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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

2/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA
26 de febrer de 2015
des de les 21 h fins a les 22:35 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i Garcia, interventora acctal.,
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 29 DE GENER
DE 2015
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS DE
REGISTRE DELS CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT I LA COMUNITAT

*
AUTÒNOMA DE CATALUNYA AL MINHAP
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4.- PRÓRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ INTERURBA
ENTRE EL DEPARTAMENTE DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'EMPRESA
SARFA
5.- SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PRESENTADA PER LA
PLATAFORMA D’AFECTATS PER A L’HIPOTECA DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
6.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ALCALDES PER LA PAU.
7.- PROPOSICIONS URGENTS
7.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS

FITXERS

D'EXECUCIÓ DEL 4T TRIMESTRE 2014 I ELS CÀLCULS D'ESTABILITAT
TRAMESOS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(MINHAP) CONFORME L'ART. 5 DE L'ORDRE HAP/2105/2012
7.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET I LES RESOLUCIONS DE PRESIDENCIA,
D’APROVACIÓ DELS PERIODES MITJANS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I
DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS PER AL 4T
TRIMESTRE DE 2014, DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS.
II. PART DE CONTROL
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 29 DE
GENER DE 2015
S’aprova l’acta anterior núm. PLE2015/01 de data 29 de gener de 2015.
2. - DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS DE
REGISTRE DELS CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT I LA COMUNITAT
AUTÒNOMA
Es dóna compte del següent decret:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 19 de febrer de 2015
Vist l’art. 57 bis.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
disposa:
“Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de
colaboración con las Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos
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de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una
cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la
Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que les
correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula deberá
establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos comprometidos, para la
reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento por parte de la
Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la
Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en
cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para
la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la
disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.”

Vist que l’art. 55 del RD-Llei 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals i altrs de caràcter econòmic, disposa que:
“1. Se crea el registro electrónico de convenios suscritos entre Comunidades Autónomas y
Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
que se configura como un registro público administrativo dependiente de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas.
2. El registro se organizará, al menos, en dos secciones: la sección convenios en materia de
gasto social y la sección de otros convenios.
3. El interventor local aportará el texto del convenio y solicitará la inscripción en el registro
electrónico de la suscripción, prórroga y extinción, de los convenios en el plazo de quince días
desde que ocurra el hecho inscribible. La falta de inscripción del convenio en dicho registro
será causa de resolución del convenio y las obligaciones pendientes de pago derivadas del
citado convenio no podrán satisfacerse de acuerdo con el procedimiento de retención de
recursos previsto en la sección 3.ª del capítulo III del Título II.
4. Esta remisión de información se efectuará por medios electrónicos a través del sistema y el
modelo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.”

La disposició addicional segona del mateix RD-Llei 17/2014 estableix que:
“El interventor de la Entidad Local, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley, solicitará la inscripción de los convenios en materia de gasto
social, en el Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, que se encuentren vigentes en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto-

*
ley. Su falta de inscripción tendrá las consecuencias previstas en el artículo 55.3. La
inscripción del resto de los convenios se solicitará en el plazo de nueve meses a contar desde la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.”

Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
“1r. Aprovar els fitxers de registre dels convenis entre l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i la Comunitat Autònoma de Catalunya, que impliquen obligacions finaNceres
o compromisos de pagament a càrrec de la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que
estableix l’article 57.bis de la Llei 7/85 i el Reial Decret-Llei 17/2014; i d’acord amb el
següent resum:


Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
l’any 2015 relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi.
Entrada en vigor: 01/01/15



Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a l'any 2015 relatiu al programa
de mediació per al lloguer social
Entrada en vigor: 01/01/15



Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
Entrada en vigor: 01/01/14



Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi.
Entrada en vigor: 01/01/14



Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l'ICASS del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols per la prestació del servei de residència assistida "Sant Feliu
de Guíxols - Gent Gran".
Entrada en vigor: 01/01/2015



Protocol addicional de concreció pel 2014 del contracte programa per la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat subscrit l'any 2012.
Entrada en vigor: 01/01/2014



Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament d'ensenyament i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
la realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària
obligatòria adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de
la inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida pel curs 20142015.
Entrada en vigor: 15/09/2014.
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2n. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri.»
3. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
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El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa:
«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de
deduccions de la quota, segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de
l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, següents:
AUTOLIQ.
TAXA

AUTOLIQ.
ICIO

PRESSUP.DE
CLARAT

52,62 €

68,64 €

------

(NIF: 37020060 L)

Pintura de la façana de
l’edifici C/ Sant Domènec,
71

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Lleida, 74
(CIF: H 17652413)

Reparació de la cornisa
superior d'edifici C/
Lleida, 72-74 cantonada
C/ Almeria, 54-58

52,62 €

127,72 €

------

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Bourg de Peage,
27
(CIF: H 17886243)

Extracció de rajoles tant
de la façana com de 3
balcons i reparació amb
morter de desperfectes
existents en la façana
d’edifici C/ Bourg de
Peage, 27

52,62 €

79,75 €

------

6311201400
0262

Jordi Gamito Baus
(NIF: 40534871 Q)

Col·locació de peces de
marbre fins a 1 metre
d’altura, a fi d’evitar
humitats, a la façana
d’edifici C/ Antoni
Capmany, 59

52,62 €

25,35 €

------

6311201400
0265

Comunitat
Propietaris edifici
'Reina Elisenda'
(CIF: H 17640301)

Reparació de pintura de
diferents zones malmeses
de la façana posterior
d’edifici Passeig dels
Guíxols, 8

52,62 €

163,80 €

------

6311201400
0267

Comunitat
Propietaris edifici

Reparació
d’esquerdes/fissures

52,62 €

26,68 €

------

EXP.

