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

4/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA
31 de març de 2016
de 20 a 23:50 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (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.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA

*
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. MARIA
CARME QUERO CAMPASOL
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
4.- DONAR COMPTE
(AJUNTAMENT)

DE

LA

LIQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST

2015

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST EMISSORA MUNICIPAL
EXERCICI 2015
6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST ESCOLA DE MUSICA
EXERCICI 2015
7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DEL PRESSUPOST
2015
8.- APROVACIO PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2016-2019
9.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 20152016
10.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE
DISCREPANCIES EMESOS PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL DURANT L'ANY
2015
11.- SUPLEMENT CREDIT 3 SC001/2016 PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (RESTA
PENDENT DE PAGAMENT) (ESCOLA DE MÚSICA)
12.- SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC1/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012
(RESTA PENDENT DE PAGAMENT) (EMISSORA)
13.- SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC001/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012
(RESTA PENDENT DE PAGAMENT) AJUNTAMENT
14.- CANVI DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST INVERSIONS 2016
15.- APROVAR PROVISIONALMENT PER SEGONA VEGADA ELS DOCUMENTS
QUE FORMEN PART DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM - 25: SECTOR
BUJONIS NORD SMU-03
16.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DES TERMES DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS I DE CASTELL PLATJA D’ARO DE 17-3-2016
17.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA JUNTA TÈCNICA DEL MUSEU
D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
18.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA
PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
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19.- MOCIÓ PER REHABILITAR LES CASES DEL BALDIRI REIXACH COM
HABITATGES SOCIALS
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20.- MOCIÓ PER UN NOU TRANSVASAMENT DE SORRA DE LA PLATJA DE SA
RIERA DE BEGUR
21.- MOCIÓ A FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES PER A L'ESTABILITAT
LABORAL
22.- MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI D’AMBULÀNCIA DE SUPORT
BÀSIC 24 HORES AMB BASE A PALAMÓS
23.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL CEMENTIRI I LA REFORMULACIÓ DELS SERVEIS
FUNERARIS.
24.- MOCIÓ EN REFERÈNCIA A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE “NO PUC
ESPERAR” PELS MALATS AFECTATS DE MALALTIES INFLAMATÒRIES
INTESTINALS
25.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
1-1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CiU
2.- PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
S’aprova l’acta de la sessió ordinària número 2, de 25 de febrer, i la de la sessió
extraordinària número 3, de 4 de març de 2016, sense esmenes.

*

2. - PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE MARIA
CARMEN QUERO CAMPASOL
El secretari manifesta que s’ha rebut la credencial de la Junta Electoral Central,
firmada pel senyor Carlos Granados Pérez, President, que certifica que ha estat
designada regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Maria
Carmen Quero Campasol, per estar inclosa 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 senyor Joan Alfons Albó i Albertí.
El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora Maria Carmen Quero Campasol, la qual
davant seu i del Secretari declara:
Prometo per imperatiu legal i per la meva consciència i honor complir amb fidelitat
les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia. I resto a la disposició del Parlament, del
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació
del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat
Català lliure i sobirà.
L’alcalde dóna la benvinguda a la nova regidora, que és rebuda pels membre pel Ple amb
aplaudiments.
3. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
«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:
EXP.

INTERESSAT
NIF/CIF

–

TIPUS
D’OBRA
EMPLAÇAMENT

/

6311201600
0017

Elena
Montserrat
Zapater
(NIF: 17844137 R)

Instal·lació de captador
solar amb dipòsit de 150
litres per aigua calenta
sanitària al badalot de
sortida al terrat de l’edifici
C/Especiers, 18

6311201600
0030

Anna Alemany Nadal

(NIF: 40515777 N)

Pintura de façana d’edifici
C/ Metges, 16

6311201600
0031

Comunitat
Propietaris edifici
'Gregal'
(CIF: H 17296427)

Sanejament, reparació i
pintura de zones bufades
en murs del carrer inferior,
neteja de cobertes amb
aigua a pressió, substitució
de teules trencades, pintura

AUTOLIQ
U TAXA

AUTOLIQ
ICIO

PRESSUP
DECLAR

------

72,85 €

(*)

52,62 €

15,91 €

------

52,62 €

3.137,58 €

------
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de barana de ferro en zona
d’escales i passos, així
com
rehabilitació
d’esquerdes/patologies de
les façanes comunitàries i
pintura
d’elements
metàl·lics dels tres blocs
d’habitatges de l’edifici
'Gregal' situat
C/ Octavi Viader i
Margarit, 52-54-56

(*) D’acord amb l’article 8.3 de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), correspon una bonificació del 50% de l’esmentat
impost ingressat mitjançant autoliquidació. No pertoca, però, bonificació de la taxa
iautoliquidada en concepte de llicència urbanística d’obres menors.

El Ple Municipal acorda:
Aprovar la bonificació del 95% i del 50% 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.»
S’aprova aquest punt amb els vots a favor de tots els regidors.

4. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015
(AJUNTAMENT)
«Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 2016AJ07000759 de 26 de febrer de
2016 que aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
de l’exercici 2015.»
La Interventora fa una exposició conjunta d’aquest punt i els tres següents. Exposa els
resultats pressupostaris dels dos organismes autònoms i de l’Ajuntament, que té tots els
resultats positius, i compleix l’estabilitat pressupostaria i la regla de la despesa. En els
ratis consolidats, es compleix el principi d’estabilitat pressupostaria, la regla de la
despesa, ambdós a nivell agregat, i també el nivell de deute els terminis de pagament a
proveïdors.
Dolors Ligero: Segons aquests comptes l’Ajuntament està del tot sanejat, amb sis
milions de romanents i nou milions al banc. Els diners al banc gairebé no donen
interessos. El cost d’oportunitat són les coses que deixa de fer l’Ajuntament, com

*
millora de serveis o execució d’inversions. L’any 2014 es varen iniciar obres finançades
amb romanents de tresoreria.
Josep M. Muñoz: Admet que actualment l’Ajuntament està sanejat, gràcies a tots els
governs municipals que s’han anat succeint, però no és cert que l’Ajuntament té diners i
no els fa servir. L’Ajuntament farà inversions amb càrrec al romanent de tresoreria
d’obres que suposin un avançament substancial per a la ciutat, i tenint en compte tot el
control que suposa la regla de la despesa.
Els regidors es donen per assabentats d’aquest punt i els tres que segueixen.
5. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST EMISSORA
MUNICIPAL EXERCICI 2015
«Es dóna compte al Ple de la Resolució de Presidència núm. 2016RS07000017 de 26 de
febrer de 2016 que aprova la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom
Emissora Municipal de Sant Feliu de Guíxols de l’exercici 2015.»
6. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIO PRESSUPOST ESCOLA DE
MUSICA EXERCICI 2015
«Es dóna compte de la Resolució de Presidència núm. 2016EM07000028 de 26 de
febrer de 2016 que aprova la liquidació del Pressupost de l’Organisme Autònom Escola
de Música de Sant Feliu de Guíxols de l’exercici 2015.»
7. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA DEL
PRESSUPOST 2015
«Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016AJ07000970 de 15 de març de 2016,
amb efectes a 26 de febrer de 2016, que aprova la liquidació del Pressupost a nivell
consolidat de l’exercici 2015.»
8. - APROVACIO PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2016-2019
«Es dóna compte al Ple de l’aprovació dels plans pressupostaris a mig termini del 2016
a 2019.»
Interventora: Exposa l’objecte dels marcs pressupostaris, i que són genèrics. Recullen el
manteniment de la pressió fiscal prevista a les ordenances de l’any 2016, degut a la
regularització, fins el 2018.
Els regidors es donen per assabentats.
9. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PLA ECONÒMIC
FINANCER 2015-2016
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«Atès l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols del 24 d’abril de 2015 en
que es va aprovar el seguiment del Pla econòmic financer PEF 2015-2016.
Atès l’informe de la intervenció municipal dels estats consolidats de la liquidació 2015,
ràtios de solvència i liquiditat i avaluació del compliment dels objectius de la llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
compliment del pla econòmic financer de 25 de febrer de 2016, en el qual s’informa del
compliment del Pla Econòmic Financer en l’escenari 1.
Atès que amb el compliment de l’escenari 1 es dona per complert el Pla Econòmic
Financer.
ES PROPOSA AL PLE:
1. Donar compte del compliment del Pla econòmic financer 2015-2016 d’acord
amb l’informe de la liquidació consolidada de la interventora municipal de data
25 de febrer de 2016 en el seu punt cinquè.

2. Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del
compliment del Pla Econòmic Financer 2015-16 mitjançant el formulari
corresponent.»
Interventora: Fa un resum de la proposta.
10. - DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE
DISCREPANCIES EMESOS PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL DURANT
L'ANY 2015
«Es dóna compte al Ple de la Corporació de l’Informe d’Intervenció sobre acords
adoptats contra informes de discrepàncies emesos per la Intervenció municipal durant
l'any 2015, de data 8 de març de 2016.»
Interventora: És un acord que exigeix la LRSAL. Té tres apartats diferents:
reconeixements extrajudicials de crèdit (que són la majoria), les omissions de
fiscalització prèvia, i els acords adoptats contra informe.
Els regidors es donen per assabentats
11.- SUPLEMENT CREDIT 3 SC001/2016 PAGA EXTRAORDINARIA 2012
(RESTA PENDENT DE PAGAMENT) (ESCOLA DE MÚSICA)

*

«Atesa la Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 30 de octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016 en que s'estableix que cada
administració pública podrà aprovar dins de l'exercici 2016, i per una única vegada, una
retribució de caràcter extraordinari que el seu import serà equivalent a les quantitats
encara no recuperades com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.
Atesos els imports calculats pel Departament de Recursos Humans referits a les
quantitats pendents de pagament de la paga extraordinària 2012.
Atès l'informe de intervenció de data 15 de març de 2016
ES PROPOSA AL PLE MUNICIPAL:
ÚNIC.- Aprovar el suplement de crèdit per import de 6.036,89 euros finançat amb
càrrec al Romanent de Tresoreria de les despeses generals, amb el desglossament
següent de les aplicacions de recursos humans:
32600

13100

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

6.036,89 euros»

La Interventora fa una exposició conjunta d’aquest punt i dels dos següents. La Llei de
pressupostos generals de l’Estat contempla aquesta possibilitat en els ajuntament que
compleixen els objectius que estableix la llei.»
S’aprova aquest punt per unanimitat.
12. - SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC1/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012
(RESTA PENDENT DE PAGAMENT) (EMISSORA)
«Atesa la Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 30 de octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016 en que s'estableix que cada
administració pública podrà aprovar dins de l'exercici 2016, i per una única vegada, una
retribució de caràcter extraordinari que el seu import serà equivalent a les quantitats
encara no recuperades com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.
Atesos els imports calculats pel Departament de Recursos Humans referits a les
quantitats pendents de pagament de la paga extraordinària 2012.
Atès l'informe de intervenció de data 15 de març de 2016
ES PROPOSA AL PLE MUNICIPAL:
ÚNIC .- Aprovar el suplement de crèdit per import de 2.321,79 euros finançat amb
càrrec al Romanent de Tresoreria de les despeses generals, amb el desglossament
següent de les aplicacions de recursos humans:
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S’aprova aquest punt per unanimitat.
13. - SUPLEMENT DE CREDIT 3 SC001/2016, PAGA EXTRAORDINARIA 2012
(RESTA PENDENT DE PAGAMENT) AJUNTAMENT
«Atesa la Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015 de 30 de octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016 en que s'estableix que cada
administració pública podrà aprovar dins de l'exercici 2016, i per una única vegada, una
retribució de caràcter extraordinari que el seu import serà equivalent a les quantitats
encara no recuperades com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.
Atesos els imports calculats pel Departament de Recursos Humans referits a les
quantitats pendents de pagament de la paga extraordinària 2012.
Atès l'informe de intervenció de data 16 de març de 2016
ES PROPOSA AL PLE MUNICIPAL:
ÚNIC .- Aprovar el suplement de crèdit per import de 197.658,80 euros finançat amb
càrrec al Romanent de Tresoreria de les despeses generals, amb el desglossament
següent de les aplicacions de recursos humans:

*
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»
S’aprova aquest punt per unanimitat.
14. - CANVI DE FINANÇAMENT EN EL PRESSUPOST D’INVERSIONS 2016
«Per l’aprovació del pressupost 2016 es va preveure la subvenció del Fons de
Subvencions de la Diputació de Girona (que es concedeix anualment generalment amb
les mateixes condicions que l’anualitat anterior), per a realitzar l’actuació de les obres
de la Campa sota el nom “adequació Guíxols Arena”.
Un cop rebut el projecte, la previsió econòmica destinada inicialment per a realitzar
l’activitat no és suficient i per tant caldrà dividir el projecte per fases o trobar noves
fonts de finançament.
Atenent que la sol·licitud de la subvenció cal enviar-la abans del dia 15 de març de
2016, l’equip de govern, preveient la possibilitat que hi hagi complicacions amb la
gestió de la subvenció, ha decidit modificar la finalitat de la subvenció i sol·licitar-la per
l’actuació “Urbanització carrers Sant Llorenç i Sant Antoni” prevista també de forma
parcial en el pressupost 2016.
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Atès que s’ha observat un error en la codificació de l’aplicació pressupostària
03.92002.60900 Adquisicions de béns immobles
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Per tot l’exposat es proposa:
PRIMER.- Canviar el finançament previst en el pressupost 2016 de manera de
regularitzar el finançament d’acord a l’exposat anteriorment, sense alterar els imports
totals previstos per a cada actuació:
Situació inicial:
Diputació
Girona
Urbanització carrers Sant Llorenç i
0,00
Sant Antoni
Adequació Guíxols Arena
70.065,00

de
Fons propis

TOTAL
ACTUACIÓ

137.269,00

137.269,00

329.935,00

400.000,00

Situació final:
Diputació
Girona
Urbanització carrers Sant Llorenç i
70.065,00
Sant Antoni
Adequació Guíxols Arena
0,00

de
Fons propis

TOTAL
ACTUACIÓ

67.204,00

137.269,00

400.000,00

400.000,00

SEGON.- Modificar la codificació de l’aplicació pressupostària Adquisicions béns
immobles essent la correcte 03.15100.62200»
Interventora: Fa un resum de la proposta.
Pere Albó: Pregunta si hi ha finançament suficient pel Guixols Arena.
Interventora: A més del finançament previst en el pressupost, hi ha el dels romanents
d’incorporació obligatòria, i també una transferència de crèdit aprovada fa pocs dies per
l’Alcalde.

