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

13/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA
29 de setembre de 2016
de 21 h a 0:10 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
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)
Sra. Maria Carme Quero i Campasol (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estanyol (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
NÚM.:
I.

ASSUMPTE:

PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25 D’AGOST

*
DE 2016.
2.- NOMENAMENT COM A REGIDOR DEL SENYOR JOAQUIM CLARÀ I
ESTAÑOL (X2016011272)
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 2015 (X2016007947)
4.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA DE
TARIFES DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA
PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A 2017 (X2016012096)
5.- PAGAMENT DEL DÈFICIT DE LA PISCINA MUNICIPAL DELS ANYS 2012 I
2013 (X2016012780)
6.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
DEL PLE MUNICIPAL (X2015009598)
7.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL
CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL (X2016003865)
8.- PROPOSICIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA NO
VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM
(X2016012077)
9.- MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS COMPTADORS
TELEGESTIONATS, ANOMENATS “INTEL·LIGENTS” (X2016012287)
10.- MOCIÓ SOBRE L'ELIMINACIÓ DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA A
SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016013632)
11.- MOCIÓ EN SUPORT ALS SOM27 I
TANCAMENT A LA UAB (X2016013660)

MÉS ENCAUSATS PEL SEU

12.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 (X2016013689)
13.- MOCIÓ PER CONSCIENCIAR DE LA NECESSITAT DE REDUIR L’ÚS DE
LES TOVALLOLETES HUMIDES I NO LLENÇAR-LES AL WC (X2016013734)
14.- PROPOSICIONS URGENTS
II.- PART DE CONTROL:
15.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2
TRIMESTRE 2016 (X2016007905)
16.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT
2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS
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17.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC
136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES
(ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS
DE CIUTAT) (X2016011588)
18.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT
COL·LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)
19.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D'ESTATS EXECUCIO
PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ (X2016007191)
20.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LES LINIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2017 I TRAMESA
MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27 D'ABRIL
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
(X2016013296)
21.- DONAR COMTE AL PLE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE
CREDIT EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS
(X2016013107)
22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
23.- PRECS I PREGUNTES

*
Desenvolupament de la sessió:
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 25
D'AGOST DE 2016
S’aprova l’acta de la sessió número 12/2016, de 25 d’agost de 2016, a la qual s’hi
afegeixen les esmenes següents:
La Sra. Dolors Ligero exposa que manca l’última intervenció que va fer el Sr. Saballs.
L’Alcalde demana que consti també la intervenció del Sr. Pere Albó sobre l’actitud
feixista de l’equip de govern.
2. - NOMENAMENT COM A REGIDOR DEL SENYOR JOAQUIM CLARÀ I
ESTAÑOL (X2016011272)
«El secretari manifesta que s’ha rebut la credencial expedida en data 26 d’agost de 2016
pel president de la Junta Electoral Central Sr. Carlos Granados Pérez, que certifica la
designació com a regidor del Sr. Joaquim Clarà i Estañol, per estar inclòs a la llista de
candidats presentada per Convergència i Unió en les eleccions locals del 24 de maig de
2015, en substitució, per renúncia, del Sr. Emili Vilert i Pibernat.
El senyor alcalde cedeix la paraula a la Sr. Joaquim Clarà i Estañol, el qual davant seu
declara:

“Prometo per imperatiu legal i per la meva consciència i honor complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia perquè m’obliga el país veí. Espero que els propers regidors quan
vinguin i facin la prometença o jurament ho facin ja tenint la República Catalana en
marxa.”
Una vegada feta la presa de possessió, l’alcalde dóna la benvinguda al nou regidor.»

3. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2015
(X2016007947)
El secretari llegeix la proposta, la qual ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa d’Economia i Organització, actuant com a Comissió Especial de
Comptes, en data 31 de maig de 2016, sense que s’hagin presentat al·legacions ni
reclamacions:
«Atès l’informe d’Intervenció de 27 de maig de 2016, es PROPOSA:
Primer.- Aprovar el Compte General per l’exercici 2015 segons el detall que a
continuació s’exposa:
1.- Comptes Anuals
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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

1.1 De la pròpia entitat local (Ajuntament)
- El balanç, amb un actiu i un passiu......................................................91.719.280,88 €
- El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de....9.350.133,54 €
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:
 Crèdits inicials..............................................................26.709.957,00 €
 Modificacions de crèdit.................................................4.570.324,24 €
 Crèdits definitius..........................................................31.280.281,24 €
 Obligacions reconegudes.............................................25.301.872,92 €
 Pagaments realitzats.....................................................22.524.451,03 €
 Obligacions pendents de pagament................................2.777.421,89 €
b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials........................................................26.709.957,00 €
 Modificacions de crèdit..................................................4.570.324,24 €
 Previsions definitives...................................................31.280.281,24 €
 Drets reconeguts nets...................................................27.986.223,48 €
 Recaptació neta............................................................24.753.314,98 €
 Drets pendents de cobrament.........................................3.232.908,50 €
c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de..............................4.433.683,88 €
d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és........................6.109.456,61 €
e) La memòria integrada pels apartats que estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local.
1.2 De l’Organisme autònom Escola de Música
- El balanç, amb un actiu i un passiu...........................................................281.442,79 €
- El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de.........32.487,49 €
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:
 Crèdits inicials...................................................................444.230,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................6.036,89 €
 Crèdits definitius...............................................................450.266,89 €
 Obligacions reconegudes..................................................416.918,88 €
 Pagaments realitzats..........................................................404.121,27 €
 Obligacions pendents de pagament.....................................12.797,61 €
b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials.............................................................444.230,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................6.036,89 €
 Previsions definitives........................................................450.266,89 €
 Drets reconeguts nets........................................................444.792,35 €
 Recaptació neta.................................................................301.465,09 €