6311201400
0249

6311201400
0250

6311201400
0251

INTERESSAT –
NIF/CIF
José Antonio San
Martín Páramo

TIPUS D’OBRA /
EMPLAÇAMENT

*

6311201400
0272

6311201400
0276

'Port Salvi'
(CIF: H 17273517)

existents en la façana de
l’edifici C/ Garbí, 3-23

Iván Decoració, S.L.
(CIF: B 17519844)

Sanejament, reparació de
desperfectes i pintura de
façana d’edifici C/ Pitarra,
66

Comunitat
Propietaris edificis
'Les Brises I i II'
(CIF: E 17119041)

Execució 2a fase d’obres
de conservació i
manteniment de les
façanes dels 2 edi ficis
denominats 'Les Brises I i
II' del conjunt residencial
situat a la Ctra. Sant Feliu
de Guíxols a Sant Pol per
la costa, 436-484

52,62 €

30,23 €

------

52,62 €

4.084,68 €

------

El Ple Municipal acorda:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
4. – PRÓRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
INTERURBA ENTRE EL DEPARTAMENTE DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT I L'EMPRESA SARFA
El Secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa:
«Atès que de conformitat amb l’ article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel quan s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té competències pròpies sobre el transport públic
de viatgers.
Atès que l’ Estatut d’autonomia de Catalunya fixa que la Generalitat de Catalunya té la
competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.
Atès que l’empresa Sarfa, SL és titular de la concessió per a l’ explotació del servei
regular de transport de viatgers per carretera Barcelona - Cadaqués amb filloles (V6444) de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 23 de maig de l’any 2008 es va formalitzar conveni entre el
Departament Territorial i Obres Públics (ara Territori i Sostenibilitat) els Ajuntaments
de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols per a una millora
en el sector que garantís el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes
poblacions , tant pels desplaçaments dins del municipi i entre els municipis propers.
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Atès que l’any 2012 es va sol·licitar una ampliació d’itinerari en una de les línees per
tal de facilitar el servei de mobilitat als escolar dels IES, i així reduir el dèficit anual
d’aquest servei.
van adequar els itineraris .
Atès que el cost del servei que correspon a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el
del 30,77 % sobre el cost del servei total, que representen 82.427,54 €.
Atès que de forma paral·lela, s’optimitza aquest servei regular per realitzar el servei de
mobilitat escolar, la qual cosa suposa una aportació complementària, per part del nostre
ajuntament de 20.962,78 € anuals..
Atès que el cost final del servei de transport urbà-interubà i escolar per aquest any 2015
suposarà una aportació màxima per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de
103.390,32 €.
El Ple Municipal acorda:
1. Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’ empresa Sarfa SL.
2. Autoritzar i Disposar la despesa de 103.390,32 €, import corresponent al cost total
del servei de transport de viatgers per carretera a Sant Feliu de Guíxols, Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, corresponent al període de l’1 de gener al 31
de desembre del 2015, i al servei de mobilitat escolar corresponent al període de l’ 1
de gener al 31 de desembre de 2015, realitzat per l’empresa Sarfa, SL, amb CIFB62198973 i domiciliada a Begur, Polígon Industrial Riera d’ Esclanyà, carrer Mas
Resplandis, número 6-8, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 044410022799, i
número d’operació prèvia 920150000225. Cada mes l’empresa presentarà una
liquidació mensual per import de 8.615,86 €.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
5. - SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PRESENTADA
PER LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER A L'HIPOTECA DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
Al Ple assisteix un nombrós grup de persones en suport d’aquesta moció. El Sr. Alcalde
dóna la paraula a un representant de la Plataforma d’afectats per l’hipoteca. El Sr.
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David Hernández exposa les raons en que es basa aquesta moció. Demana als regidors
que busquin les eines necessàries per evitar que hi haig més desnonaments a Sant Feliu.
Joan Prat: Aquesta moció ens posa davant la realitat. Això és conseqüència de les
polítiques que s’han dut a terme els darrers anys, s’ha desamortitzat l’Estat, amb criteris
descarnadament empresarials. L’accés a l’aigua, la llum, el menjar i l’educació han
d’estar garantits per llei. Hi ha d’haver una voluntat política per fer front a aquestes
necessitats. Quan no hi ha interès no hi ha solucions polítiques.
Oscar Álvarez: Agraeix l’oferiment que li va fer la plataforma per mantenir una reunió,
van tenir una conversa distesa i van intercanviar punts de vista. Els desnonaments van a
l’alça. Fa esment al succeït a Sant Antoni de Calonge, que s’ha anat solucionat amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Exposa el cas del desnonament d’una persona gran amb
una minusvalia del 75 % amb un fill també amb minusvalia. No hi ha una obligació
legal de l’ajuntament de solucionar el problema, però moralment sí. La ILP diu que
“les administracions públiques es comprometran a ....”, s’hauria de canviar per “les
administracions públiques s’obligaran ...”. Donarà suport a la moció, que ja ha signat.
Jordi Vila: Donarà suport a la moció. El compromís no recau només en els representants
a l’ajuntament, sinó que és una obligació universal de tota la ciutadania. L’arrel del
problema està en la Llei hipotecària que permet executar la hipoteca i mantenir el deute
restant. L’Ajuntament no pot regular el mercat energètic, però no pot dimitir en la lluita
per la superació de les injustícies. Cal que els ciutadans participin en les agrupacions i
associacions civils que vetllen per allò que és d’interès públic. Signarà la moció.
Josep Saballs: Donaran suport a la moció. Lloa la tasca dels membres de la plataforma
en la recollida de firmes. Cal conscienciar a la societat dels problemes que passen
moltes famílies. La crisi no ha passat per molta gent. Anima als membres de la
plataforma a perseverar en la seva tasca.
Joan Vicente: Els dos grups del govern votaran a favor de la moció. El text de la ILP és
un document molt ben construït, té una visió integral de la problemàtica de l’habitatge.
Diu que calen mesures de reallotjament. Parla de la funció social de l’habitatge, i
denúncia el que fan els fons voltors. I del límit de la despesa en habitatge en funció dels
ingressos de la unitat familiar. L’ajuntament treballa en la coordinació d’entitats en
aquesta matèria, tals com Càritas o Creu Roja. L’Ajuntament no tenia competències en
matèria d’habitatge. No s’ha de renunciar a crear habitatge de protecció. No hi cap tall
d’aigua que abans no passi per Serveis Socials. Felicita i dona gràcies a la mobilització
ciutadana.
S’aprova per unanimitat la següent proposta dictaminada per la Comissió Informativa:
«Proposició de la Plataforma d'afectats per l'hipoteca de Sant Feliu de Guíxols de
suport a la Iniciativa Legislativa Popular que presenten l'Observatori DESC, les
Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa
Energètica de Mesures Urgents per fer front a l’emergència Habitacional i a la
Pobresa Energètica a petició de la mateixa Plataforma.
Exposició de motius
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Segons d’Institut d'Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus
membres a l'atur, de les anuals 95.000 no perceben cap ingrés.
Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l'habitatge.
El sobre endeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més
punyents.
Catalunya s'ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre
d'execucions Hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del
Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments
d'execucions
hipotecaries. En molts casos, aquest procediments comporten no
només la pèrdua de l 'habitatge habitual sinó també l'adquisició d'un deute exorbitant
amb les entitats
financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecaries se’l
afegeixen les dificultats
per fer front al pagament del lloguer. Segons dades
judicials, l'any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a
Catalunya van estar relacionats amb l’impagament de lloguer.
Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d'un
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d'un parc
d'habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000, un
1% del parc habitacional, front al 18% de que disposen els països de l'entorn europeu.
L'exigua
proporció d'habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els
4 48.356 pisos buits, 13% del parc, que segons d’Institut Nacional Estadística es
concentren a Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin
més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer
front al pagament de l'habitatge.
Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d'electricitat, gas i
aigua. Els preus d’accés aquest subministraments s'han tornat inassequibles per a la
població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l'aigua un 66%. El Síndic de
Greuges a l’informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d'octubre de 2013
documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica,
i denuncia el sobreesforç; que implica l'acumulació de deutes vinculats al pagament
de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l'Enquesta de condicions
de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars -un 6,9% del total que
no poden assumir la despesa de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.
Segons dades de l' Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l' Àrea
Metropolitana de Barcelona, s'ha passat de 27.359 expedients de suspensió del
subministrament d'aigua el 2011 a 72.039. el 2012. Les dificultats per fer front al
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pagament de l'habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides
humanes.
El creixement d'aquesta situació d’emergència social i l'escassetat dels ajuts que
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per
entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres
més grans de l'Estat espanyol – Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadellvan tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des
de que va començar la crisi les administracions públiques han transferit al voltant de
165.000 milions d'euros a les entitats financeres. L'informe Emergència Habitacional
en el Estado Español de l'Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les
entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat la major part
d'ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els
pisos buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot
estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers
trimestres de 2013, l'oligopoli Elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas
Natural Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el
doble que el de les elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa
distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de benefici l'any 2013.
I
La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques
contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d'Espanya
i per la Generalitat de Catalunya.
La Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets
Econòmics Socials i Culturals, a l'article 11, reconeix "el dret de tothom a un
nivell de vida adequat per a ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el
vestit i l 'habitatge, i una millora contínua de condicions d’existència.
Segons l’Observació General núm.4 del Comitè de D rets Econòmics, Socials i
Culturals (DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l'habitatge comprèn
l'accés permanent a "recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la
cuina, la calefacció i la llum". De fet el dret a l'aigua i al sanejament es troben
reconeguts a l'Observació General núm.15. L’Observació General núm.7, per la seva
banda, incorpora com a contingut del dret a l'habitatge la protecció contra els
desnonaments forçosos, i l'obligació de que els poders públics garanteixin el
reallotjament adequat de les persones sense recursos que es vegin afectades per
un desnonament.
Aquests continguts generen diferents tipus d'obligacions per a les administracions
públiques. En primer lloc, han de fer "tots els esforços, fins al màxim de
recursos disponibles" per satisfer-los, atorgant prioritat
als "col·lectius més
vulnerables". En segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració
sinó també front a abusos provinents de particulars. (ObservacióGeneral núm.3).
Molts d'aquests drets i d'aquestes obligacions es troben recollits també a la
Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'article 47 de la
Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a
l'obligació dels poders públics d'impedir l'especulació. Junt al deure de combatre
l 'especulació, els poders públics han de garantir q u e el dret de propietat no
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s'exerceixi de manera anti-social (article 33) i subordinada tota la riquesa [...]
sigui quina sigui la titularitat "a l’interès general". Aquesta obligació és
especialment rellevant tractant-se d'entitats financeres i empreses que presten
serveis econòmics d’interès general, sobretot quan han estat beneficiàries d'ajuts i
subvencions públiques.
També L’article 5 de L’Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que totes les
persones tenen dret a viure lliures de situacions "d'explotació i maltractaments",
com les que, de facto comporten la manca d'un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i
gas. L'article 30, de fet, determina que "totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d'igualtat als serveis d’interès general". Per la seva banda, i a l'igual que
el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, l'article 42.3 de
l'Estatut obliga els poders públics a "vetllar per la dignitat, la seguretat i la
protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables".
Ja en el marc de la legislació Autonòmica, la protecció del dret a l'habitatge i
l 'obligació d'eradicar-ne els usos anormals. incloent-hi l'habitatge buit, esta
contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. L'article
4 d'aquesta llei, de fet, determina que el "conjunt d'activitats vinculades amb el
proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials" es configuri "com un
servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els
ciutadans". La Llei 22/2010, de 20 de j uliol, del Codi de Consum de Catalunya,
fa el mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.
II
El Ple d'aquest ajuntament, considerant que al nostre municipi es donen unes
condicions d’emergència habitacional igual de greus, quan no pitjors per als
col·lectius més vulnerables, va aprovar el 23 d'abril de 2013 una moció per
declarar Sant Feliu de Guíxols lliure de desnonaments i en defensa activa del
dret a l'habitatge.
Igualment el dia 31 de gener de 2014, el Ple també va aprovar una moció per a la
sanció deis immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i
altres grans empreses.
Així mateix, el dia 29 de gener passat,per les mateixes raons, el Ple de
l'ajuntament va aprovar una moció sobre la pobresa energètica.
Text articulat de la Iniciativa legislativa Popular que ha estat acceptada a
tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de
2014.