*
Josep Saballs: El projecte de les obres aprovat inicialment aquest mes preveu un
pressupost superior al de la memòria valorada del passat mes de novembre, que és el
que es va considerar en l’aprovació del pressupost del 2016.
Els regidors es donen per assabentats.
15.- PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER SEGONA
VEGADA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 25: SECTOR
BUJONIS NORD SMU-03 I ACCESSOS.
«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte Joan Albesa ha
redactat una modificació puntual de POUM que té per objectius, d’una banda, preveure
la formació d’un vial d’accés al sector Bujonis Nord des de la rotonda de la carretera C65 i fins la carretera de Mas Trempat, i d’altra banda, ajustar els límits del sector SMU03 a les característiques del terreny, ampliant l’àmbit de protecció del bosc de Rabell,
configurant les noves reserves d’espai públic compensant el que passa a ser vialitat i
concretar les reserves per a equipaments, situant-los a continuació de la franja d’espai
lliure del costat de l’SMU-02 Quatre Arbres.
La modificació va ser aprovada inicialment per acord de Ple de 24 de setembre de 2015
i es van dur a terme els tràmits preceptius d’informació al públic i el programa de
participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament per a la tramitació o modificació de
figures de planejament general. Per acord de Ple de 22 de desembre es va aprovar
provisionalment amb estimació d’una al·legació que va ser incorporada a la
documentació aprovada provisionalment.
Es va seguir la tramitació sol·licitant l’emissió d’informes preceptius anteriors a la
resolució definitiva que correspon al Conseller de Territori i Sostenibilitat.
S’han detectat quatre errades que cal corregir, consistents en:
- Punt 12.5 de la memòria: S’ha de fixar correctament el percentatge de cessió per
aprofitament urbanístic.
- Article 3 de la normativa: Cal aclarir que els 9.218 m2 de superfície de la finca
municipal destinada a zona verda no genera edificabilitat dins el sector.
- A tots els plànols cal indicar el nom del sector SMU-03.
- Al plànol C-5 s’ha de modificar el “TÍTOL DEL PROJECTE”, fent constar el correcte.
Així mateix s’ha rebut informe de l’Agència Catalana de l’Aigua emès de forma
conjunta per a la present modificació puntual de POUM i pel Pla de millora urbana
SMU-03 “Bujonis industrial Nord” que es tramita de forma paral·lela. En aquest
informe s’especifiquen tres prescripcions que s’incorporaran, si s’escau, al Pla de
Millora Urbana del sector i/o al projecte d’urbanització que el desenvolupi.
Atès el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar provisionalment per segona vegada els documents que formen part
de la modificació puntual de POUM - 25: Sector Bujonis Nord SMU-03 i accessos que
incorporen les esmenes d’errades materials detectades.
De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es fa constar que els canvis introduïts
no són substancials, per la qual cosa no comporta la necessitat d’un nou tràmit
d’informació al públic, però s’hauran de fer constar en el present acord d’aprovació
provisional:
- Punt 12.5 de la memòria: S’ha fixat correctament el percentatge de cessió per
aprofitament urbanístic.
- Article 3 de la normativa: S’ha aclarit que els 9.218 m2 de superfície de la finca
municipal destinada a zona verda no genera edificabilitat dins el sector.
- A tots els plànols s’ha indicat el nom del sector SMU-03.
- Al plànol C-5 s’ha fet constar el títol correcte.
Segon.- De conformitat amb el que preveu l’article 98.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
trametre dos exemplars de la documentació aprovada i còpia diligenciada de l’expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i a la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya per a l’emissió dels corresponents informes i posterior
elevació al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la
seva aprovació definitiva.
Tercer.- Mantenir la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències de l’àmbit
afectat per la modificació amb l’abast previst a l’article 73.1, amb una vigència màxima
de 2 anys a comptar des de la suspensió acordada amb l’aprovació inicial.
En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els instruments o atorgar les
llicències fonamentats en el regim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.»
Josep Saballs: Fa un resum de la tramitació. S’inclouen els canvis demanats per la CTU
de Girona.
S’aprova aquest punt per unanimitat.
16. – APROVACIÓ DE L’ACTA DE 17 DE MARÇ DE 2016 DE DELIMITACIÓ
DELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELL - PLATJA D’ARO I SANT
FELIU DE GUÍXOLS

*
«Vist l’expedient de delimitació entre els termes municipals de Sant Feliu de Guíxols i
Castell-Platja d’Aro promogut per la Direcció General de l’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els seus documents
complementaris, s’ha de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, per tal que
acordi la seva aprovació segons el que preveu l’article 38.1 del Decret 140/1988, de 24
de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens
locals.
Atès que en data 28 de gener de 2016, prèvia notificació als propietaris afectats, s’han
tornat a realitzar les operacions de delimitació dels termes entre ambdós municipis, que
queden reflectits a l’acta signada en data 17 de març de 2016.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro de data 17 de març de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de l’Administració Local i a
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.»
S’aprova aquest punt per unanimitat.
17. - PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA JUNTA TÈCNICA DEL MUSEU
D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
«Atès que la Junta Tècnica del Museu d’Història de la Ciutat en la seva darrera reunió va
posar els seus càrrecs a disposició del nou consistori sorgit de les darreres eleccions locals.
Atès allò que disposa l’article 6 del Reglament de Funcionament de la Junta Tècnica,
Proposem que l’Ajuntament Ple, en la seva propera sessió, adopti el següent acord:
Primer.- Nomenar la Junta Tècnica del Museu d’Història de la Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols els següents membres:
Jaume Piulats Xancó
Rosa Subirós Teixidor
Jordi Vivo Llorca
Antoni Beltrán Genesca
Xavier Duran Escribà
Jordi Gallego Caldas
Francesc Xavier Carreras
Elena Esteva Massaguer
Albert Pla Gisbert.
Ignasi Griñón Santesteban
Josep Maria Vicens Batet
Sílvia Alemany Nadal
Jordi Colomeda Folgado
Segon.- Traslladar aquest acord tant als nous membres de la Junta Tècnica del Museu com
als que deixen de formar-ne part, agraint-los la seva presència en aquest òrgan de
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participació i consultiu, així com el seu compromís amb el Museu d’Història i el patrimoni
cultural de Sant Feliu de Guíxols».
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S’aprova aquest punt per unanimitat.
18. - MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I
TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
«El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President
del Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude
Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la
crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats
membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses
modificacions.
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a
més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les
seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els
convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen
expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de
guerra.
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana,
egoista i curterminista.
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia,
s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals
com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va
en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció
dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes
legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes,
els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única
alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es
comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de
persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir
solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible
sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1
milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una
solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats
membres.

*
Per tots aquests motius, 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. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació
de l’acord entre la UE i Turquia.
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als
que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de
repartiment i acollida de refugiats entre els estats.
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i
facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera
coordinada.
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió
Europea.
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a
obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de
crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia
per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i
assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a
Grècia durant les properes setmanes.
Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre
municipi que inclogui l'empadronament, entre d'altres.
Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de
Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i
integració amb èxit amb el conjunt del país.
Novè.- Adherir l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la declaració institucional del
30 de març del Comitè per a l’acollida de les persones refugiades a Catalunya.»
Jordi Lloveras: Està en contra del conveni entre l’UE i Turquia. Votaran a favor però no
està d’acord a adherir-se com a signants, per no estar d’acord amb la forma en que s’ha
presentat aquesta proposta, per urgència a comissió informativa, sense consens ni una
elaboració conjunta. Demana que en un futur aquestes propostes no es facin per
urgència.
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Dolors Ligero: Fa un resum de les causes històriques de la situació a Síria, i de la
situació actual en aquest país. No es tracta només d’una guerra civil. Els sirians pateixen
una violència extrema, amb el major nombre de desplaçats i refugiats des de la segona
guerra mundial. El president Carles Puigdemont va manifestar la seva disposició a
acollir refugiats a Catalunya. Demanen adherir-se a la moció.
Jordi Vilà: La realitat de Síria supera tota ficció. La mobilització que hi ha Catalunya és
oportuna. Ahir es va fer una declaració històrica per la solidaritat que respira, signada
per gran nombre d’entitats. Hi ha no només una obligació ètica sinó també la declaració
universal dels dret humans, el conveni de drets civils de la UE, que obliguen a concedir
el dret d’asil. L’acord amb Turquia podria ser delictiu per deportar massivament
refugiats a canvi de diners. Es vergonyant i va contra l’essència de l’Europa social. Per
tot això és oportú que l’Ajuntament s’adhereixi a aquesta iniciativa. Recorda que el
2012 el premi Nobel de la pau es va concedir a la UE, i els motius en que es va
fonamentar.
S’incorpora com a la moció el grup de Convergència i Unió i s’aprova per unanimitat.
19. - MOCIÓ PER REHABILITAR LES CASES DEL BALDIRI COM
HABITATGES SOCIAL
Moció presentada per CiU.
«A finals de 2014 l’Ajuntament va aconseguir la cessió per part d’ensenyament de les
antigues cases dels professors del Baldiri, amb l’objectiu de transformar-les en habitatge
social per a situacions d’emergència.
Durant els primers mesos de 2015, l’Ajuntament va valorar les obres a portar a terme
per tal d’adequar les cases per a la seva òptima utilització i habitabilitat.
El pressupost del 2015, aprovat inicialment el mes d’abril i posteriorment tornat a
aprovar a l’octubre, contemplava una partida de 70.000€ per a la seva rehabilitació.
En aquests últims mesos, diversos actes vandàlics que s’han produït en aquests
habitatges han deteriorat notablement el seu estat.
Tot i que l’Ajuntament va tapiar portes i finestres, malauradament nous actes vandàlics
les han tornat esbotzar.
Tot i això, el grup municipal de Convergència i Unió creiem que s’hauria de reconduir
la situació i aportar la inversió necessària per rehabilitar aquestes cases per cobrir part
de la mancança que té la ciutat d’habitatge social.