*
 Drets pendents de cobrament............................................143.327,26 €
c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de...................................27.873,47 €
d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és...........................162.884,78 €
e) La memòria integrada pels apartats que estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local.
1.3 De l’Organisme autònom Emissora Municipal
- El balanç, amb un actiu i un passiu...........................................................115.331,81 €
- El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un desestalvi de.....-5.406,76 €
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a) La liquidació del pressupost de despeses d’acord segons el següent detall:
 Crèdits inicials...................................................................139.949,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................1.142,25 €
 Crèdits definitius...............................................................141.091,25 €
 Obligacions reconegudes..................................................135.133,64 €
 Pagaments realitzats..........................................................133.788,85 €
 Obligacions pendents de pagament.......................................1.344,79 €
b) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
 Previsions inicials.............................................................139.949,00 €
 Modificacions de crèdit.........................................................1.142,25 €
 Previsions definitives........................................................141.091,25 €
 Drets reconeguts nets........................................................124.985,41 €
 Recaptació neta.................................................................122.101,35 €
 Drets pendents de cobrament................................................2.884,06 €
c) El resultat pressupostari en termes ajustats és de....................................-9.007,91 €
d) El romanent de tresoreria per a despeses generals és.............................17.699,53 €
e) La memòria integrada pels apartats que estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local.
2.- Documentació complementària:
2.1 De l’Entitat Local
- L’acta d’arqueig amb un import de...........................................................9.526.706,95 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres...........................................9.539.292,99 €
- Conciliació bancària.......................................................................................12.586,07 €
2.2 De l’Organisme autònom Escola de Música
- L’acta d’arqueig amb un import de................................................................41.150,73 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres................................................41.150,73 €
2.3 De l’Organisme autònom Emissora Municipal
- L’acta d’arqueig amb un import de................................................................18.250,83 €
- Certificacions de saldos d’entitats financeres................................................18.226,68 €
- Conciliació bancària................................................................................................24,15 €
2.4 Estats Consolidats
2.4.1 Drets reconeguts nets consolidats.....................................................28.273.959,24 €
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2.4.2 Obligacions reconegudes netes consolidades...................................25.571.883,44 €
2.5 Expedient de baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats
tramitats en 2015

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

Codi de Verificació electrònic: 9a7629e3-aa24-4e41-8be0-47290f488027

2.6 Informes de provisió de morositat dels drets reconeguts pendents de cobrament
en el tancament en l’any 2015 de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms»
La Interventora fa un resum de la proposta.
S’aprova la proposta per unanimitat.
4. – MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA
DE TARIFES DE L'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA
PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A 2017 (X2016012096)
El secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Economia i Organització:
«Atès l’informe de Gestió Tributària de 20 de setembre de 2016 adjunt a l’expedient,
d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el regidor d’Economia i
Organització de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posa a consideració de la
Comissió Informativa d’Economia i Organització, per al seu estudi, la següent proposta
d’acord de modificació dels tributs locals.
Les propostes d’acord són les següents:
Primer.- Modificar les següents Ordenances en els aspectes que es detallen a
continuació:
Ordenança Fiscal núm. 1, General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos
de Dret públic:
Es modifica en tot el redactat la nomenclatura de la secció de Rendes per la de Gestió
Tributària.
Es substitueix en tot el redactat les referències a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú per

*
la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
S’ha introduït el dissabte com a dia no hàbil juntament amb els diumenges i festius a
l’article 8.1 per incorporar les previsions de la llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques al respecte.
S’ha adaptat el calendari fiscal contingut a l’article 29 a la realitat dels períodes de
cobrament dels tributs periòdics.
S’ha adaptat el redactat de l’article 34.5 en relació a la practica del segon intent de
notificació per incorporar les previsions de la llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques al respecte.
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de a data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
S’afegeix a l’article 8.1.2ª la parella de fet i la parella estable als subjectes als quals se’ls
aplica la bonificació en les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa
de mort.
S’afegeix l’article 8.5 per tal de regular la devolució de l’aplicació de la bonificació
prevista pel cas de l’habitatge familiar en el cas que es transmetin abans d’haver passat
3 anys a l’herència exceptuant el cas que la transmissió es produeixi per la defunció de
l’hereu.
A l’article 15.4 es determina la documentació a aportar juntament amb la declaració o
autoliquidació pels casos d’actes per causa de mort.
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de a data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les Taxes per a la Utilització Privativa o
aprofitament especial del Domini Públic Local.
Es reenumeren els annexes de l’Ordenança.
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de a data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
ANNEX 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 8 que regula els Mercats municipals.
S’adapta el redactat del annex 6 a les noves previsions del reglament del mercat
municipal de Sant Feliu de Guíxols de venda no sedentària en relació al canvi de
titularitat per transmissió de l’autorització que no es limita a la cessió entre parents.
Així mateix s’elimina la possibilitat de que els llocs de venda tinguin, a efectes fiscals,
un aprofitament de fondària de 5 metres quadrats tal i com preveu el nou reglament.
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En relació al règim de pagament i composició del Cànon de la concessió Tipus A se
simplifica el redactat fent constar els acords en virtut dels quals es regulen les
concessions tipus A, eliminant tot el redactat que ja consta en els plecs de clàusules.
En relació al règim de pagament i composició del Cànon de la concessió Tipus B se
simplifica el redactat fent constar els acords en virtut dels quals es regulen les
concessions tipus B incorporant l’acord de Ple de 27 de juliol de 2016 i eliminant tot el
redactat que ja consta en els plecs de clàusules.
Sobre el redactat de les disposicions comunes pels llocs del mercat cobert s’ha eliminat
el primer paràgraf ja que es tracta d’una previsió que ja esta contemplada en els plecs de
clàusules de licitació de les concessions.
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i
Realització d’Activitats.
Es reenumeren els annexes de l’Ordenança i s’elimina de l’article 2 regulador dels fets
imposables l’annex 12 que preveia la taxa per la prestació de la boia de la reserva
marina.
A l’article 4.2 regulador de les sol·licituds de les bonificacions de caire social, es
substitueix la previsió en relació a la documentació a aportar pels ciutadans per
actualitzar-la a les previsions de l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques que regula els
documents aportats pels interessats al procediment administratiu.
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de a data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
ANNEX 2 Taxa del cementiri Municipal.
A l’article 3.1.3) s’actualitzen un 25% els imports de les tarifes en relació a les
concessions de nínxols de la secció B,C,D d’acord amb les previsions del propi article.
S’actualitza el redactat de l’article 3.5.1 que regula la taxa de conservació i
manteniment del recinte del cementiri per eliminar les taules amb els imports del
període transitori de creació dels padrons.
A l’article 3.6 que regula els imports de les tarifes de les transmissions i cessions es crea
la categoria pels nínxols-tomba: 1er i 2on grau de parentesc i col·laterals fins a 2on grau

