Error: No se encuentra la fuente de referencia/Error: No se encuentra la fuente de referencia

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: Error: No se encuentra la fuente de referencia

ACTA DE L’AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Hora:
Lloc:

15/2015 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
10 de setembre de 2015
de 19 a 20:45 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
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. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

*
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 2015 DE L’AJUNTAMENT
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
3.- MOCIÓ DE SUPORT PER A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

Desenvolupament de la sessió :
1. - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Es ratifica per unanimitat la urgència de la sessió.
2. - PRESSUPOST GENERAL 2015
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A
L'EXERCICI DE 2015, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU.
El Secretari llegeix la següent proposta, dictaminada favorablement per la Comissió
informativa:
«Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.
Atès que en el ple municipal del dia 30 de juliol es va acordar estimar les al·legacions
presentades per la secció sindical CCOO en quant a defecte de tramitació referent a
l’omissió de la negociació i aquest s’ha esmenar en data 4 de setembre de 2015.
El senyor regidor d’hisenda presenta a la Comissió Informativa d’economia i
organització per al seu estudi i dictamen la següent proposta:
PRIMER.- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per el
Pressupost General de l’exercici 2015
SEGON.- Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per
a l’exercici 2015, que comprèn els següents:
A).- Pressupost de l’Entitat Local per l’exercici de 2015 xifrat en 26.709.957,00€. El resum per
capítols és el següent:

Cap.
1
2
3
4
5

INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Cap.

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import

13.961.358,00 €

1

Despeses de personal

225.088,00 €

2

Despeses de béns corrents i serveis

5.258.539,00 €

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents
Fons de contingència

5.909.831,00 €
368.225,00 €

5

8.631.722,00 €
11.218.052,00 €
332.278,00 €
1.774.758,00 €
778.099,00 €
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Cap.
6 Alienació d'inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import

Cap.

916.851,00 €

6

Inversions reals

70.065,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

26.709.957,00€

TOTAL PRESSUPOST

1.778.784,00 €
30.000,00 €
0,00 €
2.166.264,00 €

26.709.957,00€

B).- Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom de l'Escola de Música per a
l'exercici de 2015 xifrat en la quantitat de 444.230,00 €. El resum per capítols és el
següent:

Cap.
1
2
3
4
5
Cap.

INGRE S S OS
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

0,00 €

Impostos indirectes

0,00 €

Taxes i altres ingressos

227.016,00€

Transferències corrents

217.214,00€

Ingressos patrimonials

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació
Import

Cap.
1
2
3
4
5
Cap.

DES PE S E S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Despeses de personal

391.103,00 €

Despeses de béns corrents i serveis

48.801,00 €

Despeses financeres

2.020,00 €

Transferències corrents

0,00 €

Fons de contingència

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Denominació

Import

6

Alienació d'inversions reals

0,00 €

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00 €

7

Transferències de capital

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

8

Actius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

444.230,00 €

2.306,00 €

TOTAL PRESSUPOST

444.230,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2015 xifrat en
139.949,00 €. El resum per capítols és el següent:

Cap.
1
2
3
4
5

INGRE S S O S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Impostos directes

0,00 €

Impostos indirectes

0,00 €

Taxes i altres ingressos

23.500,00 €

Transferències corrents

116.449,00 €

Ingressos patrimonials

0,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import
0,00 €
6 Alienació d’inversions reals

Cap.
1
2
3
4
5

DES PE S E S
A. OPERACIONS CORRENTS
Denominació
Import
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis

116.244,00 €
11.640,00 €

Despeses financeres

0,00 €

Transferències corrents
Fons de contingència

0,00 €
2.065,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import
10.000,00 €
6
Inversions reals