*

Art.1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores
relacionat amb l'habitatge habitual
1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir
mecanisme destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i
les famílies. I en especial els deutes derivats de l'habitatge habitual. Mitjançant la
regulació d’un procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment
judicial, per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en que
es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió
es basa en el fet que el dret de les persones consumidores té caràcter de dret
basic i és objecte d'una especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la
Llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya.
Aquest
procediments
es regularan sens perjudici
del que estableix la
legislació hipotecaria i concursal.
2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les
persones físiques que reuneixin les condicions previstes a l'art. 111,2.a de la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una
situació d’insolvència derivada del pagament de l 'habitatge poden iniciar els
procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones
físiques residents a Catalunya.
4. La persona consumidora o qualsevol deis creditors podrà sol·licitar un
procediment extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament
derivat es d'una relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de
sobreendeutament, subjectes al procediment administratiu, amb amplies facultats
de decisió atorgades (incloent la capacitat d'establir un pla de pagaments o de
reestructuració del deute) i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà
reglamentàriament en el termini de tres mesos el procediment i el funcionament
de les comissions de sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la
intervenció de la comissió de sobreendeutament si es troba immers en un
procediment judicial concursal, així mateix l'inici a posteriori d'un procediment
d'aquesta naturalesa haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà
la
finalització del procediment iniciat davant ella.
5. En el supòsit que no s'arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un
procediment judicial simplificat en el que es buscaran les fórmules adequades per
la satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu,
així com una proposta de p la de pagaments. El jutge, analitzades les
circumstàncies del sobre endeutament de la persona física consumidora, la seva
bona fe, les raons per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb
acord i el pla de pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no
s'assoleixi acord, si en el termini de 2 anys no s'han pogut satisfer e ls deutes ni s'ha
acordat un pla de pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als
deutes.
Aquesta liquidació tindrà una durada màxima d'un any i un cop
finalitzada el jutge acordarà la cancel·lació del passiu no satisfet.
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l. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en p agament
continuïn en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de
l'habitatge executat" durant un mínim de 3anys.
2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no p uguin fer
front al pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l 'habitatge
per un mínim de 3 anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les
seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons
voltors, entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració
bancària i entitats immobiliàries.
3. Les persones i u nitats familiars en situació de vulnerabilitat Que no puguin fer
front
al pagament
del lloguer d'habitatges propietat de persones físiques
gaudiran dels ajuts que evitin el desallotjament.
4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer
efectiu el desnonament:
Article 3. Mesures per evitar
situació d'exclusió habitacional.

la pobresa

energètica lligada

a la

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a
subministraments basics d'aigua, llum i gas de les persones en situació de
vulnerabilitat mentre duri questa situació i com a mínim durant 3 anys.
2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació
i
intervenció prèvia dels serveis socials per tal d'aplicar els ajuts necessaris per a
evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de
recursos econòmics de les famílies afectades.
3. Les administracions públiques establirà els acords o convenis necessaris amb les
companyies de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat per
tal
d’establir línies d'ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums
mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.
Article 4. Mesures per garantir
la funció
i impulsar la creació d'habitatge assequible

social de la propietat
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l. L'Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en
situació de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans
d'entitats financeres i agències associades, fons d'inversió i entitats de gestió
d'actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada
durant 2 anys.
2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats
i de gestió d'actius que hagin rebut ajuts públics.

financeres

Article 5: Despeses destinades a habitatge
1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2,
3, i 4 les despeses en matèria d'habitatge i de subministres bàsics no podran
comportar més d'un 30% dels ingressos familiars disponibles.
A proposta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Sant Feliu de Guíxols,
e l Ple Municipal acorda:
l. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment
citades per fer front a 1"emergència habitacional i a la pobresa energètica.
2. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de
Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca
de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
3 Habilitar els espais municipals oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar
la recollida de signatures de la ILP
4. Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la tatua d'habitatge
per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. »
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
6. - MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ALCALDES PER LA PAU
La moció es retira de l’ordre del dia atès que ho han demanat els membres de l’escola
que la promouen, perquè avui no poden assistir al Ple.

7. - URGÈNCIES
7.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FITXERS
D'EXECUCIÓ DEL 4T TRIMESTRE DEL 2044, I EL CÀLCULS
D'ESTABILITAT
TRAMESOS
AL
MINISTERI
D'HISENDA
I
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Es dona compte del següent Decret.
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 25 de febrer de 2015
Atès l’ Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’ Ordre HAP/2105/2012, ha d’efectuarse per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
“1r. Aprovar els fitxers d’execució 4t trimestre 2014 i els càlculs d’estabilitat annexos,
segons índex:
ÍNDEX FITXERS D’EXECUCIÓ 4t TRIMESTRE 2014 I CÀLCULS ESTABILITAT
AJUNTAMENT SANT FELIU DE GUÍXOLS
Resum Classificació Econòmica a 31/12//2014
Desglossament ingressos corrents a 31/12/2014
Desglossament ingressos de capital i financers a 31/12/2014
Desglossament despeses corrents a 31/12/2014
Desglossament despeses de capital i financeres a 31/12/2014
Calendari de tresoreria a 31/12/2014
Romanent tresoreria a 30/09/2014
Resum d’Estat d’Execució del Pressupost
Deute viu i previsió de venciments de deute a 31/12/2014
Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions a 31/12/14 (Administració general i resta de sectors)
Dotació de plantilles i retribucions a 31/12/2014 (Policia Local)
Dotació de plantilles i retribucions a 31/12/2014 (Sector Assistència social i dependència)
Ajustaments contemplats a l’Informe d’Avaluació
Informació per a l’aplicació de la regla de la despesa
Interessos i rendiments reportats en l'exercici (despeses) a 31/12/2014
Interessos d’operacions amb altres Administracions Públiques
Avals de la Corporació Local a 30/09/2014

Full
1
2-4
5-6
7-9
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

*
Obligacions renconegudes a favor d’unitats del sector públic
Moviments del compte “Creditors per devolució d’ingressos”
Interessos i rendiments reportats (ingressos) a 31/12/2014
Detall de despeses finançades amb fons de la UE o d’altres administracions públiques. Regla de la despesa

25
26
27
28

O.A.ESCOLA MÚSICA SANT FELIU DE GUIXOLS
Resum Classificació Econòmica a 31/12/2014
Desglossament ingressos corrents a 31/12/2014
Desglossament ingressos de capital i financers a 31/12/2014
Desglossament despeses corrents a 31/12/2014
Desglossament despeses de capital i financeres a 31/12/2014
Calendari de tresoreria a 31/12/2014
Romanent tresoreria a 31/12/2014
Resum d’Estat d’Execució del Pressupost
Dotació de plantilles i retribucions a 31/12/2014 (Administració general i resta de sectors)
Ajustaments contemplats a l’Informe d’Avaluació
Informació de l’aplicació de la regla de la despesa