*
per import de 180,24€ i sense parentesc: 488,32€ per assimilació amb els preus ja
establerts a l’Ordenança. A la categoria de panteons s’afegeixen els panteons-tomba.
A l’article 3.7 que regula els imports de les tarifes de les inhumacions, exhumacions i
reduccions es crea la categoria g) pel servei de trasllat de restes a fossa comuna.
La tarifa que s’estableix per assimilació als imports ja aprovats correspon a una
reducció de restes (49,17€) + una exhumació segons la sepultura en la que es trobi.
S’actualitza el redactat de l’article 5 que regula la gestió de la taxa de conservació i
manteniment del cementiri municipal ja que la confecció del padró d’aquesta taxa ja
esta normalitzat.
ANNEX 3.- Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic
S’elimina la disposició transitòria al perdre la seva vigència.
ANNEX 4.- Taxa per la Realització de la Tramitació o la Comprovació
Administrativa i la Realització d’Informes Tècnics en les Activitats Sotmeses a
Prèvia Llicència, Comunicació Prèvia o Declaració Responsable i pels
Controls Posteriors.
S’elimina la disposició transitòria al perdre la seva vigència.
ANNEX 5.- Taxa per a la Prestació de Serveis de Clavegueram
Es modifica la taxa prevista a l’article 6 per a les noves connexions a la xarxa d’acord
amb l’informe tecnico-econòmic del tècnic de l’àrea d’infraestructures,
subministraments, i manteniment d’edificis de data 6 de setembre de 2016 que
s’incorpora al present expedient i que comporta la modificació de l’actual redactat de
l’article 6 de l’annex 5 pel següent:
Article 6.- Noves connexions a la xarxa:
1.Quan un ciutadà/na sol·liciti una nova escomesa de clavegueram (Quan no estigui
explícitament inclosa en la sol·licitud de llicència/comunicació d’obra major o d’obra
menor), haurà de presentar instància de sol·licitud per a la mateixa, amb la correcta
descripció de totes les dades de l’interessat/da i de l’habitatge i fer-ne o justificar la
autoliquidació de la corresponent taxa per a Nova Escomesa.
2.La Taxa per a Nova Escomesa descrita, inclou els imports de les anteriors Taxes per a
la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa (72,47€) , i la Taxa per obertura de
rases a la via pública (72,47€).
3.Aquesta sol·licitud, i el comprovant de pagament, seran transmesos a l’Àrea
d’Infraestructures, Subministraments, i Manteniment d’Edificis Municipals, per a que
en comprovin les dades, l’ajust a la realitat de la sol·licitud respecte als requeriments
tècnics i en sol·licitin la seva execució a l’empresa concessionària del servei, per a tal fi.
4.L’empresa concessionària, tramitarà l’avís de obertura de rases a la via pública a la
Policia Local, i un cop efectuada l’escomesa i comprovat el correcte funcionament de la
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mateixa, facturarà a l’Ajuntament les esmentades tasques segons els preus unitaris
aprovats en la adjudicació, en la certificació mensual següent.
5.En cas que es tracti d’una sol·licitud per a reparació d’escomesa ja existent, cal indicar
clarament tal fet en la instància, aportar el màxim de detalls possibles en la descripció,
i fer la liquidació de la Taxa per a la reparació d’escomesa existent. La resta del procediment
és el mateix.
Taxa nova escomesa de clavegueram
Taxa per reparació d’escomesa existent

1585,75€
792,87€

ANNEX 7.- Taxes per la Prestació de Serveis de les Escoles Bressol
Municipals l’Oreneta i Mas Balmanya
Es modifica el redactat de l’article 7.3 que regula el règim aplicable a les bonificacions
per aquesta taxa, concretant el règim d’incompatibilitat de la bonificació amb el fet de
que les famílies ja s’acollin a una altra subvenció per aquest concepte a qualsevol altre
organisme.
ANNEX 10.- Taxes dels Serveis de l’Organisme Autònom “Escola de Música”
S’ha incorporat el text aprovat per Acord de Ple de data 30 de juny de 2016.
ANNEX 12.- Taxes per Prestació de Serveis de Boia de la Reserva Marina
S’elimina la taxa per la prestació de serveis de boia de la reserva marina ja que el servei
no s’està prestant.
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de les Taxes pel Servei de Recollida,
Transport i Tractament d’Escombraries i Preu Públic pel Servei de Recollida i
Gestió dels Residus Comercials.
Es modifica l’article 6.3.a.14 quant els trams de valor cadastral per tal d’adequar-los als
valors anteriors a l’actualització de l’exercici 2016.
Atès l’informe tecnico-econòmic de la tècnica de l’àrea de neteja urbana i zona blava de
data 5 de setembre de 2016 que s’incorpora al present expedient i que comporta
l’ampliació de la previsió de diferents activitats no especificades en l’actual redactat i
que s’han donat d’alta en els codis ja existents per assimilació al volum de residus que
generen.
Les incorporacions han estat les següents:

