesa de contractació no és aquesta la seva 
funció, però mirem-nos-ho a veure què es pot fer. Tot el que... destinar...  el mateix 
argument que ha fet servir el regidor Vilà sobre la destinació pública del cementiri. 
Sens fa una mica, en aquests moments, 2015, una mica complicat.

Tomàs Pla: Ja és sabut que sempre s’havien fet exposicions de pintura o escultura o 
altres temes en el pati de l’ajuntament, però aquest any no ho tenim això. Hi ha uns 
plafons a l’entrada de l’ajuntament a les èpoques que estem, pintats de color gris... que 
tenen  un  aspecte...  la  gent  em pregunta  “saps  què  s’hi  farà?”.  Alguns  artistes  per 
exposar i després l’efecte de la manera que quan entres a l’ajuntament i veure aquells 
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plafons dóna una sensació extranya i saber a veure què fem, o traiem el plafons o fem 
exposicions. La pregunta seria aquesta, es faran exposicions?

Carles  Motas:  Té  més  preguntes  el  grup?  Fem-les  totes  seguides  i  després  les  hi 
donarem resposta.

Dolors Ligero: Tenim un prec i una pregunta/prec. El primer prec és perquè els grups 
de  l’oposició  no  tenim  accés  als  registres  d’entrada,  els  expedients  dels  registres 
d’entrada, és a dir, podem veure qui ha presentat un document, si és un jutjat, si és un  
particular,  si  és  una entitat,  però no podem veure que es  demana.  Per  poder  veure 
aquest registre o ens hem de personar a l’ajuntament i molestar als empleats perquè ens 
donin aquests documents i poder-los revisar o bé presentar una instància i esperar els 
dies que calgui per tenir accés a aquests documents. Ens costa que els documents estan 
escanejats perquè des d’informàtica s’escanegen tots els  documents  per enviar-los a 
l’àrea  corresponent  per  donar-li  resposta,  per  tant  crec  que  no  costaria  gens  que 
tinguéssim  accés  a  aquests  documents  que  ja  estan  escanejats  a  través  del  mateix 
programa igual com podem veure els decrets, doncs que es puguin veure els documents 
del registre. Igulament, quan veiem els decrets, també ens hem trobat que el que són les 
autoritzacions  de  disposició  o  obligació  de  despesa,  només  podem  veure  la  part 
resolutiva,  la  disposició  final,  per  tant  podem  veure  que  s’ha  aprovat  pagar,  per 
exemple  143.000€  segons  el  document  adjunt,  però  no  podem veure  el  document 
adjunt. Per tant és una informació que tenim a mitges i igualment hem d’anar a serveis 
econòmics, demanar aquell expedient, poder veure de quina despesa estem parlant o 
demanar-ho amb un escrit,  que vol dir  que nosaltres perdem temps,  els  funcionaris 
també perden temps. Si aqeusts documents també estan escanejats, doncs no costa res 
fer-los accessibles a través de la web. Crec que en un acte de transparència, no és molt 
demanar, que tinguem també accés a aquests documents. Aquests és un prec