29
30-32
33-34
35-37
38-39
40
41
42
43
44
45

O.A. EMISSORA MUNICIPAL SANT FELIU DE GUIXOLS
Resum Classificació Econòmica a 31/12/2014
Desglossament ingressos corrents a 31/12/2014
Desglossament ingressos de capital i financers a 31/12/2014
Desglossament despeses corrents a 31/12/2014
Desglossament despeses de capital i financeres a 31/12/2014
Calendari de tresoreria a 31/12/2014
Romanent tresoreria a 31/12/2014
Resum d’Estat d’Execució del Pressupost
Dotació de plantilles i retribucions a 31/12/2014 (Administració general i resta de sectors)
Ajustaments contemplats a l’Informe d’Avaluació
Informació de l’aplicació de la regla de la despesa

46
47-49
50-51
52-54
55-56
57
58
59
60
61
62

AJUSTOS A SISTEMA COMPTES EUROPEU APLICABLES A GRUP ENTITATS CORPORACIO
Ajustos a considerar informe avaluació corporació local per operacions internes entre entitats
del grup

63

INFORME COMPLIMENT OBJECTIUS ESTABILITAT 4t TRIMESTRE 2014
Dades generals de l'informe actualitzat d' avaluació corporació
Informe Avaluació - Resultat estabilitat pressupostària grup Administració Pública
Informe de compliment de la regla de la despesa
Informe de nivell de deute viu al final de període

64
65
66
67

RESGUARD ENVIAMENT DE LES DADES AL MINHAP
Comprovant de la tramesa electrònica de les dades al MINHAP

2n. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió.»
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Els regidors es donen per assabentats.
7.2. - DONAR COMPTE DEL DECRET I LES RESOLUCIONS DE
PRESIDÈNCIA, D'APROVACIÓ DELS PERIODES MITJANS DE PAGAMENT
A PROVEÏDORS I DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A
PROVEÏDORS PER AL 4T TRIMESTRE DEL 2014, DE L'AJUNTAMENT I
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
Es vota la urgència per unanimitat.
La Sra. Dolors Ligero exposa com es compte el període mitjà de pagaments. Fa 4 anys
es pagava a més de cent dies, i ara a 26 dies des de la presentació de la factura, 34 dies
menys del que marca la llei.
Es dóna compte del Decret i de les Resolucions de presidència, d’aprovació dels
períodes mitjans de pagament a proveïdors i dels períodes mitjà de pagament global a
proveïdors per al 4t trimestre de 2014, de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms,
que es detallen a continuació:
Ajuntament
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols, 26 de febrer de 2015
Atès el que disposa el punt 7è de l’article 16 de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de subministrament d’informació
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que per part d’aquesta Intervenció municipal des del dia 5 d’abril de 2013 s’ha
establert el circuit de control de la manca de conformitat de les factures i documents en
els terminis assenyalats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Atès que s’adjunten al present informe com Annex, l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats
locals (Llei 15/2010) corresponent al 4t Trimestre de l’exercici 2014, que han estat
tramesos per mitjans electrònics al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP).

*
Atès que l’article 20.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que el període mitjà de pagament a
proveïdors no pot superar els 30 dies (l’interval ha de ser entre -30 i 30).
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA:
“1r. Aprovar el període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols pel 4t trimestre de 2014, que és de -4,27 dies.
2n. Aprovar el període mitjà de pagament global a proveïdors de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i els seus Organismes Autònoms (Emissora Municipal i Escola de
Música) que pel 4t trimestre de 2014 és de -4,30 dies.
3r. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
4t.
Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret
635/2014.”»
Emissora Municipal
«RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols, 26 de febrer de 2015
Atès l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions en matèria de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que s’adjunten al present informe com Annex, l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats
locals (Llei 15/2010) corresponent al 4t Trimestre de l’exercici 2014, que han estat
tramesos per mitjans electrònics al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP).
Atès que l’article 20.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que el període mitjà de pagament a
proveïdors no pot superar els 30 dies (l’interval ha de ser entre -30 i 30).
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012.
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2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
3r. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret
635/2014.”»
Escola de Música
«RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols, 26 de febrer de 2015
Atès l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions en matèria de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que s’adjunten al present informe com Annex, l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats
locals (Llei 15/2010) corresponent al 4t Trimestre de l’exercici 2014, que han estat
tramesos per mitjans electrònics al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP).
Atès que l’article 20.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, disposa que el període mitjà de pagament a
proveïdors no pot superar els 30 dies (l’interval ha de ser entre -30 i 30).
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012.
DISPOSO:
“1r. Aprovar el període mitjà de pagament a proveïdors de l’O.A. Escola de Música
per al 4t trimestre de 2014, que és de -15,07 dies.
2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.