*
Activitats mixtes ( comerços al detall amb cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes,sales
de festes i similars) tindran la mateixa taxa i preu públic que el codi 6 i derivats segons
superfície, Cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes, sales de festes i similars. La
quantitat de residus que generen aquest tipus d’activitat són dins la mateixa assimilació
d’un bar normal.
Activitats religioses ( centres de culte, esglésies, parròquies, ermites), tindran la mateixa
taxa i preu públic que el codi 8 Establiments oberts al públic de baix o nul índex de
producció de residus i, concretament, 8.01 Baix. La quantitat de residus que generen
aquest tipus d’activitat són dins la mateixa assimilació a una activitat de baixa
producció de residus.
Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, centres sanitaris i
clíniques veterinàries ( privats o públics ) tindran la mateixa taxa i preu públic que el
codi 11 i derivats segons superfície, Comerços de venda al detall. La quantitat de
residus que generen aquest tipus d’activitat són dins la mateixa assimilació d’un comerç
al detall.
Serveis funeraris tindran la mateixa taxa i preu públic que el codi 11 i derivats segons
superfície, Comerços de venda al detall. La quantitat de residus que generen aquest
tipus d’activitat són dins la mateixa assimilació d’un comerç al detall
Es modifica el redactat de l’article 7.4 al preveure que les unitats rústegues també els hi
serà d’aplicació la taxa ja que segons informe de la tècnica de l’àrea de neteja urbana i
zona blava la contenització en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols està
distribuïda de manera que qualsevol finca rústega té alguna bateria de contenidors a
prop per poder llençar el residu que genera, a més, de poder fer ús del servei de
deixalleria de què disposa el municipi. S’assimila al codi 14 previst per a propietaris o
usuaris de cases, torres, habitatges unifamiliars, pisos, apartaments.
S’elimina del redactat la Disposició Addicional que regula una subvenció pels llogaters
equivalent a la bonificació dels propietaris. L’esmentada subvenció serà objecte de
tramitació per l’àrea de serveis socials d’acord amb el procediment i la normativa
prevista per a les subvencions.
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
Ordenança reguladora de les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles en la
via pública i altres zones.
S’ha detectat un alt número de denúncies derivades tant d’usuaris que exhaureixen el
temps previst al tiquet com dels que no treuen el tiquet preceptiu.
Fins ara, la tarifa d’anul·lació de denúncia per temps exhaurit estava prevista en 4 euros
i la tarifa per anul·lació de denúncia per no treure tiquet era de 6 euros.
Amb el règim de tarifes i horaris aprovats es donava la paradoxa de que resultava més
costós l’import que pagava l’usuari, que aparcava tot el dia i complia amb el règim
tarifari establert , que el que, aparcant tot el dia pagava un tiquet pel mínim o
directament no pagava res i després abonava l’import de l’anul·lació de la denúncia per
tiquet exhaurit o per no treure el tiquet.
Els preus de les tarifes establerts pel mínim de temps que es pot posar per tiquet és de
30 minuts amb un cost de 0,41€.
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Per cobrir tot l’horari d’estada amb pagament, 9 hores ( de les 9:00 hores a les 14:00
hores i de les 16:00 hores a 20:00 hores) es tindrien que posar com a màxim 18 tiquets
que suposarien la quantitat de 0,41*18= 7,38€. Considerant un marge de permissibilitat
d’una hora , a partir de la segona hora d’excés s’entén que l’import de l’anul·lació de la
denúncia per que aquest sigui dissuasori hauria de ser de 8€ i seguint les mateixes regles
de proporcionalitat que existien fins ara, l’import de l’anul·lació per no treure tiquet
hauria de ser de 12€.
Per tot el que s’ha exposat i als efectes d’aconseguir una major equitat en el tractament
entre els usuaris complidors i els que no lo són, es proposa el següent escalat per el
concepte d’anul·lació de les denúncies, tant de les zones a assenyalades del casc urbà de
la ciutat amb límit horari de 3 hores i 6 hores i de els zones assenyalades de la vies de
trànsit de la platja de Sant Pol:
- 4 € per anul·lació de denúncia per temps exhaurit (màxim una hora).
- 8 € per anul·lació de denúncia per temps exhaurit de més d’una hora.
-12€ per anul·lació de denúncia per no treure tiquet
S’adapta la Disposició Final de l’Ordenança respecte de la data d’aprovació del Ple i
l’entrada en vigor el 1 de gener de 2017.
Segon.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els
quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i
anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex, fax o telegrama
en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran admeses les
reclamacions si són rebudes per l’Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització
del termini assenyalat.
En el supòsit que no se’n presentin, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, sense
necessitat d’adoptar nous acords, en compliment del que estableix l’article 17.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,m pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’article 49 c) de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Tercer.- Les Ordenances modificades començaran a regir a partir de l’1 de gener
de 2017 un cop publicat el seu text íntegre de les modificacions en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, amb l’excepció de que les Ordenances en prevegin una altre de
diferent.»
La Interventora fa un resum de les modificacions introduïdes en cada un dels tributs
municipals per a l’exercici 2016.

*
Josep M. Muñoz: Posa de manifest que no s’incrementa la pressió fiscal sobre la
ciutadania, es tracta de petites modificacions de caràcter tècnic o legal. Els ingressos
municipals del 2017 seran els mateixos que el 2016, tal com ja va passar en l’anterior
exercici. S’ha fet un esforç de treball per part de l’àrea de Serveis Econòmics en relació
a la tarifació social, s’ha estudiat a fons i s’ha arribat a conclusió que és millor aplicar
bonificacions socials, les quals generen més avantatges als beneficiaris.
Pere Albó: S’estudiaran bé l’expedient i faran les propostes que considerin necessàries,
tal com ja van fer l’any passat, i que van ser en part assumides per l’equip de govern.
Valora positivament l’esforç per a la implantació de l’Administració electrònica i per a
la bonificació social.
Jordi Lloveras: L’aprovació diferenciada en el temps de les ordenances fiscals i el
pressupost dificulta veure la relació entre ambdós expedients. Es tracta d’un expedient
molt tècnic, però el seu grup manté els seus plantejaments polítics. Per una banda, la
tarifació social, per altra banda el reglament de subvencions. La primera no és una
qüestió assistencial sinó d’equitat. El reglament de subvencions està molt relacionat
amb les ordenances fiscals.
Dolors Ligero: L’any passat es va reduir l’IBI un 2%, però ho consideren insuficient.
Creu que els ingressos extres de la regularització cadastral ha de repercutir en benefici
dels ciutadans. La rebaixa podria ser de fins el 8%. Sobre la taxa d’escombraries,
aquesta es basa en el valor cadastral, la qual cosa implica que pisos més antics al
Passeig paguen menys de taxa que pisos nous i més petits a altres zones. El seu grup
s’abstindrà a l’espera de les al·legacions.
Josep M. Muñoz: Agraeix el to del debat. Hi ha vàries esmenes que fan referència a la
nova llei de procediment administratiu. GDC utilitza termes que ja no estan a les
ordenances. La subvenció perjudica al ciutadà que la rep perquè li apareix a la
declaració de renda. El que hi ha són bonificacions. Els ingressos municipals estan
establerts a la llei, i no hi ha la possibilitat de crear nous impostos. Sobre la tarifació
social, han analitzat diversos estudis i la tarifació social marca uns límits que acaben
contradient l’objectiu d’equitat i justícia. Posa l’exemple de les taxes de les escoles
bressols de l’Ajuntament de Barcelona, en que una unitat familiar de dos membres amb
més 17 mil euros d’ingressos paga el mateix que les unitats amb molts més ingressos.
La realitat no correspon al nom de la tarifació social. El que cal és fer un estudi sobre la
rendibilitat social dels serveis públics. Cal saber exactament quins són els usuaris de
cada servei. Posa l’exemple de l’Escola de música. L’objectiu és que ningú quedi fora
d’un servei municipal per la seva poca capacitat econòmica. Sobre la intervenció de
CiU, la rebaixa que proposen de l’IBI no es pot atendre ja que posaria en perill alguns
serveis municipals. Sobre la taxa d’escombraries i els valors cadastrals, aquests s’han
anat actualitzant anualment, i l’Estat va fer la regularització.
Pere Albó: No comparteix la regularització dels valors cadastrals amb efectes
retroactius. Considera que el tipus cadastrals s’haurien d’adequar després de la
regularització i de l’increment obligatori del govern estatal. No està d’acord amb que les
bonificacions arriben a tothom. Proposaran exemples de municipis on s’apliquen bones
mesures de bonificació i tarifació.
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Jordi Lloveras: Hi ha tarifes i preus de serveis públics que admeten tarifació social.
Aportaran mesures adoptades per altres municipis. Reconeix que no és tècnicament
fàcil, i cal valentia des d’un punt de vista ideològic.
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Dolors Ligero: Insisteix que el criteri que s’aplica per calcular la taxa d’escombraries no
és just. Fa referència als ajuts per IBI que es varen aplicar fa dos anys, creu que era un
criteri més complert. Admet que tots els criteris són millorables.
Josep M. Muñoz: Les ajudes a famílies amb escassa capacitat econòmica ja s’han
aplicat aquest estiu garantint l’accés als menjadors escolar durant l’estiu, i també
s’aplicaran mesures en tema de pobresa energètica. Les mesures que s’adopten en un
municipis no són automàticament aplicables a altres municipis. Vol posar de manifest
que no hi ha actuacions opaques per part de l’equip de govern. Cada any s’han enviat
notificacions individuals a tots els interessats en les regularitzacions de l’IBI, que es van
aprovar abans de l’inici d’aquest mandat. Fa constar que les ordenances fiscals
s’aproven inicialment dins del mes de setembre.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 12 (TSF, ERC, GS)
Abstencions: 9 (CIU, GDC, MES i CUP)
Alcalde: La proposta és tècnica, però també té un rerefons polític de contenció i de no
pujar tributs, tal com es va fer l’any passat. En aquest Ajuntament mai s’havien aprovat
les ordenances quan toca, a l’igual que el pressupost municipal. El primer que es va
trobar quan va entrar d’alcalde van ser dues mil set-cents liquidacions de regularització
cadastral aprovades l’any 2014. L’equip de govern està obert a les al·legacions que es
puguin fer.