*

És per tot això que proposem al Ple Municipal:
Que s’adoptin les mesures necessàries per aturar els actes vandàlics i fer la inversió que
els serveis tècnics considerin oportuna per tornar a fer habitables les antigues cases del
Baldiri i no deixar perdre l’oportunitat de reutilització d’aquest espai municipal.»
Dolors Ligero: Fa un resum de la proposta i de les raons per les qual creu que s’han de
restaurar aquestes cases, atès la mancança d’habitatge social de la ciutat.
Jordi Lloveras: El seu grup ha proposat que s’estudiï l’opció de destinar a habitatge
social l’edifici del carrer de la Creu de l’herència Anlló. Demana que el govern
emprengui alguna iniciativa per augmentar l’habitatge social.
Laura Serrano: Els actes vandàlics han anat precedits de l’abandonament de les cases els
darrers anys. Les tres cases no són suficients per afrontar la problemàtica real d’exclusió
residencial de la ciutat. S’està reorganitzant l’àrea municipal d’habitatge, s’ha creat una
comissió específica per tractar aquest problema, s’ha establert una connexió amb el
Jutjat per tenir informació de les famílies desnonades. També s’està fent una negociació
amb les entitats bancàries, que fins ara no s’havia fet, per intentar obtenir pisos de
lloguer social, i crear un parc d’habitatges per lloguer social.
Dolors Ligero: Fins a finals de 2014 el Departament d’Ensenyament no va cedir les
cases a l’Ajuntament i fins aleshores no s’hi podia fer res. En aquell moment es podien
arreglar amb 70.000 € segons un informe tècnic. És conscient que hi ha una gran llista
d’espera, però poc a poc es pot afrontar el problema. L’Ajuntament te diners per fer-ho,
tal com s’ha vist en els punts anteriors. El regidor Sr. Vicente l’any 2014 va tenir
contacte amb els bancs, sense resultat, com fins ara. Per moltes altres opcions que es
puguin seguir, creu que no s’ha de deixar perdre aquesta oportunitat.
Elena Delgado: Creu que tenint en compte la situació de les cases, donaran un marge al
govern per si creu que els diners poden ser més útils en un altre projecte. Aquestes cases
es podrien destinar a altres usos. Donarà un marge de temps al govern, però seguiran
insistint en aquest tema. S’abstindran.
Josep Saballs: No sap si la moció respon a hipocresia o a inconsciència. No admet que
la Sra. Ligero li doni lliçons del què s’ha de fer. Els 70.000€ del pressupost del 2015
estaven finançats amb alienació de patrimoni, i no es va vendre res. Els darrers mesos la
brigada municipal hi ha intervingut vàries vegades. L’herència rebuda de l’anterior
govern era zero en parc d’habitatge social. Ara el pressupost sí contempla 100.000 €. El
govern té altres opcions, i espera que quan s’acabi la legislatura el balanç en parc
d’habitatge social no sigui zero. Les negociacions amb els bancs de l’anterior govern
municipal van ser mínimes, tal com els hi han expressat els propis bancs.
Dolors Ligero: Com a oposició continuaran fent propostes pel bé de la ciutat.
Es desestima la moció amb la següent votació:
Vots a favor: 8 (CIU, MES, GDC)
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Vots en contra: 12 (TxSF, ERC, GS)
Abstencions: 1 (CUP)
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Alcalde: Sent aquest barri del Sot dels Canyers com a propi des de la seva infància. No
ha vist mai a la Sra. Ligero en aquest barri. En el Sot dels Canyers hi falten
equipaments. Cal conèixer la realitat dels barris
Dolors Ligero: Demana intervenir per al·lusions.
Alcalde: No procedeix, hem acabat el debat.

20. - MOCIÓ PER UN NOU TRANSVASAMENT DE SORRA DE LA PLATJA
DE SA RIERA DE BEGUR
Moció presentada per CiU
«La platja de Sant Feliu, juntament amb la de Sant Pol, són dos dels nostres actius
turístics més importants; un actiu que s’ha de cuidar i mantenir en òptimes condicions
tant de neteja, com de serveis, de qualitat de l’aigua i la sorra.
Juntament amb l’objectiu de millorar la qualitat de la sorra, a la primavera de 2013,
l’Ajuntament de Sant Feliu i el de Begur varen acordar, prèvia petició de permís al
Departament de Costes, un transvasament de sorra de la platja de Sa Riera a la de Sant
Feliu.
La platja de Sa Riera, a Begur, és una de les poques platges catalanes amb excedent de
sorra. A més es tracta d’una sorra granulada, sense pols i de gran qualitat.
En canvi, la platja de Sant Feliu cada any perd part de la seva sorra i, sobretot a la part
alta, és evident que té un dèficit que fa que la superfície sigui dura degut al sauló que hi
ha a sota.
Donat que el cost de l’operació és molt petit en comparació amb el benefici que s’hi
obté amb la millora de la qualitat de la sorra,
Proposem al Ple,
Que l’Ajuntament sol·liciti un nou permís al Departament de Costes i proposi al
consistori de Begur un nou transvasament de sorra, abans de la temporada d’estiu, de la
platja de Sa Riera a la de Sant Feliu.»