*
7
8
9

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

0,00 €

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

139.949,00 €

7
8
9

Transferències de capital

0,00 €

Actius financers

0,00 €

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

D).- Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2015 segons redacció
que figura en l’expedient.
E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els
pressupostos dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 27.000.645,00 €.
F).- Pla d’Inversions a realitzar durant l’exercici de 2015.
G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per
l’any 2015 d’aquest Ajuntament, l’Organisme Autònom Escola de Música, i
l’Organisme Autònom Emissora municipal, en la forma que es recull en l’Annex de
personal.
H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a
cadascun dels llocs de treball segons figura en l’Annex de personal.
I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys.
TERCER.- Aprovació del nombre, característiques i retribucions de personal eventual
d’aquest Ajuntament en els termes següents:
1. Arquitecte assessor de planejament urbanístic a 15 hores setmanals de gener a 16
de juny amb unes retribucions brutes anuals per aquest exercici de 12.172,68
euros.
2. Tècnic auxiliar de premsa i promoció de la ciutat a 18,75 hores setmanals de
març a juny amb unes retribucions brutes anuals per aquest exercici de 3.534,91
euros
QUART.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris i del
personal eventual així com les remuneracions salarials del personal laboral d’aquest
Ajuntament a partir de l'1 de gener de 2015 derivades de la relació de llocs de treball.
CINQUÈ.- Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari
destinats a complement específic, complement de productivitat, gratificacions
extraordinàries i hores extraordinàries per a l’any 2015.
SISÈ.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de
conformitat amb l’annex de personal.
SETÈ.- Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 33a d’execució del
Pressupost
VUITÈ.- A la data d’aprovació del present pressupost restaran sense efecte les
modificacions pressupostàries respecte l’Ajuntament :

139.949,00 €
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EXP. GC17/2015, GENERACIO CREDIT ADQUISICIO GRADES

*
-

EXP. 1/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, PERSONAL LABORAL TEMPORAL
COMERÇ (I LLAMAS COMELLAS).
EXP. 2/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SOUS, COMPL DESTI I COMPL.
ESPECIFIC FUNCIONARIS RECURSOS HUMANS (I LOPEZ MORALES).
EXP. 4/2014 TRANSFERENCIA DE CREDIT, PERSONAL TEMPORAL LABORAL
COMERÇ (M. GOMEZ BORDO)
EXP. 5/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, OBRES INFRAESTRUCTURES
CARRERS EMO 225/2014 (OLGA SALA FERRER)
EXP. 12/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, OBRES INFRAESTRUCTURES
CARRERS EMO/225/2014 (CRISTINA ROCA CASTRO)
EXP. 14/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, ALTRES DESPESES CARNAVAL
EXP. 16/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
DESEMBRE 2014 I SEG. SOC. ADEQUACIO DE LLOCS.
EXP. 17/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SOUS, COMP. DESTI, COMP
ESPECIFIC I SEGURETAT SOCIAL (D LOPEZ MUÑOZ)
EXP. 19/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS FUNCIONARIS I
SEGURETAT SOCIAL URBANISME I OBRES (JOSEP VERGELI MAS)
EXP. 21/2015, TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL (NOVES
APLICACIONS)
EXP. 22/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, APORTACIO ESTACIO NAUTICA
SFG COSTA BRAVA.
EXP. 23/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, ESE P1 PRESTACIO ENERGETICA I
SUBMINISTRAMENT
EXP. 1 TC24/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, APORTACIO ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS SFG
EXP. 25/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, DESPESES TELEASSISTENCIA .
EXP. 27/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT PUBLICITAT, DIFUSIO I ALTRES
DESPESES TEATRE NARCIS MASFERRER.