5. - PAGAMENT DEL DÈFICIT DE LA PISCINA MUNICIPAL DELS ANYS
2012 I 2013 (X2016012780)
El secretari llegeix la proposta que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Atenció a les Persones:
«El sotasignat David Oliveras Sala com a regidor de l’àrea d’esports i joventut sobre
l’assumpte de referència emet la següent proposta.
Atès l’informe de serveis econòmics de data 24 d’abril de 2015.

*
Atès l’anàlisi que des d’aquesta regidoria s’ha efectuat respecte els dèficits d’explotació
dels exercicis 2012 i 2013 presentats per Llop Gestió per imports de -38.300,92 i
-47.128,84.
Atès el bon funcionament actual de la piscina i la diversitat d’actuacions que l’empresa
ha realitzat per aconseguir que els números no siguin negatius i un cop mantinguda una
reunió amb el representants de Llop Gestió.
PROPOSO AL PLE
Primer. Estimar parcialment el dèficit de 2012 i 2013 per imports de -24.661,89 i
-31.089,69 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.34206.22799.
La no estimació total del dèficit ve produïda pels ingressos deixats de percebre i no
justificats referents al lloguer d’espais i al pagament de l’ADF.
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació a l’empresa Llop Gestió Esportiva
SL amb NIF B62538228 per imports de 24.661,89 euros amb número d’operació
920160002828 corresponent al dèficit de l’any 2012 i 31.089,69 euros amb número
d’operació 920160002829 corresponent al dèficit de l’any 2013.»
Pere Albó: L’empresa que gestiona la piscina ja va reclamar aquests desequilibris a
l’anterior govern i no es va acceptar. L’informe de l’expedient fa constar les partides
que no es poden acceptar, i acaba informant favorablement la proposta. El concessionari
ha d’assumir el risc i ventura de l’explotació del servei.
Interventora: L’informe de l’expedient és de 2015 i es va traslladar a l’empresa per tal
que justifiqués els punts que no estaven ben justificats.
Josep M. Muñoz: Les reclamacions de desequilibri ja venen del 2012, i tal com ja va fer
l’anterior govern, s’ha estudiat quins punts podien ser atesos i quins no. Són dos anys de
crisi econòmica. L’empresa dóna un bon servei. En aquest mateix servei anys enrere es
van pagar desequilibris econòmics molt superiors.
Pere Albó: Reitera la seva disconformitat i els arguments exposats.
Josep M. Muñoz: Reitera que segueix la línia del govern anterior, i que l’empresa ha
esmenat les deficiències detectades per serveis econòmics.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS i CiU)
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 2 (GDC i CUP)
Carles Motas: S’està donant un servei de primer nivell amb la piscina municipal, que
també és mèrit dels diferents regidors d’esports que s’han anat succeint.
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6. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINARIES DEL PLE MUNICIPAL (X2015009598)
Es procedeix a efectuar la votació per a ratificar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del
dia, amb resultat favorable.
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El secretari llegeix la proposta:
«En data 30 de juny de 2015 el Ple Municipal va aprovar establir que les sessions
ordinàries del Ple Municipal es duguin a terme l’últim dijous de cada mes, a la Sala de
Plens de l'Ajuntament, amb horari diferent dels mesos de juny a setembre que de la resta
de l’any.
Vista la proposta de la Junta de Portaveus per tal que els Plens Ordinaris es celebrin
l’últim dijous de cada mes, amb inici a les 21 h, durant tot els mesos de l’any.
Per això es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir com hora d’inici de les sessions dels Plens Ordinaris les 21 hores de
l’últim dijous de cada mes, durant tots els mesos de l’any.
Segon.- Quan el dia assenyalat en el punt anterior sigui festiu, vigília de festiu, o
concorri una altra raó que ho justifiqui, el Ple Ordinari es convocarà un altre dia, el més
proper possible al darrer dijous de mes.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
7. - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (X2016003865)
Es procedeix a efectuar la votació per a ratificar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del
dia, amb el següent resultat favorable.
El secretari llegeix la proposta:
«En data 28 d’abril de 2016, el Ple Municipal va aprovar el plec de condicions
econòmiques i administratives particulars redactat per al contracte per al servei de

*
manteniment i conservació del Cementiri Municipal, i va iniciar el procediment de
contractació, en base a l’esmentat plec.
Atès que en la clàusula 10a del plec de condicions s’establia la composició de la Mesa
de Contractació, sense concretar els membres que en formarien part.
Atès que cal constituir i designar els membres que composaran la Mesa de
Contractació, per procedir a l’obertura de les pliques presentades al procediment per a
l’adjudicació d’aquest contracte.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la constitució de la Mesa de Contractació del contracte per a la
prestació dels serveis de manteniment i neteja i d’inhumació i exhumació del
Cementiri Municipal.
Segon.- Designar com a membres de l’esmentada Mesa de Contractació, les següents
persones:
President
Titular: Sr. Josep Saballs i Balmaña
Regidor delegat de Contractació
Vocals
Titular: Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
Regidora delegada del Cementiri
Titular: Sr. Diego J. Pellegrino
Coordinador del Dept. de Contractació
Titular: Sra. Dolors Ligero i Ruiz
Regidora de CIU
Titular: Secretari de l’Ajuntament
Sr. Carles Ros i Arpa
Titular: Interventora de l’Ajuntament
Sra. Ma Ángel Barrio i Ruiz
Secretària
Titular: Sra. Laura Lafarga i Bellver
Cap del Dept. de Contractació