*
Dolors Ligero: Hi han dos altres municipis que han sol·licitat la sorra a l’ajuntament de
Begur, que l’havia ofert al nostre Ajuntament. Exposa els beneficis que suposa aquest
transvasament. Creu que és una opció millor que dragar la sorra de la pròpia platja de
Sant Feliu, per no afectar la posidònia.
Elena Delgado: No sap quin és el cost ni l’impacte ambiental, i per això s’abstindran.
Dolors Ligero: L’altra vegada va costar 30.000 €.
Salvador Calabuig: Hi ha dues opcions: portar la sorra de Sa Riera, que són 100
camions de sorra, amb un cost de 36.000 €. Es una opció que valoren negativament tant
els tècnics municipals com del Ministeri. Hi ha el risc que l’acumulació de sorra portada
de fora redueixi la fondària de la badia. Des d’un punt de vista mediambiental no és
convenient portar sorra d’una conca a una altra. L’altra opció és treure la sorra del
propi fons marí. Durarà tres dies, el cost l’assumeix tot Costes de l’Estat, i es ve fent a
municipis del Maresme.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CiU i MES)
Vots en contra: 12 (TxSF, ERC i GS)
Abstenció: 2 (CUP i GdC)
21. - MOCIÓ A FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES PER A
L'ESTABILITAT LABORAL
Moció presentada per GdC, CUP i MES
«Els Grups sotasignats entenem que l'Ajuntament, en el seu doble vessant
d'administració i empresa, té un pes específic en el desenvolupament local de les
polítiques de responsabilitat social, lògicament amb un component ètic que va molt més
enllà del que pugui suposar merament un compte anual de resultats. En aquest sentit, la
gestió d'aquesta responsabilitat social implica un conjunt d’accions molt diverses que
sovint es simplifiquen en una sèrie d’aspectes molt concrets, com són per exemple la
introducció de clàusules mediambientals o de consum just; però que a la realitat respon
a molts altres àmbits. Un d'ells és el de les condicions laborals i, dins d'aquestes
condicions laborals que entenem cal exigir a les empreses que es beneficien de les
concessions municipals, l'estabilitat en l'ocupació és un element essencial.
L'Ajuntament, lògicament si hi ha voluntat política per fer-ho, pot empènyer a l’alça les
condicions de vida de la ciutadania garantint uns estàndards mínims de qualitat i
estabilitat en l'ocupació.
Però per fer això cal que quan l'Ajuntament liciti la prestació d’algun servei o treball
garanteixi que les empreses contractades no només compleixen amb els requisits
mínims de la normativa laboral i del seu conveni, sinó que a més hi ha la voluntat
d'avançar i millorar en aquests aspectes.
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Per això, caldria indicar ben clarament en els propis plecs de condicions a les empreses
concurrents que la competència en les ofertes s’ha d’exercir basada en la major qualitat
possible i que, en cap cas, les condicions laborals poden de ser motiu de rebaixa.
La reforma laboral vigent, aprovada amb els vots favorables del PP, CiU i UPN l'any
2012, s'ha manifestat clarament injusta per a les persones treballadores, ineficaç per a
l'economia i inútil per a l'ocupació. Precisament per tot això la reforma ha aixecat, i
aixeca actualment, nombrosos rebutjos, entre ells, el del nostre propi Ajuntament que en
el seu dia va aprovar una moció on s'instava clarament a combatre-la i a tirar-la enrere
ja que, i segons ens deia en el text aprovat, “la reforma en sí és una agressió als drets de
les persones”.
Per tot l'exposat, proposem els següents
ACORDS
Primer. Que l'Ajuntament es comprometi a treballar per incorporar clàusules socials en
matèria d'estabilitat laboral en els contractes públics que faci amb aquelles empreses
contractades per a la realització de serveis o treballs per compte de l'Ajuntament.
Segon. Que amb aquesta finalitat es treballi, en el marc de la Comissió d'Economia i
Organització, un document que reculli aquestes clàusules d'estabilitat laboral.
(s'adjunta un annex amb una primera proposta de document)
Tercer. Que aquest document, una vegada treballat, es porti a debat, per a la seva
posterior aprovació si s'escau, en el següent Ple ordinari al de l'aprovació d'aquesta
moció.»
Jordi Lloveras: Exposa el contingut i les raons de la moció. La idea és que les empreses
que volen contractar amb l’Ajuntament no puguin jugar amb l’estabilitat dels
treballadors. Es un tema complex, i per això proposen que la moció s’aprovi en dos
temps. Votar sí a la moció es votar a favor de l’estabilitat laboral, votar no és posar per
davant els interessos econòmics per sobre dels de les persones.
Dolors Ligero: El Text refós de la llei de contractes ja preveu algunes mesures, i es
tracta de desenvolupar-les. Per això votaran a favor.
Jordi Vilà: La moció oculta un perill pels avenços socials adquirits. Pregunta quin tipus
de clàusules socials s’han d’afavorir, si les de fomentar l’ocupació d’aturats de llarga
durada, de persones discapacitades, o les de tipus mediambiental. Perquè avui toca
aquesta clàusula, no és millor tractar-ho tot globalment? Això suposa una ambigüitat
inquietant. Actualment l’economia està dividida en sector públic i sector privat, han de

*
conviure les dues. Tal com està plantejada la moció suposa una insensatesa, pel seu
caràcter fragmentat. Ha consultat un dictamen emès per el Consell Econòmic i Social de
Barcelona, que declara que és un debat complex, que requereix un profund estudi per
avançar en el tema. El debat ha de ser entomat amb rigor, i no de forma precipitada.
Pere Albó: Li diu al Sr. Vilà que és clar que els grups municipals decideixen
unilateralment les seves iniciatives. També és clar que s’ha de fer bé, guardant tots el
equilibris i la lliure competència. L’Ajuntament de Girona ho fa i ho fa molt bé. Diu que
la moció no té cap maldat, i accepta que tot es pot estudiar amb més profunditat.
Jordi Lloveras: L’excés de responsabilitat pot suposar ser una política conservadora. En
els mesos següents proposaran altres clàusules socials. La moció és només un
compromís d’estudiar.
Jordi Vilà: El debat mereix més estudi, i el govern prefereix tractar-ho amb més rigor.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 9 (CiU, MES, CUP i GdC)
Vots en contra: 12 (TxSF, ERC i GS)
Carles Motas: No entén que ara el Sr. Lloveras faci servir el mateix argument que no li va
sembla bé en el Ple d’aprovació de pressupostos, consistent en que qui està en contra de la
proposta està en contra dels ciutadans. El govern no anirà mai en contra de les pensions de
jubilació dels treballadors d’aquesta casa, tal com va fer l’anterior govern.
Pere Albó: Demana la paraula.
Alcalde: No li correspon.
Pere Albó: Demana que consti la seva queixa.

22. - MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI D’AMBULÀNCIA DE
SUPORT BÀSIC 24 HORES AMB BASE A PALAMÓS
Moció presentada per GdC
«Som coneixedors que a partir d'aquest any, concretament des del passat dia 19 de
gener, el Sistema d’ Emergències Mèdiques (SEM) ha posat en marxa al Baix Empordà
el Nou Model Millorat del Transport Sanitari Urgent, que el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya està desplegant arreu de tot el territori català.
El primer que cal dir al respecte és que el personal assistencial de la base de Palamós ja
ha expressat reiteradament la seva preocupació sobre la viabilitat del model i de les
conseqüències que la implantació pot tenir en el conjunt de la comarca, entenent
aquestes conseqüències com una pèrdua de qualitat assistencial per a les persones.
Aquest nou model, que podria ser ideal per compaginar-se amb l’existent fins ara però
no per a substituir-lo, ha eliminat l’actual vehicle urgent, amb el personal necessari, i
l'ha canviat per dos vehicles amb personal específic però insuficient; és a dir, el que fins
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ara era una ambulància amb Unitat de Suport Vital Avançat medicalitzat (USVA-m)
composta per un metge o metgessa, un infermer o infermera i un tècnic o tècnica, es
divideix en dues unitats. Una unitat que és un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR)
compost per un metge o metgessa i un tècnic o tècnica i que atén en el lloc requerit,
però no trasllada pacients; i l'altra unitat és la Unitat de Suport Vital Avançat-infermeria
(USVAi), aquesta, que si fa trasllats, està composta per un tècnic o tècnica i un infermer
o infermera i segueix fent tasques assistencials al Servei d’Urgències de Palamós.
Nosaltres considerem que les emergències han de ser ateses per un equip complet amb
tot els seus membres, i si no és així, això pot comportar greus situacions assistencials als
pacients que necessiten ser atesos. El temps en situació d'emergència és vital.
L'arribada del metge o metgessa (VIR) de La Bisbal (població on està ubicada aquesta
unitat) a Sant Feliu de Guíxols pot tardar de 20 a 30 minuts segons el trànsit. Malgrat
que l'USVAm arribi abans, ho farà sense el metge o la metgessa i per tant continuarà
sent igual de contraproduent alhora de garantir la millor qualitat en l’assistència.
Som coneixedors que, malgrat que el nostre municipi ha mantingut el servei
d'ambulància, altres municipis de la comarca no han tingut la mateixa sort. Tanmateix,
cal recordar que s'ha vist afectat de manera generalitzada el servei nocturn i que aquest
estiu quedaran afectades altres poblacions per la desaparició d'unitats d'ambulància,
conseqüència del nou concurs públic i del canvi de model. A més, entenem que tota
aquesta problemàtica s’agreujarà precisament amb l'arribada de l'estiu, donat que estem
en una important zona turística amb moltes poblacions i amb molts nuclis
allunyats i que augmenten de forma notable els seus habitants.
Per tot l'exposat, proposem els següents ACORDS
Primer. Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el
manteniment del servei d’ambulància de Suport Vital Bàsic amb seu a Palamós les 24
hores del dia.
Segon. Fer arribar aquest acord a la Direcció territorial del SEM de Girona, a la direcció
de l'Hospital de Palamós i als municipis inclosos en l’Àrea Bàsica d’Influència
Assistencial de Palamós.»
Jordi Lloveras: Exposa la proposta i els inconvenients del nou model. De cares a l’estiu,
el nou model no contempla una major dotació de recursos. El propi Conseller de Sanitat
ha reconegut que caldrà fer ajustaments.
Pere Albó: Recorda que el partit MES es va fundar fa només un any. Recolzarà aquesta
moció. Es un model fill de les retallades.
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Magda Lupiáñez: Creu que s’han de resoldre les mancances del nou model, sobretot de
cares a l’estiu. Sant Feliu no té actualment el problema però ens hem de solidaritzar amb
els altres municipis.
Fina Cosp: Per informar-se d’aquest tema s’ha posat en contacte amb el CAP, amb
l’Hospital de Palamós, i amb una responsable del SEM. Fa un resum de l’evolució
d’aquest servei des de l’any 2006. Exposa els avantatges del nou model, i que es busca
apropar la resposta ràpida al malalt crític, i donar flexibilitat al sistema, atenent al
pacient al lloc on es troba. En el sector de Girona es manté la totalitat dels vehicles.
Creu que s’ha de donar més temps per veure com funciona el nou model, i per això
votaran que no.
Pere Albó: No està d’acord que la resposta de l’Ajuntament sigui la resposta donada per
l’entitat que ha implantat el nou model. Falta un reflexió municipal de com ens afecta.
No pot ser que tots els ajuntaments del Baix Empordà s’estiguin equivocant menys
nosaltres.
Jordi Vilà: Aquesta moció és un altre exemple de frivolitat política. El criteri tècnicpolític utilitzat és homologable amb models d’èxit implantats en altres llocs. Quan hi ha
una emergència de necessitat vital, s’utilitza l’helicòpter, que darrerament ha vingut
dues vegades a Sant Feliu. El canvi de model no respon a retallades. La Sra. Fina Cosp
va consultar a professionals tècnics, no a polítics.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 9 (CiU, GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 12 (TxSF, ERC i GS)
Carles Motas: El Consell Comarcal va explicar el canvi de model al Consell d’Alcaldes.
Sant Feliu no es veu afectat, però sí una major proximitat del vehicle d’intervenció
ràpida de Llagostera respecte a Palamós. El sistema requereix un període d’adaptació, i
el nostre Ajuntament ha de donar aquest marge.
23. - MOCIÓ EN RELACIÓ AL CEMENTIRI I LA REFORMULACIÓ DELS
SERVEIS FUNERARIS
S’absenta de la sessió el Sr. Emili Vilert.
Moció presentada per GdC.
«Quan ens referim a serveis funeraris ho fem tant en relació a aquells que es poden
prestar dins les instal·lacions del cementiri municipal (condicionament del nínxol o la
tomba, enterrament o sepultura, manteniment de les instal·lacions, etc...) com a aquells
altres serveis mortuoris que es presten fora del recinte pròpiament municipal
(informació, assessorament i gestions diverses, tractament i conservació del cadàver,
subministrament de fèretres o urnes, incineració, capelles ardents, cerimònies,
ornamentació, etc...).
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L'any 2010 es modifica la llei sobre serveis funeraris amb la finalitat d'adequar-la a la
Directiva europea; una directiva que pretén, entre altres qüestions, garantir
l'universalitat del servei al mateix temps que s'obre el sector a la liberalització del
mercat, fent d'aquesta manera que els preus siguin més competitius i això repercuteixi a
la baixa en el preu final del servei que ha de pagar la persona o la família usuària. Per
cert, és a partir d'aquesta actualització de la normativa que els ajuntaments poden, amb
la finalitat de garantir aquest principi d'universalitat, atorgar l'autorització a l'empresa
concessionària amb la condició que el servei es presti de forma bonificada a les
persones que, d'acord amb les indicacions dels serveis socials municipals, així ho
requereixin per la seva situació personal i econòmica. La realitat, no obstant, dista molt
de tot això. La demanda sempre estable d'un servei essencial i les característiques d'un
sector oligopolista (en la gran majoria dels municipis de Catalunya només hi treballa
una única empresa funerària) ha fet que els preus hagin anat a l'alça provocant, sovint,
indefensió a la ciutadania, més encara, quan una part molt important d'aquesta
ciutadania ha patit, i està patint, els efectes de la crisi econòmica dels darrers anys.
Avui podem dir que existeix, cada vegada en més municipis, un clam social per
reivindicar preus més assequibles i alhora exigir més i millor informació al respecte.
L'elevat cost d'aquests serveis sovint té a veure també amb una certa falta de
transparència i la generació de confusió sobre quins serveis són realment necessaris,
sobre la diversitat de preus o sobre els estàndards de luxe, i que tot plegat adquireix una
importància especial atès el moment complicat on s'han de prendre les decisions, sovint
de manera precipitada i en un moment de màxima emotivitat i dolor.
El nostre grup municipal és conscient de la complexitat que significa abordar d'una
tacada la municipalització dels serveis funeraris, però al mateix temps entén que, en
benefici del bé comú, cal obrir un espai de debat que estudiï i plantegi quins d'aquests
serveis es podrien començar a oferir des del propi ajuntament fent, d'aquesta manera,
que el servei global mantingui la qualitat actual però ho faci a un preu més assequible.
Per tot l'exposat, proposem els següents ACORDS
Primer. Que l'Ajuntament faci, abans d'atorgar el nou contracte del cementiri
municipal, un estudi acurat per conèixer el cost real que hauria d'assumir en cas de
gestió directa del cementiri i com aquesta gestió podria repercutir en el preu final. Al
mateix temps, seria convenient estudiar quins serveis funeraris, al marge del propi
cementiri municipal, podrien ser assumits en un futur per l'Ajuntament.
Segon. Que s’estudiï la possibilitat de donar cobertura al manteniment de les
instal·lacions municipals del cementiri a través de la contractació, des de la borsa
d'ocupació municipal, mitjançant programes del SOC per afavorir la inserció laboral.
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Tercer. Que l'entitat que presti serveis funeraris faciliti a l'Ajuntament informació
actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que pugui ser consultada per les persones
interessades. Amb aquest objecte, l'Ajuntament haurà d'establir mecanismes de
publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin
disposar d'aquesta informació.»
Jordi Lloveras: Exposa les raons de la moció. Encara que no s’aprovi, serveix per obrir
el debat i exposar el seu punt de vista, partidari de la municipalització dels serveis. La
gent de carrer es pregunta perquè en aquest país morir-se es més car que a altres països.
La ciutadania ha de saber que amb voluntat política és pot aconseguir que morir-se no
sigui tant car. S’ha de facilitar la informació als usuaris del servei. Hi alguns serveis
funeraris que l’Ajuntament sí que pot assumir.
Pere Albó: Manifesta la seva conformitat amb la moció. En aquest tema també hi ha
models a seguir. Cal un debat amb profunditat sobre el tema.
Dolors Ligero: S’ha de diferenciar el servei de gestió del cementiri, que ha estat sempre
municipal, encara que últimament s’hagi externalitzat la gestió, i els serveis funeraris.
L’estudi econòmica ja es va fer quan es varen elaborar les bases del contracte del 2013.
L’empresa concessionària intervé també en el cobrament de les taxes. La moció proposa
tornar a la situació anterior al 2003, quan el cementiri està obert només de dilluns a
divendres i en horari de treball de l’Ajuntament.
Els serveis funeraris a partir de l’any 1996 es liberalitzen, i ja no es poden
municipalitzar per part dels ajuntaments. Són serveis d’interès general que poden ser
prestats per empreses municipals però en règim de lliure competència, de forma que el
cost del servei s’ha de repercutir als usuaris. El seu grup considera que això no és viable
ni aconsellable. Les dades que ha sortit a la premsa no són exactes. El 49% de la
població de la ciutat té contractada una assegurança de decessos, i el cost mig
d’enterrament és de 3.300 € (IVA inclòs). Creu que la proposta suposaria un pas enrere
en la qualitat del servei.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 3 (GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 18 (TxSF, CiU, ERC i GS)
Carles Motas: Tots els ajuntaments han externalitzat la gestió de serveis. Per plantejar-se
retornar a la gestió municipal d’un servei s’ha de perseguir dos objectius: millorar l’eficiència
econòmica i mantenir la qualitat del servei. El servei funerari a Sant Feliu no té deficiències ni
queixes, i té una qualitat excel·lent.