*
3r. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret
635/2014.”»
Els regidors es donen per assabentats.
II. Part de control:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte de les següents sentències:
- Sentència núm. 22/2015 de data de 27 de gener de 2015 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per la qual es desestima el recurs interposat per Residencial Dara
SA contra l’acord del Ple municipal, de 24 de febrer de 2011, d’estimació parcial de
l’al·legació presentada i d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de l’àmbit de
la plaça del Puig SMU-21.
- Sentència núm. 588 de data 22 d’octubre de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per
Rosa Maria Picamal Morató, i altres, contra la resolució de 13 de març de 2009 del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
d’aprovació definitivament del Pla director urbanístic de les àrees residencial
estratègiques de Girona, entre d’altres, l’ARE SUD-07 Gaziel de Sant Feliu de Guíxols.
Es dóna compte, també, de la resposta rebuda per part de la Gerència Territorial del
Cadastre de no acceptació de la proposta aprovada pel Ple municipal de data 30 de
desembre de 2014 per la supressió de la taxa de regulació cadastral a Sant Feliu de
Guíxols.
2.- PRECS I PREGUNTES
L’alcalde : dóna la paraula al senyor Prats,
Sr. Prats: jo avui faré 3 precs, el primer farà referència a la rua de carnaval,
m’agradaria que s’acabés definitivament la provisionalitat i posar-nos a treballar amb
un corregut definitiu i vaig exposar a la comissió i els hi torno a exposar aquí perquè
quedi constància i cal evitar les preses de darrera hora per decidir el recorregut i això
haurà de començar a esbossar abans s’acabés aquesta legislatura pels qui vingui desprès
tinguin una base en la qual treballar, m’agradaria sisplau que ens hi posessin.
El segons prec és sobre informe de viabilitat econòmica de l’aparcament del passeig
se’ns dubte és un informe molt extens amb tota una cataracta de dades i a mi
m’agradaria que qui l’hagi realitzar dones una explicació, que vinguin els senyors de
l’empresa i que ens reuneixin a tots els regidors i que ens facin un PowerPoint i que ens
expliquin sinó ara que es el previ , amb el definitiu, que el tema de l’aparcament al
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passeig és un projecte irreversible si és que s’arriba a fer i per tant em de perfilar prim i
els regidors hauríem d’estar molt be informats i tenir totes les eines per poder decidir.
El tercer prec és sobre va arribar una notificació, un correu Electronic sobre les càmeres
de l’Hotel Eden Roc, van dir que va haver una inspecció policial semblen que serien
redirigides les càmeres tal com demanava una resolució de l’Agencia de Protecció de
Dades, bé, jo aquesta tarda he anat a comprovar-ho i la primera que trobo segueix
enfocat a espai públic les altres, la segona l’han redirigit cap a les escales d’incendis,
però la primera que es la que est enfocat cap la plaça de Pau Casals doncs aquella esta
enfocant sobre l’espai públic i a més no esta ni clavada en la façana de l’hotel sinó al
postes de telèfons, lo qual ... no sé... qui hagi fet d’inspecció no s’ha donat compte,
perquè en el plano que m’ha donat no venen marcades ni les altres, i jo francament a la
resolució aquella de l’Agencia de Protecció de Dades exposa que “se ha procedido a la
retirada o a la reedirección “ jo m’hi quedaria amb la primera instància i les autoritats
policials de Sant Feliu que comprovessin si realment aquelles càmeres filmen o no
filmen , perquè, es clar, encara no hem pogut comprovar si són de treso o són de veritat,
crec que s’hauria de ser més dirigents amb aquest tema, ja que les càmeres estan
enfocant a l’espai públic, es que no hi cap rètol en aquell lloc que indiqui o que informi,
simplement han posat allà les càmeres i aquí estan. Es tot, bona nit.
L’alcalde dóna les gràcies al senyor Prats i dóna la paraula al senyor Pere Albó sobre el
tema de la Rua de Carnaval perquè contesti vostè,
Sr. Pere Albó: primer de tot, jo crec que no hi ha provisionalitat, això es una frase feta i
no s’ajusta a la realitat, hi ha quelcom ja definitiu, quelcom hi ha un criteri polític
absolutament ferm, hi ha una interlocució amb les colles, en els dos últims anys han
expressat la seva opinió i s’han tingut molt en compte, això vostre pot dir-li
provisionalitat però nosaltres hem estat molt oberts, sempre hem estat interlocutant amb
les colles, per a nosaltres es una altra manera d’entendre les coses ,una, i negar aquesta
major, el que li diré evidentment es que es continuï fent això, o bé, el que jo consello es
que es continuar fent això, nosaltres estarem molt atents a rebre totes les propostes de
les colles i estem en el temps polític que estem i això ja veurem i ara el carnaval ja esta
passat, por lo tant estarem molt atents als recorreguts en proposem vostè o el seu partit i
llavors presentarem a les colles i mirarem si li semblem bé o no, però això d’anar amb
aquestes vaguetats doncs no, be que estem fent reunions el que a nosaltres ens
semblaria be, son les propostes sobre el terreny i que siguin valentes i no estar fent
bullir l’olla i sincerament ara que ja ha passat 15 dies no en té cap sentit, el carnaval del
2016, ara no se quan cau la quaresma, serà ben be d’aquí a un any i per lo tant veurem
quina serà la composició tindrà l’Ajuntament i quin serà el regidor encarregat, mentre la
responsabilitat ha caigut sobre aquest regidor el que s’ha fet és estar molt atent a les
colles i amb els tècnics i poder casar una cosa amb l’altra,, i això no es provisionalitat,
es una manera d’actuar amb plena i profunda convicció el que vulgui fer així crec que
encertarà el que no el valorarem en el seu moment, ara el que agrairia a la gent és el

*
que pensa cadascun per tal del mes de maig valorar qui realment te propostes i qui
realment juga al gat i a la rata amb un tema que per mi ha estat tancat positivament, el
balanç del carnaval ha estat extraordinari i excel·lent no hi ha hagut cap problema
d’ordre públic etc i s’han mogut milers de persones perquè hagi anar tot molt bé o i que
hi ha aspectes que es poden anar llimant i evolucionat a mesura que passa el temps.
L’alcalde: pel que fa l’informe de viabilitat econòmica trobo molt encertada la proposta
que fa el senyor Prat que pugui haver una exposició de l’equip redactor. Vostè fa
referència al definitiu ha utilitzar la paraula irreversible i tant de debò pugui ser així, per
tant el que farem es preparar el que entenc el definitiu, quedem així? Li sembla bé.
Quan al que fa referència a l’hotel Eden Roc i de la seva manera d’actuar , passa la
paraula al senyor secretari.
El secretari: l’informe de la policia deia que s’havien reedireccionat les càmeres, jo
personalment no hi he anat, de totes maneres li faré arribar els seus comentaris, sobre el
tema de si filmen o no filmen, doncs sembla que no li han estat facilitat als policies,
doncs no sé, si de cas fem un altre inspecció per acabar de verificar si realment si
respecten o no el pas de les persones que passen per allà.
L’alcalde pregunta de nou al secretari, que si hi ha una càmera que realment esta
ubicada a la via publica sense més, el que li demano ara, ja, directament que es retiri la
càmera, el secretari li respon que sembla que no es així però l’alcalde li comenta que si
fos així que es retiri sense més preàmbuls.
Ara li passaré una fotografia al senyor secretari perquè pugui observar-ho (el
senyor regidor)
L’alcalde comenta que dema al mati es comprovarà i si esta situada a la via publica, si
així fos es retirarà sense més preàmbuls val a dir que l’aptitud i la manera d’actuar dels
responsables d’aquesta empresa és molt peculiar, també per a molts de nosaltres es molt
extraordinari dins de Sant Feliu i no tenim cap mes interlocutor d’aquest tipus.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Oscar,
Sr. Oscar Álvarez:
- La primera pregunta es en relació a l’herència del lloc Panorama, sembla tenir
molts de nuvis, però allò sembla que no se’n desencalla mai, era per informarnos, haver-hi si ens poden dir d’aquella opció de segregació que s’havia
plantejat en algunes reunions formals que havien tingut amb l’advocada de
l’Ajuntament , amb la Marta Vila, que havien ofert aquesta possibilitat als
lletrats de la Generalitat que ells plantegessin aquesta opció de segregar la finca
en dos porcions i la porció petita és la que té la carga amb l’Agencia Tributaria
amb una quantitat de 2 o 3 milions d’euros, no ho sé ben bé, és una bona opció
feta per una persona intel·ligent i espero que la Generalitat doni una mica
d’agilitat, per lo que sembla, les veus que se’ns escolta si s’ha arriba a triar
aquesta opció hi haurien moltes empreses que estarien interessades en aquest
immoble, i demanaria al regidor si ens hi pot informar com la proposta
intel·ligent de l’advocada i com ho agafa la opció la Generalitat i el temps que
pot arribar a executar aquest estratègia jurídica.
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Segona pregunta, aquesta va per a vostè senyor alcalde, en relació a una baixa
per infermetat d’un treballador de la brigada que m’hi he assabentat que qui
supleix aquest treballador per baixa per infermetat és el fill de l’alcalde de Santa
Cristina d’Aro del CIU, si és cert i de si és cert que ens hi expliqui quins
requisits ha complert aquest noi perquè l’hagin agafat a Sant Feliu de Guixols i
si esta inscrits al SOC, si te domicili a Sant Feliu, etc, pot ser m’han informat
malament però a mi m’agradaria que vostè m’informés.