Tercer.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una antelació mínima de 7
dies en relació a la primera reunió que es realitzi.»
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Pere Albó: Considera que aquest expedient ja s’hauria d’haver resolt fa molt de temps.
Demana més agilitat en aquest tema.
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Jordi Lloveras: La presència de l’oposició és bona per una qüestió de transparència.
Demana que s’incorpori de forma general en una modificació del ROM.
Jordi Vilà: Aquest govern ha adoptat mesures per millorar l’agilitat del Departament de
Contractació. El servei s’ha garantit bé en tot moment.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 19 (TSF, ERC, GS, CiU i GDC)
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 1 (CUP)
8. - PROPOSICIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA
NO VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM
(X2016012077)
El secretari llegeix la proposta referent a la proposició presentada pel grup municipal de
Guíxols des del Carrer, que va quedar sobre la taula en la sessió plenària del mes
d’agost de 2016.
«La normativa espanyola obligarà a substituir els actuals comptadors elèctrics per uns
altres anomenats “intel·ligents”, no obstant la feina de substitució ja ha començat fa
mesos a la nostra ciutat. Aquests nous comptadors funcionen per telegestió, és a dir,
permeten controlar el consum de la llum de manera remota, sense que els operaris
s’hagin de desplaçar a l’habitatge.
El problema d'aquests comptadors, a banda de significar milers d'acomiadaments i
d'afectar directament a la privacitat de les persones (la companyia elèctrica sap en tot
moment i en temps real quan som a casa i quan consumim), són els possibles efectes
nocius que poden tenir sobre la salut de les persones, ja que suposen una exposició
continuada i elevada a les radiacions provinents de les ones electromagnètiques que
constantment estan emeten aquests nous aparells.
El cert és que aquests nous comptadors ja han generat debat en diversos països. En
alguns, com és el cas de França o el Regne Unit la seva instal·lació al final ha estat
voluntària, en altres, com Àustria, no s'han arribat a posar. Un altre exemple que la
connexió amb aquests nous comptadors de la llum es pot fer de manera diferent són els
països nòrdics o Alemanya, on es fa a través de la fibra òptica, una tecnologia
absolutament innòcua que evita la generació massiva d'ones electromagnètiques. De fet,
la pròpia OMS, en la seva resolució 1815/2011, alerta que l'exposició als camps
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electromagnètics pot ser un factor carcinògen i recomana aplicar sempre un Principi de
Precaució. Segons aquest principi les companyies elèctriques haurien d'haver demostrat,
abans de la seva comercialització, que els nous comptadors no perjudicaran a la llarga la
nostra salut. Això no s'ha demostrat.
Tota aquesta situació ha provocat la queixa i l'aparició d'organitzacions i moviments
socials, com PECCEM o ENSALUT. Aquestes entitats estan promovent, entre altres
accions, la recollida de signatures a favor d'una Iniciativa Legislativa Popular que
modifiqui l'actual normativa, i també, una campanya informativa perquè la ciutadania
sàpiga que avui és possible legalment negar-se a fer el canvi (l'ordre ministerial IET
290/2012 diu molt clarament que el canvi no serà obligatori fins el 31 de desembre de
2018); malgrat que en la majoria dels casos, especialment en blocs de pisos, les
companyies elèctriques no informen d'aquest termini i actuen amb total impunitat al
moment de fer el canvi, els posen i llestos.
Per tot això, PROPOSEM
Primer.- Que l'Ajuntament disposi, a través de l'Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana -OIAC-, Centres Cívics i espais municipals adients, del model de
comunicació (individual i/o col·lectiu) que els veïns i les veïnes que es volen negar a fer
el canvi del comptador abans de la data assenyalada han d'enviar a la seva respectiva
companyia elèctrica (s'adjunten els dos models).
Segon.- Que en els mateixos espais públics es disposi de fulls informatius al respecte
(s'adjunta una proposta de full).»
Jordi Lloveras: Porten mesos treballant aquest tema. Hi ha persones que no els han
avisat i els hi ha instal·lat, i n’hi ha que s’hi han oposat i no els hi han instal·lat. Hi ha
persones que tant els hi fa, i n’hi ha que ja els hi va bé. Fa un resum de la proposta.
S’aprova la proposta per unanimitat
9. - MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS COMPTADORS
TELEGESTIONATS, ANOMENATS "INTEL·LIGENTS" (X2016012287)
El secretari llegeix la proposta referent a la proposició presentada pel grup municipal de
Guíxols des del Carrer, que va quedar sobre la taula en la sessió plenària del mes
d’agost de 2016.
Jordi Lloveras: Fa un resum de la proposta. Proposa suprimir el punt Quart de la moció.
S’accepta la supressió del punt Quart, de forma que la proposta queda en aquests
termes:.
«L’Ordre IET/290/2012, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, relativa al pla
de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors tot
i que mantenia la implantació pel 31 de desembre de 2018. L’esmentada Ordre instava
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les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la
substitució dels seus comptadors com a mínim amb tres mesos d’antelació. Avui molts
d’aquests usuaris, també a Sant Feliu de Guíxols, són obligats a acceptar que la
substitució del seu comptador elèctric es faci sense que s’hagi formalitzat correctament
la comunicació prèvia tal i com insta l’Odre. Sovint, especialment en comunitats de
veïns, els comptadors es canvien i llestos, entre altres coses, sense que les persones
afectades hi siguin presents i sense que es pugui comprovar si els kWh indicats per la
companyia a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos
comptadors en el moment de la substitució. A més, les companyies apliquen restriccions
a la lliure competència ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar, comprar o buscar
un nou comptador en el mercat lliure. En definitiva ens trobem davant veïns i veïnes
espantats o dubtosos que no volen canviar encara el seu comptador, però que es senten
pressionats per les companyies elèctriques, quan avui aquest canvi no és obligatori i
quan es pot fer fins el 31 de desembre de 2018.
També cal tenir en compte que la posada en funcionament d’aquests nous comptadors
per mesurar els consums, obre la possibilitat a tercers destinataris d’obtenir i processar
cada vegada un volum més gran de dades personals. Actualment diferents instàncies de
la Unió Europea estan duent a terme actuacions tendents a conciliar el desplegament
dels sistemes de comptador i xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat de les
persones. En aquest sentit l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seguint un
dictamen de la Comissió Europea, va emetre un informe el 22 de juny de 2015 on
considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al
consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent
l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta que excedeixen del mer
coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada, alhora que
considera també que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment
inequívoc de l' afectat.
També és evident la creixent preocupació social a moltes ciutats del nostre país, també a
Sant Feliu de Guíxols, en relació amb les emissions d’ones cada dia majors i els
possibles efectes sobre la salut de les persones que puguin tenir amb el temps les
radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors
intel·ligents, i molt especialment sobre els col∙lectius més sensibles, com són, nadons,
dones embarassades, nens i nenes, persones electrohipersensibles i persones malaltes.
La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous
comptadors d’electricitat es veurà multiplicada en un futur per la implantació dels nous
comptadors telegestionables també de gas i de llum; sense que en cap moment es
garanteixi la protecció de la salut de les persones davant tanta antena i tanta
radiofreqüència. Importants publicacions científiques han demostrat que els camps
electromagnètics afecten negativament els organismes vius i que a nivells elevats poden
augmentar el risc de càncer o l'estrès cel·lular, provocar canvis estructurals i funcionals

