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

14/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 d´octubre de 2016
de 21 h a 0:15 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. 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. Joaquim Clarà i Estanyol (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero i Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)*
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Excusa la seva absència:
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
*El Sr. Pere Albó s’incorpora a la sessió al final del punt 2.
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
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NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR
2.- ESMENA DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015
(X2016007947)
3.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (MP-POUM.27) ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
RELATIUS A LA DENSITAT D'HABITATGES REFERIDA A L'EDIFICACIÓ
(X2016015685)
4.- APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN (X2016015482)
5.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
(X2013008425)
6.- REVOCACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU DE
GUÍXOLS COSTA BRAVA 2014-2017 I SUBVENCIÓ 2016 ESTACIÓ NÀUTICA
SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA (X2016015637)
7.- ESTUDI DE VIABILITAT I ASSESSORAMENT PER A LA CONCESSIÓ D'UN
APARCAMENT A LA ZONA DE LA CORXERA (X2016015328)
8.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM VINCULANT PER A LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA (X2016015443)
9.- MOCIÓ PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS
SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS (X2016015347)
10.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
11.- DONAR COMPTE DEL NOU REGIDOR DE CIU COM A MEMBRE DE
DIVERSOS ORGANISMES I INSTITUCIONS (X2015009617)
12.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016
(X2016007905)
13.- DONAR COMPTE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTONOMS (X2016007898)
14.- DONAR COMPTE 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)
15.- DONAR COMPTE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT COL·LECTOR
CARRETERA GIRONA (X2016011635)
16.- DONAR COMPTE DELS FITXERS D'ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST
2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) Obligacions de subministrament d'informació
(X2016007191)
17.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIO 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)
18.- DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CREDIT
EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS (X2016013107)
19.- DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT
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DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT PENDENTS DE
RECONEIXER L'OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT(X2016009448)
20.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT EXP. 1
TC160/2016 UTILLATGE, MAQUINARIA I ALTRES EINES (ADQUISICIO DOS
EINES PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO) (X2016014715)
21.- DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT 1 TC155/2016, TRANSFERENCIA
CREDIT OPCIO COMPRA CONVENI MODIFICACIO POUM (X2016015211)
22.- DONAR COMPTE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR GIRONA, OBRES
XARXA (X2016015215)
23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
24.- 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 número 13, de 29 de setembre de 2016, sense esmenes.
2. - ESMENA DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015
(X2016007947)
La següent esmena fou dictaminada favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització, actuant com a Comissió Especial de Comptes, en la sessió
extraordinària de 20 d’octubre de 2016.
«Atès que el Ple municipal va acordar en la sessió del dia 29 de setembre de 2016
l'aprovació del Compte General per l'exercici 2015.
Atès que l'article 223 del TRLRHL estableix que s'han de trametre els comptes abans del
15 d'octubre i s'ha generat els fitxers XML per dur-se a terme la mateixa.
Atès l'informe de la intervenció municipal que descriu les variacions que s'han produit
respecte la proposta aprovada en el ple del 29/9/16, degut a una duplicitat en la imputació
de les subvencions.
El Ple municipal ACORDA:
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Únic- Modificar l'acord d'aprovació del compte General per l'exercici 2015 de 29 de
setembre de 2016.
On deia:
- El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de..... 9.350.133,54 €
Ha de dir:
- El compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de..... 4.113.564,97 €»
Interventora: L’error ha estat motivat per un error en la generació del fitxer.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS, CiU, GDC i CUP)
Vots en contra: 0
Abstenció: 1 (MES)
3. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (MP-POUM.27) ARTICLES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
RELATIUS A LA DENSITAT D'HABITATGES REFERIDA A L'EDIFICACIÓ
(X2016015685)
La proposta que segueix, fou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de
Territori:
«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha redactat una modificació
puntual de POUM que sense modificar la densitat d’habitatges afecta al sistema de càlcul
d’aquest paràmetre referit a l’edificació. A més es proposa afegir una nova disposició
transitòria a les NNUU del POUM vigent.
Aquest modificació no suposarà cap increment del nombre màxim d’habitatges que
permet el POUM per a una determinada finca, ni suposa un augment potencial del
nombre d’habitatges a nivell municipal i es refereix a la totalitat de les zones de sòl urbà
on hi ha regulació expressa de la densitat relativa a l’edificació.
El document redactat incorpora la documentació necessària per a la seva aprovació
inicial.
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:
Primer.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació de
POUM núm. 27 “Articles de les Normes Urbanístiques relatius a la densitat d’habitatges
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referida a l’edificació”, segons document tècnic redactat per l’arquitecte assessor de
planejament en data octubre de 2016.
Segon.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a
terme el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions del POUM.
Tercer.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les
finques objecte de la modificació. 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: Es proposa tornar a la situació anterior al POUM de 2006. Per exemple,
una edificació de 300 m2 ara no hi caben tres pisos de 75 m2, i amb la modificació que es
proposa sí. Permetrà regularitzar situacions existents, que es creïn nous locals i
dinamitzar l’activitat de la construcció.
Pere Albó: Aquesta és la vella reivindicació d’un promotor, i cal que s’expliqui molt bé.
Pot ser equitativa en la zona del casc antic. Caldria entrar al detall de casos puntuals. Ho
considera una amnistia urbanística. Volen acabar d’aprofundir en la proposta i per això
s’abstindran.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 11 (TSF, ERC i GS)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (CIU, GDC, MES i CUP)
4. - APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN (X2016015482)
La proposta que segueix, fou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
«Atesa la voluntat dels membres de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d'establir unes
pautes que fonamentin un marc d'integritat institucional i una cultura ètica dins
l'organització.
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern, en el seu article 55.3 estableix:
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El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han
d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis
d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les
conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, i dels seus ens dependents o vinculats, segons el text que s'adjunta.
Segon.- Traslladar aquest acord a tots els organismes i entitats dependents d'aquest
Ajuntament per al seu coneixement, difusió i aplicació.»