24. - MOCIÓ EN REFERÈNCIA A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE “NO
PUC ESPERAR!” PELS MALATS AFECTATS DE MALALTIES
INFLAMATÒRIES INTESTINALS.
El Sr. Emili Vilert es reincorpora a la sessió.
Moció presentada per MES
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«La Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa formen part de les Malalties
Inflamatòries Intestinals (MII), que per ara no es poden curar i que no són
contagioses.
En aquestes malalties la causa dels símptomes és la inflamació de part del tub digestiu.
Les característiques i localització de la inflamació varien depenent de la malaltia de què
es tracti. Tant les característiques com la localització també difereixen d'una persona a
una
altra.
Alguns pacients tenen períodes d'activitat nul·la de la malaltia (remissió) que alternen
amb períodes d'activitat (brot), mentre que altres pacients requereixen un tractament
constant amb medicaments i mai arriben a una remissió completa.
La gravetat dels símptomes també varia considerablement d'unes persones a altres:
algunes només experimenten símptomes lleus, mentre que altres tenen símptomes greus
i incapacitants. En alguns casos els símptomes s’experimenten de forma gradual, mentre
que en altres apareixen de forma sobtada. Al voltant de la meitat dels pacients tenen
símptomes lleus i l'altra meitat pateixen brots freqüents.
Encara que, de moment, no hi ha cura per a aquestes malalties, els programes
d'investigació i educació que existeixen, van millorant la salut i la qualitat de vida de les
persones malaltes.
Segons les dades que es van donar a conèixer amb motiu del Congrés de la Organització
Europea de Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (ECCO) 2013, la MII afecta més de 2,2
milions de persones a Europa i 5 milions a tot el món. A Espanya, més de 25 de cada
10.000 espanyols pateixen malalties inflamatòries intestinals (MII). Es diagnostiquen
2.000 casos nous cada any de MII, amb una incidència cada cop més gran en
adolescents i nens. Concretament, la incidència de la MII en pacients menors de 18 anys
ha augmentat a Espanya gairebé un 200%.
S’estima que a la demarcació de Girona hi ha entre 3.000 i 4.000 pacients de malaltia
inflamatòria intestinal, dels quals uns 700 correspondrien a l’àrea metropolitana de
Girona.
Projecte NO PUC ESPERAR! NO PUEDO ESPERAR!
Un dels problemes més angoixants quer pateixen els pacients afectats d’alguna
d’aquestes malalties, és la necessitat urgent d’anar al lavabo, realment no poden esperar
arribar a casa o a algun lloc amb lavabos públics, com la resta de ciutadans. Això els
provoca una situació d’angoixa molt greu ja que la seva qualitat de visa es veu molt
minvada sobretot per la possibilitat que puguin tacar-se la roba en alguna d’aquestes
urgències.
Per això des de l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) es va
iniciar un projecte per ajudar als malats a trobar un lavabo el més ràpid possible, el
projecte NO PUC ESPERAR! NO PUEDO ESPERAR!.
Es un projecte que es fa amb l’ajut de les unitats de l’Aparell digestiu d’alguns
hospitals catalans, a Girona des de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona
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(incorporat al projecte al 2013) i des de l’Hospital Comarcal de Palamós (incorporat al
projecte al 2015), i la col·laboració del Ajuntaments i les associacions de comerciants.
L’ACCU entrega als metges de les unitats de l’Aparell Digestiu del hospitals
col·laboradors, com ja hem dit a les comarques de Girona l’Hospital Josep Trueta i
l’Hospital comarcal de Palamós, unes targetes que aquests entregaran als pacients que
segons el seu criteri necessitaran en algun moment l’accés urgent a un lavabo:


Pacients de malaltia inflamatòria intestinal



Pacients ostomitzats per qualsevol circumstància.




Pacients colectomitzats parcial o totalment.
Pacients intervinguts de càncer de recte.

Insistim en el fet que són exclusivament els metges de les unitats de l’aparell digestiu
dels hospitals col·laboradors els que entreguen aquestes targetes evitant d’aquesta
manera el mal ús o l’abús que se’n pugui fer.
Pel que fa a la col·laboració del ajuntaments se’ls demana l’accés lavabos dels edificis
municipals, que en la majoris de casos ja són públics però d’altres no. També es
sol·licita l’ajut dels ajuntaments per fer d’intermediari amb les associacions de
comerciants dels municipis per integrar-los a aquest projecte. Des de l’ACCU es
reparteixen tant els adhesius pels establiments col·laboradors com els llibrets, i tríptics
informatius.
En atenció al que portem exposat es proposa al ple que adopti els següents acords:
 Obrir els lavabos dels edificis municipals a les persones amb aquestes malalties,
portadores de la targeta NO PUC ESPERAR!, de manera immediata encara que
no s’hagi adoptat cap acord amb l’ACCU.
 Iniciar els contactes amb l’ACCU I les associacions de comerciants d ela ciutat
per començar a implementar el projecte NO PUC ESPERAR! NO PUEDO
ESPERAR!
 Fer xerrades encaminades a tots els ciutadans, per fer entendre que són i que
signifiquen pels pacients patir una d’aquestes malalties.»
Es ratifica la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat.
Pere Albó: Es tracta de donar a conèixer aquestes malalties, i facilitar la vida
quotidiana a les persones que es troben en aquesta situació.
Magda Lupiáñez: Les persones que tenen aquesta malaltia pateixen una gran
angoixa.»
S’aprova la moció per unanimitat.
25.- URGÈNCIES
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II. Part de control:
1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
1.1 - DONAR COMPTE DEL DECRET DEL CANVI DE PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL CiU
«Es dóna compte al Ple municipal de la designació dels nous portaveus del grup
municipal de Convergència i Unió d’acord amb l’escrit presentat en data 4 de març de
2016:
- senyora Dolors Ligero Ruiz, portaveu titular
- senyora Magdalena Lupiáñez Soler, portaveu suplent.»
1.2 – DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DISPOSICIONS
SEGÜENTS:
-Resolució d’autorització de l’ocupació corresponent a la distribució aprovada dels
serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de
servitud de protecció.
-Aprovació de l’establiment del preu públic en concepte de preu de venda dels tiquets
per la participació als tallers del Mercat del Brunyol 2016.
-Aprovació de l’establiment del preu públic en concepte de preu de venda de les bosses
de brunyols que abans s’han comprat a les pastisseries de la ciutat dins el Mercat del
Brunyol 2016.
2.- PRECS I PREGUNTES.
2.1.- PREGUNTES PER ESCRIT
1.- La informació sobre les empreses concessionàries que realitzen serveis o treballs
per compte de l'ajuntament hauria de ser d'accés públic, no obstant, i a data d'avui, no
ha estat possible accedir a la mateixa a través del portal de la transparència; és per
aquest motiu que el nostre grup formula les següents preguntes:

*
-quantes empreses en qualitat de concessionàries presten en l'actualitat un servei o un
treball en el municipi per compte de l'ajuntament?
-quan finalitzen els seus contractes les diferents empreses concessionàries?
-quin nombre de treballadors i treballadores ocupen aquestes empreses
concessionàries?
-quantes queixes ha tingut en el darrer any l'ajuntament sobre els serveis o treballs
realitzats per aquestes empreses concessionàries?
Josep M. Muñoz: respondrà per escrit o verbalment en el proper Ple.
2.- Els veïns, veïnes i transeünts en general del carrer Mercè porten un període de
temps considerable, prop de tres mesos, amb les molèsties, i un cert risc, tot s'ha de
dir, que impliquen unes tanques que tallen el pas per la vorera a l'altura de la finca
que hi ha situada entre els números 7 i 11.
Pregunta: fins a quan estaran aquestes tanques obstaculitzant el pas públic dels
vianants que circulen per la vorera?
Josep Saballs: Hi ha un expedient de disciplina urbanística obert des de maig de 2014.
Finalment s’ha pogut notificat l’ordre d’execució a l’empres propietària. Si no compleix ho
haurà de fer subsidiàriament l’Ajuntament.

