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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ESBORRANY DE L’ACTA DE AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
13/2015
Caràcter :
SESSIÓ ORDINÀRIA
Del:
27 d´agost de 2015
Hora:
de 21 h a 22:00 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. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i García, interventora accidental.
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
ORDRE DEL DIA:
I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL

*
DE 2015 I LA DEL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE 13 DE JUNY DE 2015.
2.- COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR LLUIS CASAS I CASALS PER
A TREBALLAR A L'ENTITAT FUNDACIÓ RESILIS.
3.- COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA ANNA MARIA GUAL PER
A TREBALLAR A LA RESIDÈNCIA PRIVADA CALONGE.
4.- NOMENAR ELS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
DEL NOSTRE TERME MUNICIPAL AMB EL TERME MUNICIPAL DE
CASTELL-PLATJA D’ARO.
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PER A
LES ESCOLES DE MÚSICA DE LES CORPORACIONS LOCALS
6.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS
ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT
ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
7.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE
JULIOL DE 2015 I LA DEL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE 13 DE JUNY DE 2015
S’aprova de la sessió de Constitució de l’Ajuntament de 13 de juny sense esmenes.
L’acta del Ple ordinari de 30 de juliol s’aprova amb la següent esmena: a la votació
del punt cinquè, on diu 2 abstencions ha de dir 7 abstencions.
2. - COMPATIBILITAT LABORAL DEL TREBALLADOR LLUIS CASAS I
CASALS PER TREBALLAR A L'ENTITAT FUNDACIÓ RESILIS
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió
informativa:
«Fets
Atès que el Sr. Lluís Casas i Casals, personal laboral de la Corporació, va presentar
una sol·licitud (exp X2015010231) en la que demanava la compatibilitat per prestar
els seus serveis en l’empresa privada Fundació Resilis.
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Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Educador social
Règim jurídic: laboral en la modalitat de temps parcial.
Jornada laboral: 50%
Segona activitat privada: Per compte aliè
Denominació del lloc: Educador social
Règim jurídic: laboral
Horari i jornada del lloc de treball: horari de tardes amb una jornada setmanal de,
com a màxim, de 9 hores setmanals (compatible amb l'horari activitat principal).
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea corresponent de data 14 de juliol del
present.
Vist l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans del dia 11 d’agost del
present.
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 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 del 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
Règim 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 del senyor Lluis Casas i Casals, sobre compatibilitat per
l’exercici d’una segona activitat privada com a educador social per prestar els seus
serveis en l’empresa privada Fundació Resilis.

*
2n.-Declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, sempre que
la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la
jornada ordinària de 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.»
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
3. - COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA ANNA MARIA GUAL
PER A TREBALLAR A LA RESIDÈNCIA PRIVADA CALONGE
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió
informativa:
«Fets
Atès que la Sra. Anna Gual i Ojeda, personal laboral de la Corporació, va presentar
sol·licitud (exp. X2015010284) en la que demanava la compatibilitat per prestar els seus
serveis en l’empresa privada PRUST FOLNER com a auxiliar de geriatria.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: treballadora familiar.
Règim jurídic: laboral.
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: Per compte aliè
Denominació del lloc: auxiliar geriatria
Règim jurídic: laboral
Horari i jornada del lloc de treball: horari de tardes o/i caps de setmana amb una jornada
setmanal de, com a màxim, de 18 hores setmanals (compatible amb l'horari activitat
principal).
Vist l’informe favorable de la cap de l’àrea corresponent de data 24 de juliol del present.
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 7 d’agost de 2015.
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 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.
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L’article 3.1 de la Llei 53/1984, estableix que per raons d’interès públic el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat
en el sector públic.
L’article 9.1 de l’esmentada Llei 53/1984 estableix que l’autorització o denegació de
compatibilitat per un segon lloc o activitat del sector públic correspon al Ple de la Corporació
a on estigui adscrit el lloc principal.
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 del 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 Règim 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 Anna Gual i Ojeda, sobre compatibilitat per
l’exercici d’una segona activitat privada com a auxiliar de geriatria per l’empresa PRUST
FOLNER.