Josep M. Muñoz: Es un instrument que han de tenir totes les Administracions públiques.
Fa un resum dels principis que inspiren aquest Codi, i del seu contingut. El text incorpora
algunes de les propostes fetes pel grup de GdC.
Elena Delgado: Votarà a favor.
Pere Albó: Votarà a favor, però troba a faltar un punt més d’ambició. Li agrada
l’al·legació de GdC que els alcaldes haurien de tenir dedicació exclusiva, tal com van
tenir els tres alcaldes socialistes d’aquest Ajuntament.
Jordi Lloveras: Es una eina que ha de servir perquè els ciutadà sàpiga com actuen els
regidors, com a guia de conducta d’aquests, i ha d’ajudar a superar la distància entre els
polítics i la ciutadania. El tema es mereixia un major debat. S’hauran de buscar els
membres del comitè d’ètica fora de l’Ajuntament.
Dolors Ligero: Destaca el principi de fomentar la democràcia participativa i els
instruments de participació ciutadana. Cal obrir més el Ple a la ciutat. I la necessitat que
en els temes rellevants per a la ciutat s’intenti aconseguir consensos.
Josep M. Muñoz: Agraeix la unanimitat de tots els grups. El text ha estat a disposició dels
regidors durant vàries setmanes. El document es basa en els texts aprovats per altres
administracions. Li sembla totalment fora de lloc entrar en aquest punt a discutir
qüestions com l’honestedat pel fet que un alcalde tingui o no dedicació exclusiva.
L’honestedat de l’actual alcalde és impol·luta, com la de la resta d’alcaldes de la ciutat a
la democràcia. El Sr. Pere Albó va votar a favor d’un alcalde amb dedicació parcial.
Pere Albó: Demana que no se li negui la seva condició de socialista. En el marc de
l’aprovació d’un codi ètic creu que sí que es pot parlar d’honestedat. Creu que és més
honest que un alcalde renunciï a dedicar-se a la seva activitat privada per dedicar-se
només a l’Ajuntament.
Josep M. Muñoz: Ha defensat l’honestedat de tots i cadascun dels alcaldes de la ciutat.
S’aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Alcalde: Explica que la seva dedicació la poden comprovar i valorar tots els ciutadans.