3.- Aquests darrers dies hem vist en alguns mitjans de comunicació com la Via
Ferrata ha estat centre de polèmica. Pel nostre grup hauria de ser perfectament
compatible la projecció mediàtica que la via li dóna a la ciutat amb l'activitat
esportiva i el respecte i la conservació cap a l'entorn i el medi natural. En aquest
escenari, ens preocupa, especialment, la seguretat de les persones usuàries, per
això formulem les següents preguntes:
-Amb quina periodicitat es revisen els claus, escalons, cables, cadenes i altres
materials d'ús de la via? Les persones usuàries, i dins d'un horari concret
d'activitat de la via, disposen d'alguna mena d'assegurança pública o col•lectiva?
-És adient la definició literal: “activitat apte per adults i nens, aventurers
experimentats o no iniciats” que surt publicada a la pàgina web de turisme de la
ciutat?
Salvador Calabuig: El manteniment de la Via Ferrata el fa una empresa de Sant Feliu
que fa revisions cada dos mesos, més la revisió anual d’un enginyer. Cada usuari s’ha
de fer la seva assegurança. Però més endavant s’intentarà facilitar la contractació de les
assegurances, de forma que des del Tinglado els usuaris puguin contractar una
assegurança per un dia, tal com es fa en les pistes d’esquí. Creu que si es prenen
mesures no és una activitat perillosa, ell mateix l’ha practicada.
2.1.- PREGUNTES VERBALS.
Elena Delgado:
-Adreçada al regidor Josep Saballs. Es tracta d’una queixa que ens han adreçat els veïns
de la plaça situada al c. Joan Camisó / Canigó, pels problemes de brutícia, tràfic de
drogues, delinqüència. Volen saber si hi ha prevista alguna actuació en aquest espai.
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-Hi ha una campanya per part dels músics locals, que es queixen que no se’ls té en
compte pel festival de la Porta Ferrada.
-Volem recordar que tenim una sèrie de qüestions que ja hem reclamat amb 2 instàncies,
apart de preguntes al Ple, sobre els serveis externalitzats i també sobre la situació del
Museu d’Història, el pressupost de la despesa de Can Serra, quin espai correspondrà
dins el museu que s’hi farà... Bé no les porto ara però estan reclamades per instància per
3 vegades, toca que ens les responguin.
-Per acabar un prec... no sé si per casualitat, després de les comissions informatives, ens
assabentem per Ràdio Sant Feliu i altres mitjans que no són les comissions d’activitats
que són d’interès dels regidors de l’oposició, és vergonyós que tinguem més informació
externa que la que se’ns facilita en les comissions.
Alcalde: Algun exemple respecte a l’últim comentari?
Elena Delgado: Li puc posar 2 exemples. Vàrem parlar de les cases del Baldiri sobre la
masoveria urbana i la manca d’habitatge social. El dia següent a la premsa surt que
s’està negociant amb la SAREB la venda d’aquestes cases... Perquè no se’ns va
mencionar el dia abans a la comissió informativa?.
Cal cura en aquestes coses encara que siguin coses que no es porten al Ple i sobre tot si
són temes que més a més s’han tractat a la pròpia comissió.
Alcalde: M’ha dit un exemple sol, en tot cas l’he convocada moltes vegades al meu
despatx per parlar de qualsevol tema?. El tema que estàvem fent accions sobre aquest
tema ha estat un d’ells i ja en vam parlar ja fa mesos. Si cal agafarem acta de les
qüestions que debatem. No li vaig comentar exactament sobre la SAREB però si sobre
molts altres temes. Mantinc reunions continuades amb tots els partits.
Josep Saballs:
-Sobre la plaça de què parla, ja ho va preguntar Jordi Lloveras fa 2 plens. L’ajuntament
va donar permís a la comunitat de veïns per tancar-ho, però la seva situació econòmica
encara no ha permès realitzar l’obra, està a la seva mà.
-Pel què fa als músics locals, avui he tingut una conversa llarga amb el director del
festival, precisament perquè cada any hi ha hagut com a mínim un artista local i aquest
any està previst que n’hi hagi 2 com a mínim. La campanya que s’ha iniciat a FB la veig
més com a una reivindicació particular i fruit de la desinformació. Es té en compte cada
any.
Jordi Vilà:
-Amb la voluntat de correspondre a la feina de fiscalització de la tasca de govern, només
em consta una sol·licitud i la tenia per contestada. Personalment li vaig lliurar un CD
amb el Pla director del Monestir que entenc que engloba totes les preguntes que ens
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realitzava. Revisaré la pregunta i si hi ha cap contingut que m’hagi deixat, ja li
respondré.
Pere Albó: Al carrer tothom pregunta què passa amb l’hotel Les Noies.
Josep Saballs: Té tota la raó... no es pot imaginar quantes vegades m’han aturat pel
carrer. La situació actual i dins la discreció donat que es tracta d’una obra privada,
l’arquitecte director de l’obra ens va explicar el desenvolupament del projecte. La
situació actual és que es troba en un procés de tramitació burocràtica que inclou un
estudi de viabilitat econòmica, ja hi ha un estudi geotècnic que obliga a aprofundir més
de 10m. els fonaments donat que hi ha sorra i argila estan reben propostes de diferents
empreses constructores i perquè ho sàpiga la gent del carrer, la façana del Chic no té
problema i l’altre s’estudia conservar les serigrafies, baranes i cornises. Ara ja està
assegurada la façana. L’ajuntament esperem l’informe de la Generalitat per saber com
està de consolidada la façana, la resta és un tema privat del promotor.
Jordi Lloveras: En relació amb les reunions amb l’alcaldia, només n’hi ha hagut una.
D’altra banda, la municipalització dels serveis no es pot abordar des de l’eficiència
econòmica sinó des del bé comú com a una inversió. Pel què fa al conflicte de les
persones refugiades, la Generalitat ha manifestat que pot acollir immediatament 1800
persones i 4500 més endavant. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, s’ha
ofert com a instrument de coordinació. A data 15 de març de 2016, han fet pública la
llista dels ajuntaments que han aprovat mocions per erigir-se com a ciutat acollidora. El
nostre ajuntament no surt en aquesta llista tot hi haver aprovat la moció per adherir-s’hi
en el Ple de setembre de 2015.
Josep Melcior Muñoz: Demà confirmarem si aquest trasllat s’ha fet des de l’Àrea de
Secretaria i si no ha estat fet que es faci de manera immediata. En tot cas, avui mateix
hem aprovat una moció que reitera quin és el posicionament d’aquest ajuntament.
Tomàs Pla: La gent ens comenta que al passeig hi falten molts arbres. He trobat a faltar
20 arbres. La pregunta és, està previst replantar-los?
Maria Carme Quero: Faig un prec. A l’avinguda President Irla, hi ha el mirador de les
Remendadores i el rètol informatiu no es troba en bon estat. Al mirador del camí de
ronda, al c. Port Salvi, hi falta el rètol informatiu del mirador que està arrabassat des de
l’any passat i no ha estat substituït. En el mateix lloc, hi ha un bloc de formigó barrant
el pas i un rètol d’advertència d’esllavissades que està totalment esborrat. També hi ha
una manca important de neteja.
També hi ha força plaques informatives que es van repartir per diferents indrets turístics
i que són punts de referència, es troben deteriorades i caldria reposar-les i o
condicionar-les.
Dolors Ligero: Voldria aclarir que a final del 2013 o principi de 2014 jo mateixa i un
dels tècnics municipals de la casa ens vàrem passejar pel barri per detectar les
mancances que hi havia arrel d’una reunió amb el president de l’Associació de Veïns.
Es van condicionar voreres, trams d’asfalt, instal·lar papereres etc, donant resposta a les
demandes de l’Associació i altres que vàrem detectar.
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Alcalde: No he vist si en falten tants, els de la zona on aparquen els cotxes són molt
esquifits perquè són nous. S’han de replantar perquè es moren degut als cops que reben
per part dels cotxes. Preguntarem al servei de Medi Ambient sobre aquesta qüestió.
Recollim el prec de la Sra. Quero (que explica de quin indret exacte es tracta) per posarhi solució.
Pel què fa a l’accés al web municipal, hi ha hagut un problema amb el motor del web
municipal i s’ha de canviar.
Pel què fa a la reunió amb als Canyerets ho preguntaré als tècnics de Medi Ambient i us
informaré.
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