2n.-Declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, sempre que
la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la
jornada ordinària de 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/a les representants dels/de les
empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»

Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
4. - NOMENAR ELS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ DEL NOSTRE TERME MUNICIPAL AMB EL TERME
MUNICIPAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO.
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió
informativa:

*
«Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de data 30 de març de 2015, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït
el nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d'acord amb
l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, al
nomenament dels representats de la Corporació en els òrgans col·legiats, que siguin
competència del Ple municipal.
Vist el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;
El Ple acorda:
1r. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a la
Comissió Municipal de Delimitació, als següents membres:
-

Sr. Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols
Sr. Josep Saballs i Balmaña, regidor de Territori
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats, regidor d’Economia i Organització
Sr. Lluís López i Arilla, tècnic i Cap de l’Àrea d’Urbanisme
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
2n. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals».
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
5. – SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PER LES
ESCOLES DE MÚSICA DE LES CORPORACIONS LOCALS
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió
informativa:
«Atès l’ofici del Director general de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que va tenir registre d’entrada el 28
de juliol de 2015 amb número E2015007423, en que es sol·licita que enviem les
dades necessàries per al càlcul de la subvenció per al funcionament de les Escoles de
Música Municipals abans del dia 15 de setembre de 2015.
El Ple acorda:
Sol·licitar la subvenció per al funcionament de les Escoles de Música Municipals a la
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya».
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
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6.– APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS
ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT
ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES 2015.
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Es ratifica per unanimitat la inclusió del punt a l’ordre del dia. El Secretari llegeix la
proposta:
«Per tal de minvar els efectes de l’actual crisi econòmica, es proposa atorgar ajuts
econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica.
L’objectiu d’aquesta proposta és fixar els criteris de concessió d’ajuts a aquelles
persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, així com establir les
actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts
mitjançant l’aprovació de les seves bases reguladores.
Si el repartiment es fa de forma lineal entre totes les sol·licitud, es corre el risc de
desvirtuar l’ import de l’ajut en la seva quantia davant d’una eventual demanda
massiva de l’ajut que podria col·lapsar l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà.
Per tal de pal·liar aquesta circumstància, s’ha previst gestionar els ajuts per trams de
valors cadastrals fins a esgotar la dotació pressupostària total prevista.
Les previsions d’ajuts s’han fet tenint en compte el nombre d’empadronaments als
habitatges de valors cadastrals compresos en tres trams, que no hagin canviat de
domicili en els darrers tres anys i que tributin en un sol rebut de l’ Impost sobre Béns
Immobles corresponent a vivenda.
El fet de limitar els ajuts a persones pensionistes per jubilació, viduïtat, orfandats,
invalidesa total i absoluta, aturades, famílies monoparentals o perceptors de la Renda
Mínima d’Inserció dificulta poder conèixer prèviament encara que fos de manera
aproximada, l’abast del nombre de sol·licituds. En tot cas, la regulació s’ha previst
de tal manera que no es produeixi un sobrant a la dotació total pressupostada i es
puguin donar tants ajuts com sigui possible fins a esgotar-la.
Respecte les dades de l’exercici 2015, d’un total de 21.742 habitants, tenim que
segons els trams de valors cadastrals i sense tenir en compte les circumstàncies
socioeconòmiqes requerides per optar a l’ajut, hi ha un potencial de 4.246 possibles
sol·licitants distribuïts de la següent manera segons els trams de valor cadastrals: 776
(1er tram: VC de fins a 20.000€), 1.920 (2on tram: VC de 20.000,01€ a 35.000€) i
11.550 (3er tram: VC de 35.000,01€ a 50.000€)..