EXP. 28/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
GENER DE 2015
EXP. 30/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL
INFORMATICA I MANTENIMENT SEGURETAT.
EXP. 34/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT SEGURETAT SOCIAL MES DE
FEBRER DE 2015.
EXP. 35/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS FUNCIONARIS
INFORMATICA (JOSE RUIZ)
EXP. 36/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, RETRIB BASIQUES LABORAL FIX
BRIGADA ( ESTEBAN MASEGOSA)
EXP. 37/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT TRIENNIS FUNCIONARIS
HABITATGE I SEGURETAT SOCIAL HABITATGE (SUSANNA ROQUE)
EXP. 39/2015 TRANFERENCIA DE CREDIT SEGURETAT SOCIAL TECNIC EN
CREACIO D'EMPRESES I M RIBAS
EXP. 40/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, PERSONAL LABORAL TEMPORAL
COMERÇ I SEG. SOCIAL COMERÇ (TECNIC CREACIO D'EMPRESES)
EXP. 45/2015 TRANSF DE CREDIT, ABONAMENT TRIENNIS VENÇUT FEBRER,
SEGURETAT SOCIAL RECURSOS HUMANS
EXP. 46/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, COMUNICACIONS POSTALS
NETEJA URBANA I ZONA BLAVA.
EXP 47/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
MARÇ DE 2015.
EXP. 48/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS VENÇUTS MES DE
GENER I SEGURETAT SOCIAL
EXP. 49/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT TRIENNIS VENÇUTS MES D'ABRIL I
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SEGURETAT SOCIAL
EXP. 51/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL (DIFERENTS
TRANSF MES D'ABRIL)
EXP. 1 TC54/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT PERSONAL LABORAL
TEMPORAL I SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT (FORMACIO I APRENENTA
EXP. 55/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, DESPESES LOCOMOCIO
BIBLIOTECA.
EXP. 57/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, APORTACIONS I
TRANSFERENCIES A EMPRESES PRIVADES.
EXP. 58/2015, TRANSFERENCIA DE CREDIT, REFORÇ ASSISTENCIA A
DEPENDENCIA
EXP. 60/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL MES D'ABRIL
DE 2015
EXP. 62/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, ENDARRERIMENTS SEGURETAT
SOCIAL MES DE GENER 2015 ( V GARCIA).
EXP. 67/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS VENÇUT MES DE MAIG
DE 2015.
EXP. 69/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL DIFERENTS
AREES (URBANISME, ADL, SECRETARIA I INFORMATICA).
EXP. 74/2015 TRANSF. DE CREDIT ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX
SERV. ECONOMICS I ALTRES COMPL. FUNC. SERV. ECONOMICS
EXP. 75/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS FUNCIONARIS
CULTURA (R JIMENEZ)
EXP. 76/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL PER
TRIENNIS VENÇUTS MES DE JUNY I AUX PROMOCIO ECONÒMICA.
EXP. 77/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, PERSONA LABORAL TEMPORAL I
SEGURETAT SOCIAL COMERÇ (AUX ADMON PROMOCIO ECONOMICA)
EXP. 78/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT TRIENNIS VENÇUTS MES DE JUNY,
RET BASIQUES LABORAL MANT CIUTAT I SEG. SOCIAL
EXP. 81/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL MES DE
MAIG DE 2015 DIFERENTS ÀREES.
EXP. 82/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, CONSERVACIO I MANTENIMENT
EQUIPS D'OFICINA.
EXP. 83/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL EMO/374/2014
(M MASSALLE, AL MOLERO I I LLAMAS).
EXP. 84/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT SEGURETAT SOCIAL MES DE JUNY
2015 DIFERENTS AREES
EXP. 86/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL ESCOLA
BRESSOL (AMPLIACIO JORNADA 3 EDUCADORES)
EXP. 88/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, DESPESES LOCOMOCIO
PERSONAL POLICIA LOCAL.
EXP. 93/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL DIVERSES
PROPOSTES DE TRANSFERÈNCIES.
EXP. 96/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, PERSONAL LABORAL TEMPORAL I
SEGURETAT SOCIAL COMERC (I LLAMAS 19/3 A 30/6/15.)
EXP. 98/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, TRIENNIS VENÇUTS MES DE