-

Tercera pregunta, en relació al gerent de l’Escola Nàutica, no me’n recordo si ja
estava assignat aquest càrrec i quin nom i cognoms té el gerent de l’escola
Nàutica.

-

Quarta pregunta, desprès de desapareguda de la figura del gestor turístic com
s’ha redreçat la seva absència en l’Ajuntament en el departament que li
correspon.

-

Cinquena pregunta, referent a la mostra que es farà l’espai del Museu Thyssen
d’aquest any 2015, si ja se saps alguna cosa referent a les obres a que es
portaran, si s’ha fet algun sinapsis, saben quines finalitat tindran les pintures que
s’exposaran?.

-

Desprès una altra pregunta, i aquesta serà la pregunta del milió, de moment
encara ni vostè ni cap regidor o regidora responsable s’ha posat en contacte amb
cap regidor de l’oposició ni a cap grup de l’oposició referent als pressupostos
municipals, que anem tard, suposo que no es presentaran de sopeton! Al menys
els caps de l’oposició ens agradaria tenir un contacte previ, que no passi... que
no parlem de rapidesa, nocturnitat, secretisme... bé volem participar; cap
pregunta més.

L’alcalde: dóna les gràcies al senyor regidor, pel que fa el tema de segregació, on la
finca el senyor Morcillo i els altres, el van donar com aval etc., la proposta la va fer
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols de l’equip jurídic de patrimoni de la Generalitat,
ells van dir que de moment preferien esgotar una altra via per establir una estratègia
amb el nou secretari judicial d’aquest jutjat, hores d’ara no ens han comunicat si volen
canviar d’estratègia, nosaltres considerem que seria la millor. En qualsevol cas, li puc
avançar que son molt zelosos de les seves competències, tant ens consta, poder
intervenir.

*
La part positiva que ja li vaig esmentar, es que altres hotels, altre finques a priori eren
menys atractives per als inversors han sortit endavant de manera que la que ens queda
pendent, seria hores d’ara la que ha hagut més expectatives perquè es pugui reubicar,
en tot cas, en el moment que hi hagi un canvi li informarem, trobem aquest punt de
reacció que ens venen a dir que ells ja saben el que es fan.
En relació a aquesta persona jo, si no m’equivoco la he vista treballar, contractada per
una empresa de fora però en qualsevol cas ho comprovarem, no li sabria dir, crec que no
és així, crec que no està treballant a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols i el senyor
regidor responsable ens està dient que no, i si a ell no li consta és així i em sembla, li
parlo de memòria en les visites fetes al carrer, està contractat per una altra empresa i no
pas per l’Ajuntament de Sant Feliu i no sé si és autònom o si treballa per aquesta
empresa, no acostumen a investiga,r en tot cas pel que vostè ens preguntava si forma
part de la nomina d’aquest ajuntament la resposta es que no.
En relació al gerent de l’Escola Nàutica entenc que vostè vol dir de l’Estació Nàutica, el
gerent de l’estació nàutica sembla que ja va informar el que és la Junta de l’estació
nàutica, va fer un procés selectiu i a escollit a una persona i estic convençut que si
s’adreça al president de l’Estació Nàutica, estic segur que li farà cinc cèntims de les
qualitats que han trobat etc.
L’alcalde passa la paraula al senyor Juanjo, si vol comentar vostè;
Sr. Juanjo: si, per complementar el que s’havia parlat abans, esta prevista la setmana
vinent una reunió amb la president de l’estació, que ha passat mes i mig de viatge, ja va
tornar i estarà present en aquesta reunió amb els regidors, i de la gerent jo li puc dir que
es diu Beti i els cognoms els desconeix però el que si li diré a favors d’ells es que la
selecció es va fer per professionals de selecció d’ocupació de l’Ajuntament i lògicament
nosaltres els polítics no hem participat.
L’alcalde: per tant, estic convençut que si parla amb el president de l’estació nàutica no
tindrà cap problema, habitualment ve per aquí, perquè estan d’obres en aquell tinglado i
per tant la pot trobar per aquí en aquest ajuntament.
Referent al gestor turístic com es desenvolupa doncs tot una sèrie d’activitats que va
endegar i va marcar doncs estem acabant, hores d’ara no l’hem finalitzades ens hi falten
unes quantes i després tindrem temps per repensar si accepten alguna persona, tenim dos
o tres temes que s’han de finalitzar i sembla que van per bona línia, i un d’ells era, com
vostès ja saben hem assolit la de ser, la d’obtenir la qualificació de Turisme Familiar,
qualificació que es va aconseguit en un temps força record.
En relació al tema Thyssen si que s’ha avançat, serà amb una pregunta molt concreta,
però ho demanen així però si vostè pot fer un comentari senyora Pilar Giró, si us plau;
Sr. Pilar Giró: si, evidentment, donant compliment al compromís de la Baronessa de
cedir la seva col·lecció per una temporada cada estiu, doncs com vostès saben això no
es fa d’un dia per l’altra i el que és el traç del que és l’historia del que explicarem
d’aquest estiu, doncs ja esta treballat i té el seu vistiplau i en aquests moments estem
treballant amb el vistiplau de la cessió de les obres que necessitem per poder fer per
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aplicar l’historia que volem l’estiu que ve. Esperem doncs que vagi be i que sigui un
èxit.
L’alcalde: balla! Que ho estan preparant, i en relació al tema dels pressupostos
municipals, doncs miri, si l’equip de govern doncs anunciés els seus criteris, segurament
ja els tindrien, però no hi volem renunciar, per tant estem discutint, no entre l’equip de
govern, no és intra l’equip de govern, per tant quan abans puguem els tindrem, l’any
passat també ens va costar molt, però també va ser el cop que van aconseguir disposar
de més diners d’inversió, per tant costa. Hi ha diferents criteris que són més ortodoxes
altres de no tant i en això estem.
El tema de personal esta tancat, el senyor regidor responsable de la brigada deia en
contundència que no em deixen contractar a ningú i per tant tot això està superat.
I ara estem amb quina quantitat realment pot anar a inversió, hi ha qüestions que tothom
aquí escoltem com es la regla de despesa etc. que dient que si l’entenem i que es
complexa inclús en la seva interpretació, doncs hi ha criteris diferents, hi criteris per
exemple que defensen el que es la Generalitat que és qui li compet interpretat la llei i els
que tenen altres persones, nosaltres en concret anem cap a la Generalitat.
L’alcalde passa la paraula a grup Tots Per Sant Feliu:
-Si, gràcies, jo volia començar demanant si dintre de l’operació d’aquest pressupost esta
previst de proveir a la policia municipal de les armilles que recullen el conveni del
2014, cosa que hi tenen dret, de qui ho sol·liciti i més amb la setmaneta que hem tingut
aquí al municipi amb el tema, té una mica de nerviosisme, avui també sortia al diari un
article de les policies locals i com actuen depèn de quina situacions, voldria saber si ho
tenen previst o pot ser que les tinguin comprades i tots, i aquest regidor que els hi parla
no ho sap.
Sí que li volia demanar al vicealcalde que si ens pot avançar si ja tenen previst la data de
la presentació del festival de la Porta Ferrada, també ha sortit a premsa un altre festival
que ja avançava programació i no m’agradaria ser dels últims, a veure si teniu un avanç.
Després demanar al senyor secretari si ens pot fer arribar una còpia si el tenen i espero
que si, del Pla d’Autoprotecció i del Pla d’Emergències del Pavelló i de la Rua de
Carnaval que així ho marca la llei i després volia demanar el cost de l’exposició que
s’inaugura dissabte en el Monestir, de nàutica, el cos de l’exposició en global i què
cobra el comissari d’aquest exposició. Gràcies.
L’alcalde: moltes gràcies, en relació a les armilles, la policia local de Sant Feliu està
dotada d’armilles de fa anys i el que estan demanant i el que consta en aquest conveni,
son armilles que es puguin portar sota la roba, però tots els vehicles porten ja armilles
de diferents mides ja que tenim agents de diferents mides d’alçada, doncs, per tant no es