*
en el sistema reproductor, provocar trastorns neurològics i dèficits en l'aprenentatge i,
en general, tenen efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va
més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius
tant per a les plantes com per als animals.
Per tot l’exposat, el Ple acorda els següents ACORDS
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a una paralització preventiva de la
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments de la
Directiva Europea 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, en aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i també, d’acord amb
l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució
sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del
Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció
de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no
es realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la
protecció de dades.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a recolzar la decisió dels veïns i
veïnes que actualment vulguin expressar la seva negativa a la instal·lació dels nous
comptadors intel·ligents.»
Se sotmet a votació la proposta, sense el punt Quart.
S’aprova per la totalitat dels assistents, excepte l’Alcalde, que s’ha absentat momentàniament de
la sessió.

10. - MOCIÓ SOBRE L'ELIMINACIÓ DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA A
SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016013632)
L’Alcalde es reincorpora a la sessió.
El secretari llegeix la moció presentada pels grups municipals de TSF, ERC i GS, que
ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones, en la qual el grup de la CUP es va adherir a la moció:
«El règim de Franco va ser una dictadura oposada a la democràcia, que va aparèixer per
garantir els privilegis de les classes dominants espanyoles en el moment en què la
Segona República iniciava un seguit de reformes democràtiques. L’any 1939 va
finalitzar la Guerra Civil Espanyola amb unes 550.000 víctimes i uns 400.000 exiliats i
s’iniciava un període de dictadura franquista, enguany es commemoren els 80 anys
d’inici de la Guerra Civil.
El franquisme va crear unes xarxes de complicitat en què milers de persones es van
veure implicades o van ser còmplices del vessament de sang, de les persecucions fetes,
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de la vida de centenars de milers de persones a les presons, als camps de concentració o
als batallons de presoners, penes de mort injustes, sense judici. Hi hagué repressió en
tots els àmbits: polític, social, econòmic, laboral, ideològic i, pel que fa als països de
parla catalana, d'un intent de fer desaparèixer l'ús popular de la llengua. L'èxit de la
repressió fou indiscutible, ja que li va permetre perpetuar-se en el poder fins a la seva
mort l’any 1975.
El mes de novembre farà 41 anys de la mort del dictador Francisco Franco i la
simbologia franquista ens recorda aquest passat històric.
Atès que el Congrés de Diputats va aprovar la Llei de la memòria històrica 52/2007, de
26 de desembre, en l’article 15 que fa referència a “Símbols i monuments públics” al
punt 1 diu: “Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències,
prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres
objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la
sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”.
Atès que més de 41 anys després de l’acabament de la dictadura militar encara podem
localitzar símbols franquistes als carrers de Sant Feliu de Guíxols, tal i com es pot
comprovar al cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya, on consten fins a tres objectes catalogats dins del nostre terme municipal.
Atès que durant la dècada dels anys 60 i 70 a Sant Feliu de Guíxols es van construir
edificis de protecció oficial, i encara molts d’ells a la façana hi ha una placa metàl·lica
de color gris clar, que ho recorda amb la següent descripció: “Ministerio de la Vivienda.
Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley 15
de julio de 1954”o “Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda.
Edificio construido al amparo de régimen de Viviendas de Protección Oficial,
acompanyades de la simbologia del “yugo y las flechas”.
Atès que les plaques, tal com va establir la Llei d’habitatges de Protecció Oficial de 15
de juliol de 1954 i en l’Ordre de 9 d’agost de 1961 la funció d’aquelles plaques era
“posar de manifest no només la protecció acordada, si no les obligacions adquirides pels
promotors i propietaris amb la construcció”. Que té efectes durant trenta anys a partir de
la construcció dels edificis.
Atès que a Sant Feliu de Guíxols existeix a més el grup de cases i blocs de pisos
anomenada Urbanización Miguel Mateu, construïda l’any 1962 i batejada així en honor
al franquista qui entrà a Barcelona amb les tropes franquistes el 26 de gener de 1939, i
el 27 fou nomenat alcalde de Barcelona, càrrec que ocupà fins al 1945; a més
d’ambaixador a París (1945-1947); president de la Caixa de Pensions, "la Caixa" (19401972); president de la patronal catalana Foment del Treball Nacional (1952-1972); i fou
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també procurador a les Corts com a conseller nacional de Falange Española des de 1943
fins a la seva mort, el 1972.
Atès que la maduresa democràtica de la nostra ciutadania ja no permet mantenir els
vestigis ni les exaltacions als repressors de la llibertat, de la democràcia i del nostre país
del segle passat en el nostre espai públic. Que aquest ha de ser una visibilització dels
valors democràtics, de pau, de justícia i respecte de la nostra societat.
Atès que és necessari mostrar un rebuig contundent per les diferents mostres de suport a
períodes dictatorials, que s’han caracteritzat per l’ús injustificat de la imposició i
opressió cap a persones i col·lectius contraris a la seva ideologia.
De manera que encara tenim les empremtes del règim totalitari franquista i la seva
brutal repressió, que tant va emplenar de dolor i silencis a diverses de les nostres
generacions. I que mai oblidarem.
És per tot l’exposat que els grups municipals de Tots per Sant Feliu (TSF), Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC) i Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols proposem l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebutja enèrgicament la simbologia
franquista que perdura en alguns indrets de la ciutat i es realitzarà un inventari i una
catalogació exhaustiva dels elements franquistes que encara hi perduren.
Segon. Instar els propietaris dels edificis la retirada de les plaques i elements franquistes
i, en el cas que no es tregui, l’Ajuntament actuï d’ofici.
Tercer. Establir un conveni amb el Memorial Democràtic de Catalunya per realitzar un
inventari dels llocs i espais vinculats a la memòria democràtica i la lluita antifranquista
per tal de catalogar-los com a patrimoni cultural municipal, es senyalitzin i s’integrin
dins de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.
Quart.Comunicar a la Conselleria d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència de la Generalitat, al Memorial Democràtic i al Parlament de Catalunya,
els acords aquí recollits.»
Georgina Linares: Fa un resum dels arguments de la moció.
S’aprova la proposta per unanimitat.
11. - MOCIÓ EN SUPORT ALS SOM27 I
TANCAMENT A LA UAB (X2016013660)