*

-

JULIOL DE 2015.
EXP. 99/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, SEGURETAT SOCIAL POLICIA
LOCAL (3 AGENTS INTERINS)
EXP. 102/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, CONSERVACIO I MANTENIMENT
VEHICLES PROTECCIO CIVIL
EXP. 103/2015, TRANSFERENCIA DE CRÈDITS, SEGURETAT SOCIAL MES DE
JULIOL DE 2015 DIFERENTS AREES
EXP. 104/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, CONTRACTES I CONVENIS
TEATRE NARCIS MASFERRER
EXP. 3TC1/2015 TRANSFERENCIA DE CREDIT, ACTIVITATS I FESTIVALS
GUIXOLS DESENVOLUPAMENT.

I les següents respecte l’escola de música:
-

EXP. 3/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, PERSONAL LABORAL TEMPORAL
(FINA BLANCO PUIGGARI)

per estar inclosos els seus imports dins dels crèdits inicials de l’exercici 2015.
La resta de modificacions pressupostàries mantindran els seus efectes.
Amb la finalitat de no paralitzar la gestió ordinària municipal, s’autoritza a l’AlcaldiaPresidència, previ informe de la Intervenció Municipal, a deixar sense efecte les
modificacions pressupostàries els imports de les quals estiguin previstos en el
pressupost de l’exercici 2015 que puguin produir-se des de la data d’avui fins a
l’aprovació definitiva del Pressupost.
NOVÈ.- Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2015, per un
termini de 15 dies, en el BOP. I tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en
l’expedient puguin interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se cap
reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la seva
publicació, resumit per Capítols, en el BOP. I en el tauler d’anuncis de la Corporació.
La plantilla de personal serà també objecte de publicació
DESÈ.- Serà objecte de publicació separada, la plantilla de personal i el nomenament i
retribucions del personal eventual.»
S’inicia la deliberació d’aquest punt.
Josep Muñoz: Té poc a dir ja que no s’ha modificat l’anterior proposta, sinó que s’ha
tramitat de nou d’acord amb l’estimació de l’al·legació presentada. El nou govern ha
respectat l’anterior pressupost, excepte petites rectificacions d’errors materials, i
malgrat alguns punts ja estiguin desfasats en aquest moment. Espera que pugui entrar en
vigor aviat.
Elena Delgado: No han participat en la seva elaboració. S’abstindran per la necessitat
que l’Ajuntament disposi de pressupost. Proposa que els pròxims pressupostos es facin
creant canals de participació, i amb un observatori que permeti mecanismes de control
pressupostari i participació. Demana també que es faciliti el seu coneixement i
comprensió per part del ciutadà a la web.
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Pere Albó: No votarà a favor perquè arriben cinc mesos més tard de la primera
aprovació inicial. Li estranya que el nou govern no hagi introduït cap modificació
substancial ni reflecteixin la seva nova forma de veure la ciutat. No té gens clar que no
quedés altre remei que estimar les al·legacions. Aquestes són només un full i
representen més una queixa que una al·legació amb gran calat jurídic per paralitzar el
pressupost. Creu que el contingut de l’acta de la reunió feta amb els representants
sindicals la setmana passada confirma aquesta seva opinió. Llegeix la part de l’informe
del Secretari municipal sobre les dues opcions possibles per respondre les al·legacions.
Creu que el govern s’ha posat en un carreró sense sortida. Creu que el govern s’ha
equivocat, i que ja podria tenir el pressupost aprovat.
Jordi Lloveras: Vista la situació, sembla millor que un any electoral no s’aprovin
pressupostos. També cal ser estrictes en les formes i els procediments, sobretot quan
afecten a la participació. Li satisfà l’empatia demostrada pel nou equip de govern en
aquest sentit. Creu que la posició del principal grup de l’oposició no és còmoda.
Recorda els arguments que fa cinc mesos va donar el principal grup de l’actual govern
per oposar-se als pressupostos. Espera que en els propers pressupostos es compleixi el
que demanava aquest grup quan estava a l’oposició. No contenen cap previsió per al
gran número de famílies de la ciutat que estan en situació de precarietat. S’abstindrà.
Dolors Ligero: El que ha llegit el Sr. Lloveras és un resum de les intervencions de
l’anterior Ple. Durant aquell Ple sí que es va tractar dels ajuts a les famílies. La
negociació col·lectiva dels pressupostos amb els sindicats sempre s’ha fet de la mateixa
manera, el que sí ha faltat és el formalisme legal. Fa referència a l’informe del Secretari
de 9 de juny i a les dues opcions que preveu. En la seva primera reunió amb el nou
Alcalde van parlar del tema del pressupost, i li va aconsellar que, per evitar continuar
sense pressupost, seguís l’opció d’aprovar definitivament el pressupost, i després
realitzar la negociació. També és cert que es pot funcionar sense pressupost prorrogat, i
que es podien fer modificacions pressupostàries. S’han fet diversos pagaments amb
càrrec al capítol 4, per tant no veu excusa per no fer pagaments a l’Estació Nàutica. En
quan a les inversions, també es podrien haver iniciat inversions amb càrrec als
romanents. El seu vot serà favorable per una qüestió de coherència. El govern ha tingut
tres mesos per modificar el pressupost. En el Ple d’aprovació inicial del pressupost el
Sr. Motas va dir que veia intencionalitat política en aprovar-lo abans de les eleccions
per condicionar el nou govern.
Josep Muñoz: El nou govern es va trobar amb uns informes que indiquen que no s’ha
seguit la tramitació legal. L’informe del Secretari posa de manifest que s’ha incorregut
en un supòsit de nul·litat. Durant aquest temps han aclarit la complexa problemàtica
que es van trobar i han optat per la solució que consideren millor, i que implica un
respecte institucional cap el pressupost de l’anterior govern. Ara el que ha de prevaldre
és la voluntat de treballar amb consens i de buscar la màxima empatia amb els
treballadors de l’Ajuntament. Si hi havia un motiu de nul·litat de ple dret s’havia de