*
Per tal d’agilitzar l’eficàcia de l’ajut, es preveu com a millor opció la de compensar
el rebut de l’exercici corrent amb l’ import de l’ajut a percebre. D’aquesta manera,
amb una sola transferència de l’aplicació pressupostària de l’ajut a l’aplicació de l’
impost sobre béns immobles i la relació de beneficiaris dels ajuts, el servei de
Recaptació Municipal podrà donar per cobrats els rebuts corresponents als ajuts
atorgats.
En cas que els rebuts ja estiguin pagats, els ajuts es faran efectius mitjançant
transferències bancàries, preferiblement al compte bancari de domiciliació del
pagament si és el cas, o bé, en cas de pagament no domiciliat, al número de compte
que l’interessat comuniqui a l’efecte.
El Ple acorda:
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics per a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’ Impost sobre Béns
Immobles per a l’exercici 2015 annexes a aquesta proposta.
Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia per tal d’aprovar el model de sol·licitud, model de
declaració responsable així com els tràmits a realitzar a l’efecte per part de l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana, així com per aprovar la convocatòria d’aquests
ajuts un cop aprovades les bases.»
S’inicia un torn de deliberacions.
Pere Albó: Votarà en contra perquè li sembla que és una cortina de fum. En aquest
moment hi ha més de mig miler de liquidacions complementaries derivades de la
revisió cadastral. Calia ajuts a aquesta situació. Li consta que a altres municipis s’han
establert bonificacions pels tres anys posteriors a la revisió cadastral. Es podien
prendre també altres mesures com una reducció del tipus. Demana si el govern té
intenció de fer algun canvi, o aplicar eines que fan servir altres ajuntaments. Per això
votarà en contra. Des del seu partit es farà una campanya en contra.
Jordi Lloveras: Votarà a favor. La situació actual amb els pressupostos pendents
d’aprovació no permet obrir un debat a fons sobre el tema. Creu que la dotació
econòmica és insuficient. Representa més o menys un 0’5 % del que l’Ajuntament
recapta d’IBI. Proposa una visió social dels impostos, que tingui en compte també si
la unitat familiar és monoparental o no, si hi ha aturats de llarga durada, etc.
Joan Alfons Albó: Votarà a favor. Però voldria saber si a l’any 2016 hi ha intenció de
baixar l’IBI, tenint en compte que es podrà fer per llei.
Jordi Vilà: No tenim pressupost per l’any 2015, la qual cosa explica en part la
situació. El nou govern comença a caminar, i hi haurà temps per parlar. Agraeix els
vots a favor. No entén el vot negatiu del grup de MES a uns ajuts que són iguals als
que va aprovar l’anterior govern. Està obert a escoltar propostes. Tots estem d’acord
a protegir la gent més desfavorida.
Pere Albó: Insisteix en que s’han girat més de 500 liquidacions complementàries. No
està disposat a avalar la política del govern sobre l’IBI. Hi havia diverses opcions per
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informativa. Els ciutadans també es mereixen els cent dies de gràcia.
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Es sotmet a votació la proposta i s’aprova amb els vots a favor de tots els regidors
excepte el vot en contra del Sr. Pere Albó.
Carles Motas: Si el Sr. Pere Albó rep queixes, l’Alcalde també rep visites de gent
molt afectada. El Sr. Pere Albó va votar a favor del pressupost que preveia aquest
ingrés. Aquestes bases es tornaran a aprovar abans d’acabar l’any per no haver-ho de
fer a corre-cuita, tal com s’ha hagut de fer aquest any. Es preveu ampliar aquesta
dotació l’any 2016.
7. - PROPOSICIONS URGENTS
7.1. - MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA.
El Secretari llegeix la moció. S’aprova per majoria absoluta la seva urgència.
« MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) hi dóna un nou
impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua.
Els grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Tots per Sant Feliu (TSF),
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC), Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC), Guíxols des del Carrer – Entesa (GdC), Avancem – Moviment
d’Esquerres (MES) i la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP) a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols proposem:
1. Que atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
2. Que atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010,
que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,

*
3. Que atès el poble català pretén obrir un futur de més llibertat i de millores socials,
polítiques, econòmiques i lingüístiques,
4. Que atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
5. Que atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
6. Que atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
El Ple acorda:
1.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.
2.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
5.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o
a través del correu electrònic cal@cal.cat.»
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
II. Part de control:
1.- DONAR COMPTE DELS
QÜESTIONS D'INTERÈS.