En referència al prec pregunta, en referència al Tyssen, ens agradaria saber quin criteri 
va seguir el govern per decidir les invitacions de la inauguració del Tyssen d’enguany i 
ho preguntem perquè ens va sorprendre que aquest any a la inauguració no hi havia ni 
la meitat de les persones que normalment en les exposicions anteriors sempre havien 
emplenat  la  plaça  del  monestir.  Inclús  la  varonesa  Tyssen,  amb  qui  vaig  tenir  la 
oportunitat de parlar aquell mateix dia, em va preguntar que és el que hi havia passat 
perquè hi hagués tan poca gent a la inauguració. Estic segura, i així li vaig fer saber a la 
varonessa, que el fet que hi hagués poca gent no es debia a que els ganxons estem 
menys  interessats  a assistir  a  una inauguració d’aquest  calibre,  tot  al  contrari,  estic 
conven´çuda que mota gent es va quedar amb les ganes d’assistir. Sincerament crec que 
la  imatge  que  donava  la  ciutat  amb  una  plaça  mig  buida  amb  un  acte  d’aquesta 
projecció  que  ha  sortit  diverses  vegades  a  la  televisió  inclús  estatal  degut  a  la 
repercussió mediàtica  que té  al  varonesa,  un acte  que és un dels nostres principals 
actius i que és un element de promoció de primer ordre pensem que no és el més adient  
ni vers la varonessa, que recordem que cedeix aquestes obres gratuïtament a la ciutat, ni 
vers als ciutadans de St.  Feliu.  I  el  prec és que es miri  de cuidar  aqeust tema,  per 
nosaltres,  pel  grup municipal,  el  Tyssen  és  com una orquídea,  que necessita  molta 
atenció  i  és  una  peça  molt  delicada,  una  flor  molt  delicada  i  qualsevol  ventada  o 
qualsevol excés de calor o qualsevol cosa la pot fer morir. Preguem al govern que cuidi  
molt tots i cadascun dels detalls del Tyssen i la inauguració és molt importat. Aprofito 
per desitjar a tothom bona festa major.
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Carles Motas: La pregunta del regidor Pla la constestarà el sr. Vilà

Jordi  Vilà:  Efectivament,  el  pati  de l’ajuntament  es  seguirà  destinant  a  exposicions 
d’obres d’art de l’àmbit que sigui. Si no n’hi ha és perquè hem exposat el que hem 
trobat planificat. Em sap greu dir-ho així... intentarem amb caràcter immediat que això 
es renovi i es torni a tenir el goig de contemplar la creació artística de les persones que 
tenen aquesta sensibilitat. Demano disculpes per la part que em toca i la voluntat és 
seguir la política que es portava d’exposició.

Carles Motas: Sr. Albó d’al·lusions no n’hi ha, ningú s’ha sentit al·ludit. S’està donant 
una resposta fidedigna a la realitat, no a al·ludit a ningú. Ara li explico les següents 
respostes, com vostè diu... es que es delaten vostès mateixos, quan diu que no té accés 
al registre d’entrada és que fa 4 anys que no l’ha fet servir, perquè està a la mateixa 
situació, ningú ha tocat res, que hem tingut 4 anys els membres que estem aquí, però no 
només això,  actualment  els regidors de govern no tenen accés al  registre d’entrada, 
però  és  tan  facil  com entrar  una  instància  que  és  el  mateix  que  hem fet  nosaltres 
sempre. O sigui, per l’ordinador no se’ns obre, veiem el mateix que vostè veu, no hi ha 
diferència, no sé si vostè ho veia abans però ara nosaltres no ho veiem i abans vostè 
tampoc ho veia. Pel què fa a l’apartat de les despeses que comenta que no pot obrir el 
document adjunt, la mateixa pregunta li vaig fer a l’interventor, però es pot accedir, 
crec que li falta familiaritat amb el programa informàtic, hi ha una opció que diu “veure 
documents adjunts” que només... si vol demà al matí li expliquem i li ensenyem perquè 
veurà que té accés a aquest document adjunt, que també està en paper, fan les dues 
coses,  en  paper  i  informàticament,  però  entenc  que  potser  és  més  còmode 
informàticament. Hi ha una opció que si la sra. interventora li vol explicar ara.

Interventora: No està en paper perquè ho hem deixat de fer en paper, però la opció 
informàtica hi és de fa 2 anys.