MÉS ENCAUSATS PEL SEU

La Moció presentada pel grup municipal de la CUP va ser dictaminada per la Comissió
Informativa d’Atenció a les Persones. Abans de la convocatòria del Ple, i d’acord amb
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l’anunciat a la comissió informativa, el mateix grup promotor va presentar el següent
vot particular a la moció, que es sotmet a consideració del Ple:
«El passat 5 de juliol de 2016 es van conèixer les diligències prèvies del fiscal sobre el
cas 328/2013 adreçades al Jutjat d’Instrucció de Cerdanyola. El cas té el seu origen el
17 d’abril de 2013, quan més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al
Rectorat de la Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades
democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de
la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la
pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport públic pels
estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la
comunitat universitària aprovés dites mocions, el govern de la universitat no va
implementar aquestes mesures deliberadament. Després d’un mes d’ocupació intentant
negociar amb l'equip de govern de la universitat, sense cap tipus de resultat i sense que
el govern fes cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada.
Un cop finalitzada la protesta, algunes de les persones que hi van participar, i també
algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment
imputades. En total 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis
i un treballador del Personal Docent i Investigador. Tres anys després dels fets, el
Ministeri Fiscal es desmarca amb unes peticions totalment desorbitades acumulant
penes d’entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els
400.000 euros.
Davant d'aquests fets volem manifestar:
-Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents
d'elitització i de privatització.
-Que les penes formulades per l’acusació són innecessàries. L’actuació del Ministeri
Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la
ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres, penes de
presó de més d’onze anys de presó.
-Que defensem que la universitat pública és un instrument clau per a la cohesió social i
per una producció de coneixement orientada al bé comú per assolir una societat més
justa.
-Que reiterem el nostre compromís contra l’augment dels preus del transport públic i en
contra del decret 3+2 de 2015.
-Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no
pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar
en la defensa dels Drets Col·lectius.
-Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial 328/213.
Per tot l'exposat anteriorment, s'acorda:
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Primer.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta
i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels
seus recursos.
Segon.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària.
Tercer.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt
referenciats.
Quart.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres
de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es
penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir
drets fonamentals.
Cinquè.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a
l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a
l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya.
Atès tot l’exposat anteriorment us demanem us sumeu aquesta moció de suport a les
persones encausades procés judicial 328/213.»
Elena Delgado: Exposa els arguments de la moció.
Jordi Vilà: Tant important com la defensa dels drets es com es porta a terme aquesta
defensa. No està d’acord amb les ocupacions del rectorat. Tampoc està d’acord amb
l’acusació del Ministeri Fiscal. No es pot admetre ocupar espais públics de forma
arbitrària.
Jordi Lloveras: Està decebut per l’actitud del govern. Defensa els arguments de la
moció, i li agradaria que s’aprovés.
Elena Delgado: Reitera la seva defensa de la moció.
Jordi Vilà: Reitera la seva oposició. A més els hi manca informació sobre aquest procés
judicial. Votar a favor sense aprofundir-hi més li sembla una banalització. Desitja
l’absolució d’aquestes persones.
Es desestima la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 9 (CiU, GDC, CUP i MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC, GS)
12. - MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 (X2016013689)
El secretari llegeix la moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, la
qual va estar dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones:
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«Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d'integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la llei Wert que dinamita els fonaments
del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d'una gran majoria del poble català d'assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
I donat el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi, per tant, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa ACORDAR:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu deis territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014
de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.»
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Maria Carme Quero exposa el contingut de la moció.
S’aprova la proposta per unanimitat.
13. – MOCIÓ PER CONSCIENCIAR DE LA NECESSITAT DE REDURI L’ÚS
DE LES TOVALLOLETES HUMIDES I NO LLENÇAR-LES AL WC
(X2016013734)
Es procedeix a efectuar la votació per a ratificar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del
dia, amb resultat favorable.
El secretari llegeix la moció presentada pel grup municipal de Guíxols des del Carrer:
«L’ús de tovalloletes humides per a la higiene personal és cada vegada més habitual. A
diferència del paper de vàter, que es desfà d’una manera ràpida, aquestes tovalloletes,
encara que molts envasos informen que són biodegradables, es desfan a un ritme molt
lent i és llavors quan apareixen els problemes. Les conseqüències greus de llançar
aquestes tovalloletes al vàter tenen un quàdruple impacte negatiu:
-Tècnic. Les tovalloletes estan formades per unes fibres que no es desfan per complet o
si ho fan, ho fan tan lentament que acaben passant intactes a la xarxa de clavegueram.
Les tovalloletes s’aferren a qualsevol corba, unió o obstacle formant unes masses
compactes i altament resistents ocasionant taps i embussos.
- Econòmic. El manteniment i les actuacions sobre el clavegueram han augmentat amb
l’aparició d’un major nombre de tovalloletes al mercat. Això suposa unes despeses
operatives tant en termes de treball com en la substitució prematura d’equips de
bombeig. Segons l’Associació Espanyola d’Abastament d’Aigües, aquestes despeses
incrementen entre 4 i 6€ per persona/any els costos de manteniment, tractament i
depuració de les aigües residuals. Uns costos que, al final, acaben repercutint en la
ciutadania.
- Ambiental. Les tovalloletes són, des d’una perspectiva mediambiental i de
preocupació per l'entorn natural, un producte insostenible, ja que tenen una vida útil
molt breu i l’impacte que suposa tot el seu cicle (fabricació, distribució i gestió de
residus) és molt gran.
- Social. Estem davant d’un problema generacional. Avui, davant aquest hàbit cada cop
més consolidat, correm el risc que el comportament de la gent evolucioni fins a
considerar aquesta tovalloleta com un element de primera necessitat i el vàter com la
manera còmode de desfer-se’n d’ella.
Per tot això, PROPOSEM
La realització d’una campanya divulgativa per informar que les tovalloletes humides no
s’han de llençar al vàter. Aquesta campanya estaria concebuda per conscienciar de la
necessitat de reduir els impactes esmentats.»

PLE /XJONAMA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Jordi Lloveras: Exposa la moció i proposa que es suprimeixi la part de la moció que fa
referència mesures concretes, de forma que es facin les que decideixi el govern.
S’aprova la proposta per unanimitat.

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp
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L’Alcalde demana que es contestin les preguntes per escrit per evitar la seva acumulació
sense contestar.
L’Alcalde dona el Ple per finalitzat, del qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta.
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