*
rectificar. A més, tot això ha passat en ple estiu, amb la dificultat de mantenir reunions
amb els representants sindicals i els seus assessors.
Agraeix a la Sra. Ligero el seu vot favorable i també les abstencions dels altres grups.
Recull les seves aportacions de cares al proper pressupost. Respecte a la intervenció del
regidor de MES, ara és molt fàcil dir el que diu, però el govern de la ciutat ha d’actuar
amb responsabilitat. Havent agafat l’altre camí no s’hagués arribat a port. Ara hi ha un
document signat per tots els representants sindicals de l’Ajuntament. En dos dies no es
pot fer un pressupost nou, si s’hagués acceptat l’opció d’aprovar el pressupost
definitivament, s’hagués hagut de refer de dalt a baix. No es pot anar contra els actes
que algun regidor ha fet en aquesta mateixa sala. S’ha trobat una solució que considera
òptima per sortir de la situació existent.
Pere Albó: Accepta el respecte institucional del govern respecte a l’anterior pressupost.
Però creu que abans hi hagut una patinada del govern municipal que ha retardat
l’aprovació del pressupost. A les comissions informatives es va dir que l’única
aprovació possible era la tornar a fer l’aprovació inicial. Llegeix les dues solucions
previstes a l’informe del Secretari de 9 de juny. Atès que estan aprovant el mateix
pressupost, creu que hagués estat més encertat aprovar-lo definitivament fa tres mesos.
Pels temps del pressupost, no el podia aprovar definitivament l’anterior govern. Encara
que el pressupost sigui el mateix que el que va aprovar l’anterior govern, no és mateix
aprovar-lo l’abril que el setembre. Recorda al Sr. Muñoz que en l’anterior govern hi
havia cinc regidors del partit socialista i que dos d’ells continuen essent membres del
partit.
Jordi Lloveras: Li ha sobtat que en el debat del Ple del 24 d’abril de 2015 no es fes
esment a les partides socials. Li pregunta al secretari si l’acta és un resum.
El Secretari respon que és un resum que recull de forma sintètica tots el temes tractats.
Dolors Ligero: Torna a fer referència a l’altra opció prevista a l’informe del Secretari
municipal. En el Ple d’abril es criticava que s’havien tardat quatre mesos en fer tot
l’expedient de pressupost, i ara s’han tardat tres mesos en corregir un defecte de tràmit.
Són coherents amb el que va aprovar per primera vegada.
Josep Muñoz: Davant l’anterior intervenció del Sr. Pere Albó, manifesta el seu ple
respecte i reconeixement per la feina feta pels representants del grup socialista a
l’anterior govern, la qual cosa espera no haver de repetir. Llegeix la part de l’informe
del Secretari d’1 de juny on s’exposa que per la manca de negociació col·lectiva
l’anterior aprovació inicial van incórrer en un vici essencial de procediment. Seguir
l’altra opció implicava refer tot el pressupost. Hagués estat agosarat que el nou govern
hagués volgut modificar l’anterior pressupost. S’ha pres la solució millor perquè aquest
Ajuntament segueixi una nova manera de treballar i de relacionar-se amb els
representants dels treballadors. Conclou dient que la perdiu estava molt marejada quan
van entrar, i l’han volgut tancat a la gàbia i no marejar-la més.
A continuació es procedeix a la votació:
MES, GdC, CUP: Abstenció
TSF, ERC, PSC, i CIU: Si
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Carles Motas: Era necessari aprovar el pressupost, i començar a posar ordre. Aprovar el
pressupost el més de setembre és una anomalia, que no s’hauria de repetir. I ara el que
cal es posar-se a treballar en el nou pressupost. El pressupost estava viciat d’inici per
manca de diàleg i negociació amb els representants sindicals, amb independència de l’
extensió de la seva al·legació. També els altres regidors de l’oposició s’expressen en
aquest Ple amb més brevetat que el Sr. Albó. En tres mesos d’Alcalde ha tingut el doble
de contactes amb els membres de l’oposició que els que ell va tenir en quatre anys amb
l’anterior Alcalde. Té plena disposició a parlar amb l’oposició. El govern ha passat
pantalla respecte a l’anterior gestió de l’Ajuntament. Agraeix les abstencions dels grups
de l’oposició, i als sindicats per totes les reunions que s’han dut a terme, i també la feina
dels regidors Muñoz i Romero. Recomana a la Sra. Ligero capacitat de diàleg, i que miri
de saludar quan entra al llocs.
Dolors Ligero: Per al·lusions, respon al Sr. Motas que ella d’educació en té molta, que
sempre saluda, i que ho fa de forma cordial amb molta gent amb qui ha treballat. I que
la primera prova de la seva capacitat de diàleg és la recomanació que li va fer al nou
Alcalde en la seva primera reunió, en la que li va exposar detalladament les raons de la
seva recomanació.
3. - MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
El Secretari llegeix la següent moció:
«Els grup municipals sotasignats manifesten la seva preocupació per la crisi humanitària
en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria
i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
Davant de la situació actual i,
 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
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 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que
donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer. Instar el Govern espanyol a:





Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les
persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:




Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
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Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament
o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
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Tercer. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a:
 A coordinar l’acolliment de persones refugiades, facilitant l’allotjament
temporal, manutenció i ajut jurídic, amb el suport de la Comissió dels Drets
Humans del Col·legi d'Advocats de Girona. I posar a la seva disposició els
serveis públics de formació, d’ acollida, de llengua i sanitaris que es requereixin.
 Donar suport i col·laborar amb les entitats locals que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil i totes aquelles persones que vulguin
col·laborar.
 Establir un punt de referència per a totes les persones nouvingudes al municipi.
Un espai específic on obtenir informació referent als serveis i recursos
municipals que requereixin i on també es pugin dirigir persones i entitats
interessades en col·laborar.
 Complir la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”,
aprovada per la ciutat de Sant Feliu de Guíxols en el Ple d'abril de 2008 a
proposta del Síndic de greuges, amb tot allò que fa referència a la defensa dels
drets humans a la ciutat.
 Traslladar mitjançant el Consell Municipal de Serveis Socials, els acords a les
entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció social que treballen al nostre
municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la
població refugiada.
 Treballar en la sensibilització a la població del municipi, especialment en
l’àmbit educatiu, sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de
la xarxa local solidària.
 Comunicar al Govern de l'Estat, de la Generalitat, a l’ ACNUR, a Asil.Cat, a la
Plataforma Stop Mare Mortum, al Fons Català de Cooperació, al Col·legi
d'Advocats de Girona aquests acords, i també, comunicar que la voluntat de la
ciutat de Sant Feliu de Guíxols d'afegir-se a la xarxa de municipis acollidors.»

*
Elena Delgado: A la CUP no es distingeix entre immigrants i refugiats. La situació és
límit i és responsabilitat de les potències occidentals que han provocat el patiment i
misèria de milions de persones arreu del món. La societat civil novament està per
davant de les institucions. Reitera al govern espanyol la necessitat de derogar la llei
d’estrangeria i el tancament del centres d’internament d’estrangers.
Pere Albó: Han sentit vergonya cap el govern de l’Estat i vers la poca sensibilitat
d’alguns governants europeus, a diferència del que demostra la societat civil. Cal
recordar que els nostres avis també van ser refugiats. Recorda la responsabilitat
d’occident per decisions equivocades del passat. Sant Feliu torna a ser una ciutat
solidària. Proposa fer un minut de silenci.
Dolors Ligero: Comparteixen el dolor per la tragèdia humana. Sant Feliu és una ciutat
d’acollida i solidària, i està segur que la resposta de la societat civil serà exemplar.
Jordi Vilà: Hi ha també una obligació legal de concedir asil a qui hi té dret. Amb
l’acollida no aconseguirem resoldre el problema, però té un gran efecte simbòlic, i de
mostra d’humanitat. Sempre és la societat civil la que fa moure el món. A Sant Feliu de
Guíxols estem per la concòrdia i per la humanitat.
Es fa un minut de silenci abans de la votació.
A continuació s’aprova per unanimitat la proposta.

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

Vist i plau
L'alcalde
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