Carles Motas: Li expliquem com es fa, entenc que els temes informàtics sinó ho sabem 
genera... el tema de les invitacions, digui sra. Romero

Sílvia Romero: Començaré la intervenció per contestar la part final de la seva. Per a 
l’equip de govern el Tyssen no és només una orquídea, és un projecte estratègic que 
hem situat com a clau en el posicionament de St. Feliu a nivell turístic, cultural i de 
territori. Per tant, gràcies per la recomanació però ja érem conscients de què representa 
el Tyssen i en som per la ciutat i per tant amb la màxima cura, sensibilitat i consciència 
el tractem. L’hem tractat aquest any i el seguirem tractant en el devenir del govern. Dit 
això,  perquè  és  important  per  a  nosaltres,  la  pregunta  era  en  relació  de  perquè,  la 
llegeixo “perquè hi havia menys gent en el moment de la inauguració i si això tenia una 
relació amb la llista  de convidats”.  D’inici  els  convidats a la inauguració varen ser 
pràcticament  els  mateixos dels altres anys,  vam parlar  de la  mateixa llista,  que ens 
facilitava la mateixa empresa i que es va tractar amb rigor com es va fer en els darrers 4 
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anys.  Sí  és  cert  que vam aplicar  criteris  d’objectivitat  i  racionalitat.  És  a  dir,  vam 
convidar a aquelles entitats o als seus representants i potser una llista que havia anat 
creixent  de  més  i  més  invitacions  en  funció  que  anaven  passant  els  anys  per  les 
mateixes entitats, associacions o organisme, aquest any els hem tornat a acotar als seus 
representants màxims. Això en quan al que son entitats o organismes de St. Feliu. A 
més a més vam fer algun canvi que és notable i que li puc aclarir apel·lant a la màxima 
transparència  i  és  que  totes  aquelles  persones  que  figuraven  a  la  llista  i  que  eren 
invitacions personals que els tècnics d’aquesta casa i l’empresa de premsa  protocol no 
ens sabia dir a qui corresponien, fins que no els coneguem o no sapiguem qui son, 
doncs en aquell moment no es van afegir. Entenem que eren coneguts d’altres persones 
que no érem nosaltres o que no era la pròpia empresa o que la pròpia empresa no 
determinava l’interès de les invitacions. El que vam fer va ser fer-la extensiva per una 
altra part convidant al regidors de turisme i promoció dels municipis del territori, no 
només del Baix Empordà sinò que a través de la Diputació de Girona també vam fer 
extensiva aqeusta invitació no només als alcaldes  i  representants dels municipis  i  a 
algunes altres entitats. Dit això, vam utilitzar el sentit pràctic, es van enviar més de 500 
invitacions. El fet que en el pati del monestir o l’entorn de la Porta Ferrada només hi 
hagués 300/350 o 400 persones que crec que son les que al final es van comptabilitzar, 
no deixa de ser una qüestió molt subjectiva i també no tinc exactament la xifra però, pel 
què em deien els tècnics de la casa,  no distava massa del l’any anterior. És a dir, també 
pot ser un tema de percepció. Si em permet, m’ho miraré i parlarem amb xifres exactes 
la propera setmana. Em comprometo a comentar-ho i estimar-ho.

Pere Albó: Per al·lusions...

Carles Motas: Ningú l’ha al·ludit, 

Pere Albó: Se m’ha al·ludit no directament amb el nom però evidentment quan es diu 
“ens ho van deixar així” no fa falta  que digui m’ho va deixar aixó en Pere Albó... 
s’enten el regidor de cultura que hi havia, crec que és una al·lusió molt clara i que hagi 
de dir el nom és una interpretació molt estricta... i que hagi de dir el nom...

Carles Motas: El regidor Vilà ha dit que ha seguit la planificació que hi havia, no ha fet 
cap al·lusió directa

Pere Albó:  Tornem a recorda les  seves  maneres  de dirigir  el  Ple,  ja  ens  n’haviem 
oblidat...

Carles Motas: Em sembla molt bé que ho recordi. Si no hi ha cap pregunta del públic, 
voldria felicitar-vos que passem tots una bona festa major, deixem de banda per uns 
moments, ara qeu acaba el Ple, la rivalitat política, ajuntem-nos tots com a ciutadans de 
St. Feliu, ganxons i ganxones, i si voleu si us plau acompanyeu-nos i fem tots una copa 
de cava junts, no marxeu i acompanyeu-nos tots. Gràcies i bona nit.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria accidental, n’estenc aquesta 
acta.

La secretària accidental
Vist i plau
L'alcalde
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