DECRETS

D'ALCALDIA

I

ALTRES

2.- PRECS I PREGUNTES.
Maria Elena Delgado: Pregunta al regidor de Cultura sobre el museu d’Història.
Considerem que el Museu d’Història és una peça clau per al coneixement i difusió de
la cultura i la història de la nostra ciutat:
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1Hi ha un pla director del Museu d’Història al monestir on s’expliquin els
seus usos i activitats? Ens poden passar aquest pla i publicar-lo al web de
l’ajuntament?
2Quin grau de compatibilitat hi haurà al recinte del Monestir entre els
projectes i activitats del Museu d’història i l’espai Carmen Tyssen?, en quina
proporció?
3Des del començament del projecte expositiu de l’espai Carmen Tyssen,
iniciat per els anteriors grups municipals a l’antiga fàbrica Serra, quina ha estat
l’aportació econòmica feta per l’ajuntament? i d’aquestes, quin és el pressupost
destinat a l’exposicions temporals de l’espai Carmen Tyssen? És l’adequat? Es pot
reduir? Ens poden passar aquesta informació dels diners invertits de manera
desglosada i en format digital dinàmic on es faci fàcil l’anàlisi?
Carles Motas: Recullim la pregunta i li farem arribar.
Pere Albó: Pregunta per què no s’aprova encara el pressupost, quan es preveu
aprovar?
Carles Motas: S’ha iniciat el procés de negociació amb els sindicats, que no es va fer
en el seu moment, i el mes d’agost no s’ha pogut avançar en la negociació, però
durant el de setembre la negociació tirarà endavant.
Jordi Lloveras: Quan el regidor delegat informarà de les qüestions que s’acorden a la
Junta de Portaveus? Quan es llegiran les preguntes fetes per escrit? Cal fixar una
manera de fer-ho que sigui sempre la mateixa. En resum, quin és l’ordre a seguir en
aquestes qüestions?
L’Alcalde li demana que faci totes les preguntes.
Jordi Lloveras: És un prec que correspon a una pregunta que vaig fer per escrit, i que
per tant ja hauria d’haver estat llegida, sobre la problemàtica i el número de famílies
en situació d’exclusió social i de risc al nostre municipi. A partir de la resposta que
estic segur em donarà la regidora, que en l’àmbit social cal actuar més i millor i si bé
és cert que no tenim massa eines. Una és el Consell Municipal de Serveis Socials. El
prec és que s’activi quan més aviat millor aquest Consell, no només com un espai
estable d’intercanvi d’informació general sinó com a un espai on debatre i planificar
les estratègies i principals assumptes que en matèria de serveis socials caldrà abordar
en marc dels pressupostos de 2016.
El segon prec és que el nostre grup va manifestar la remunicipalització d’alguns
serveis externalitzats o gestionats de manera indirecta. Ho diem a partir d’una base
ideològica, creiem que els serveis a la ciutadania no han de ser motiu de negoci
econòmic. Però també d’una base econòmica, hi ha estudis i exemples que demostren
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que aquesta no és sempre la millor opció. La gestió pública fins i tot pot ser motiu
d’estalvi ja que no ha de pagar IVA i no ha de repartir beneficis, podent revertir els
beneficis a la ciutat. Hi ha dos casos peculiars al respecte. El servei municipal del
cementiri i la gestió de l’Escola Bressol Mas Balmanya, adjudicat per un cost
superior als 200.000€ i sense cap debat. No sé si trobaríem en tot Catalunya una
ciutat amb dues escoles bressol, una amb gestió directa i una altra amb gestió
indirecta. Sembla que el govern no sap quin és el seu model. Pensem que cal dedicar
temps i esforços per part dels serveis tècnics de l’ajuntament per analitzar el
funcionament tots els serveis externalitzats i estudiar els casos en què la prestació
directa pot ser més eficient i eficaç. Demanem que es publiqui un calendari amb els
terminis dels contractes existents i així planificar amb temps els estudis a realitzar
amb fonaments la viabilitat de recuperar alguns serveis.
Carles Motas: Explica el funcionament de l’apartat de precs i preguntes i dóna per
recollit el prec. Els regidors donaran resposta a les preguntes fetes per escrit.
L’Alcalde dona la paraula al Sr. Calabuig per respondre la qüestió plantejada a la
comissió informativa sobre els abocaments de l’Eden Roc.