*
que estem a cero, doncs és donar aquest pas i així és com s’acull, per la part econòmica
no hauria d’haver cap problema per poder-les adquirir.
Pel que fa el tema del festival de la Porta Ferrada, només és un apunt, és el primer any
que s’ha pogut programar el festival amb temps, amb molt de temps, per tant, jo crec
que podem tenir grans expectatives.
L’alcalde dóna la paraula al vicepresident, el senyor Pere Albó, si us plau;
Sr. Pere Albó: doncs, no m’ho tingui en compte si varien uns deu dies, per fer-se una
idea serà per Setmana Santa, volíem una presentació i hauria una prèvia que seria la
part, si se’n recorda l’any passat que es volia ampliar una oferta que fos dins del
festival, però amb una marca que fos un festival del humor, doncs no m’agrada sinó que
fos una oferta vinculada al Terrat i aquest tipus de producte, pot ser seria la presentació i
seria per separat i abans es podran lliurar dos presentacions i seran al voltant de
Setmana Santa per tant, en qüestions de molt poques setmanes i efectivament el que
vostès i volia incidir en el temps per tal de fer promoció per no tenir que anar amb la
llengua fora, i poder treure a la venda les entrades i això implica una millora tant en
l’usuari com en el pròpia capacitat de generar inversió, per tant sobre aquest calendari,
doncs.
L’alcalde: en relació als Plans de protecció, també tenim els de les escoles, etc.
Doncs,demanem a qui es el responsable el senyor Manel Navarro la qual és una persona
diligent, que de be segur ho tindrà a punt.
En relació al cost de l’exposició, començaré pel segon punt sobre el cost del comissari,
doncs el comissari cobra cero, no cobra, aquí té un informe de la directora del museu,
per tan l’única despesa relacionada amb ell va ser un viatge que va realitzar a Madrid,
que això si que va paga l’Ajuntament que va costar 188€, tret d’aquest 188€ doncs la
seva dedicació ha esta de manera altruista. Quan al cost, dir el cost total de l’exposició
és de 44.144, 93€, mes esperem fer un llibret, val a dir que aquesta quantitat el 70% de
la mateixa, hores d’ara, ja disposem de subvenció, per tant s’ha gestionat amb la
Diputació de Girona i la Generalitat i atesa a la qualitat de l’exposició hem aconseguit
aquest subvenció, en concret tenir present que aquesta exposició hi hauran 140 peces,
hi participen 7 museus, 5 arxius, 6 altres entitats i també hi ha 4 col·leccions particulars,
s’ha fet amb molta més gent , amb el museu de Madrid, Barcelona, Cartagena, Masnou,
Girona, també el museu de Bristol que ens ha fet arribar unes imatges, es una exposició
bastant extensa, en tot cas, si s’adreça a la directora del museu d’història de ben segur
que li podrà donar informació detallada que és el que vostè demana. Doncs, molt bé i
molt bona nit.
Joan Prat:
La càmeres que enfoca a la plaça pau Casals continua enfocant a un espai públic i està
clavada en un poste de telèfon. No surt en el plànol. S’hauria de verificar si filmen o no.
Alcalde si hi ha una càmera a la via pública, es retirarà sense més preàmbuls.
Oscar Alvarez:
Josep Saballs:
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Demana copia del pla de protecció del pavelló i del pla d’emergències del Carnaval.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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el secretari

Vist i plau
L'alcalde
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