Salvador Calabuig: Estem d’acord amb GdC i altres grups que tenen el mateix interès.
Sant Feliu ha de tenir un turisme responsable socialment, amb el medi ambient i
econòmicament.
Davant la complicació del tema dels abocaments en què em consta que els anteriors
ajuntaments fa molt temps que hi treballen, els voldria oferir que treballéssim
conjuntament per tenir un turisme més responsable.
No tenim encara l’expedient que va obrir Costes a finals de juny de l’abocament de
l’Eden Roc. No el poden enviar per e-mail. L’inspector el portarà personalment, ja
l’hem demanat vàries vegades. Tan punt ens arribi els el farem arribar o en parlarem
conjuntament amb els grups que vulguin.
Sobre l’ús xalet que hi ha al costat, de si es tracte d’un habitatge turístic o no, hi ha un
expedient obert a urbanisme, i, en tot cas, es farà molt difícil decidir si es tracte d’un
habitatge turístic o com a habitacions d’hotel. En tot cas l’expedient està obert.
Alcalde: Hi ha altres organismes que estan investigant el funcionament de l’Hotel
Eden Roc.
Jordi Lloveras Avellí en qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal Guixols
des del Carrer – Entesa, i a l'empara de la legislació vigent, formula per escrit i
d'acord amb l'art. 45 del R.O.M. les següents PREGUNTES perquè siguin
contestades en el proper Ple Municipal.
A continuació es tracta la següent pregunta formulada per escrit per Guíxols des del
carrer:
Enunciat: “La borsa de pobresa a les comarques gironines no ha tocat sostre i les
famílies que en formen part necessiten més ajudes i més diversificades que mai per
sortir-se'n” Aquest és un fragment extret de la memòria del 2014 de Creu Roja que
s'ha publicat recentment. Segons aquesta memòria, Creu Roja va atendre durant
l'any passat un total de 27.155 persones, també va atendre a 500 famílies que es
trobaven en situació límit. Atenent, tal com diu l'informe, que la pobresa no ha
tocat sostre, que Creu Roja no pot arribar a tot arreu i que hi ha altres entitats i
organitzacions que també fan en aquest sentit un treball lloable i encoratjador...
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Pregunta: quantes persones, i quans nuclis familiars, es troben actualment en situació
de risc d'exclusió social a la nostra ciutat.
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Laura Serrano respon l’anterior pregunta: El poso en situació de la feina feta per
Serveis Socials pel 2014:
L’any 2014 es van atendre un total de 2.190 nuclis familiars compostos per 6.114
persones residents al municipi. Aquesta xifra representa aproximadament un 28% del
total de població empadronada. En comparativa amb el 2013 es percep un lleuger
descens, ja que la xifrà arribà al 33% de la població.
Que d’aquest total, es calcula que un 46% tenen demandes de caire material, un 24%
de manca d’autonomia i un 30% de problemàtiques de tipus social i relacional. Per
tant, es podria extrapolar que 1.007 nuclis familiars han fet demandes de caire
material o instrumental. Tot i així, aquesta dada no vol dir que existeixin 1.007 nuclis
en situació d’exclusió social.
Segons dades que disposa l’Àrea de Serveis Socials, es calcula que l’any 2014 un
24% de les famílies ateses es trobaven en situació de vulnerabilitat o exclusió social
en diferent grau o magnitud. Aquesta xifra suposaria un total de 525 nuclis familiars i
1.467 persones que han rebut atenció des de serveis socials per aquest tipus de
situacions.
La problemàtica socioeconòmica és estructural i per tant necessita d’una intervenció
transversal. No només des de les diferents àrees municipals, sinó de tots els actors
implicats. A nivell públic i privat. Hem recollit un resum de 9-10 fulls que us farem
arribar i per a més informació de les actuacions que es realitzen des de l’àrea. També
ens podem reunir quan vulgueu.
Pel tema del prec del Consell Social, haig de dir que estem totalment d’acord amb
vostè i que estem treballant per tornar a engegar-ho i donar-hi més contingut i
continuïtat.
I sens res més a afegir el President dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde
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