X2013008425
1470D030/MMARTIN
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5. - DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ
LOCAL (X2013008425)
La proposta que segueix fou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
«Vist que el Consorci de Comunicació Local ha tramès escrit a aquest Ajuntament
comunicant que el seu Consell General, en sessió de data 26 de març de 2015, va aprovar
inicialment la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local, del qual
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és entitat integrant.
Atès que la dissolució, a més de ser acordada pel seu òrgan superior, ha de ser aprovada
també pels òrgans de govern competents dels seus membres, en el cas dels ajuntaments
pels respectius Plens municipals, d’acord amb el que disposa l’art. 324 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la
sessió celebrada el 26.3.2015, el text íntegre del qual és el següent:
"Antecedents.
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), amb la finalitat de
promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions
i, en general, promovent i col ・laborant en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món
de la comunicació local.
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l'àmbit de la comunicació local, el CCL va constituir
el novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agència de Comunicació Local, SA (ACL).
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de
Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN
Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona.
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat pels canvis
tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l'estat espanyol i la resta
d'estats de la Unió Europea. Aquesta situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació a
Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports; radio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els
de titularitat pública com els de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no
escapen a aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica
dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els condiciona com a la resta del
sector.
Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els darrers anys s'han anat produint canvis en el mapa de la
comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les
estructures de suport a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb
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l'objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la
finalitat de garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau d'eficiència en la prestació dels
serveis, mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s'escau, amb
d'altres entitats públiques del sector.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una única entitat els recursos econòmics
que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat
d'assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de
servei públic dels mitjans locals.
Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL, SL)
que es una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona,
la qual disposa del 100% de la participació, a l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i
següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del servei
públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local, el Consell
d'Administració de l'Agència de Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de
desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova
entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta
General de l'ACL.
Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius d'aquesta societat a favor de la
empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada
l'Agencia de Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l'any 2013
durant el qual l'Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a
terme cap mena d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de 2014.
Com a conseqüència d'aquest procés, el CCL, a partir de l'exercici 2013, va veure reduïda dràsticament
les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de producció audiovisual, que es
canalitzaven per mitja de l'Agencia de Comunicació Local, entitat filial del Consorci, varen ser assumides
per la nova entitat XAL, SL.
Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis del Consorci es presten a
través de l'estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la
possibilitat d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes
aquelles que ho han considerat convenient ho han fet.
Actualment ens trobem en la nova fase d’ampliació de capital de la XAL mitjançant la incorporació de la
resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular tota la política publica de foment a
la comunicació local tant de radio com de televisió.
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la
racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de
Comunicació Local.
Normativa aplicable.
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de regim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de es administracions públiques de Catalunya.
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser
acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de
dissolució, ha de determinar la forma en que s'hagi de procedir per a la liquidació dels bens del Consorci i
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la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al
tràmit d’informació pública.
Vist el que disposa la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de
les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) i l'article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres
Mesures de Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el
Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3
dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució
determinarà com s’haurà de procedir a
la liquidació dels bens del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas de
dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives
aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels deutes contrets.
Vist l'informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març d'enguany explicant
la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per
la mateixa Gerència, que figuren en l'expedient.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva
liquidació en els següents termes:
1.

LIQUIDACIÓ a 31 de marc de 2015.

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT.
Institució
Import pendent
Diputació de Barcelona
3.000,00
Totals
3.000,00
TRESORERIA.
Compte
Catalunya Caixa-0201977143
Banc de Sabadell-001389340
Caixa de mà
Totals

Import
78.110,99
32,48
1.429,55
79.573,02

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del
propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de
Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de
funcionament.
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb DNI 46 230 036-J,
amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a
tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació.
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4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Comunicació Local i,
en particular, Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009.
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010.
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya.
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de marc de 2015.
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i, en
particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la coordinación
financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas."
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats
als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona),
Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i en el tauler d'anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies
hàbils, a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la
presentació de reclamacions o al·legacions.
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini
d’informació publica, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit.
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords
adoptats.
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per les entitats
consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, BOPG, BOPL i BOPT i el de
la referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i
de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.
Sisè.- FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al mes eficaç
desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els documents que calgui.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de Barcelona,
encarregant-li el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la
dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna
de les entitats consorciades."

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local pel seu coneixement i
efectes escaients.»
S’aprova la proposta per unanimitat dels presents.
6. - REVOCACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ESTACIÓ NÀUTICA SANT FELIU
DE GUÍXOLS COSTA BRAVA 2014-2017 I SUBVENCIÓ 2016 ESTACIÓ
NÀUTICA SANT FELIU DE GUÍXOLS COSTA BRAVA (X2016015637)
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La proposta que segueix fou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en sessió plenària de 30 d’octubre de 2014
(PLE2014000016), adoptà entre d’altres el següent acord:
1. «Aprovar el conveni marc regulador de subvenció entre l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i l’Associació estació Nàutica Sant Feliu de Guíxols Costa
Brava, amb NIF G-55211189 i amb seu a l’espai port – Tinglado de 17220 Sant
Feliu de Guíxols, fins al 31 de desembre de 2014.
L’aportació econòmica que aquest conveni generi per l’any 2014 s’aplicarà a
l’aplicació pressupostària 14 15 43201 46605 aportació Estació Nàutica SFG
Costa Brava amb número d’operació prèvia 92014002831 i per un import màxim
de 29.265,72 euros.
2. Els imports de la resta d’anualitats s’aprovaran per Junta de Govern Local d’acord
amb el que estableix la clàusula 3a del conveni. »
En data 28 d’abril de 2016, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment la modificació de la Base 30a d’Execució del Pressupost Municipal que
regula les bases per a la concessió i justificació de subvencions municipals. Un cop
publicat al BOP de Girona núm. 86 de data 5 de maig de 2016, i exposat al públic durant
15 dies hàbils, no es varen presentar reclamacions. D’acord amb el que estableix l’art.
169 del RDL 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquesta modificació va esdevenir aprovada definitivament al ser publicada al
BOP de Girona núm. 103 – 31 de maig de 2016.
Per adequar a la normativa vigent la subvenció que s’atorga a l’Estació Nàutica de Sant
Feliu de Guíxols, és necessari revocar el conveni signat l’any 2014 i tramitar la subvenció
actual seguint el procediment marcat per la nova normativa en la modalitat de subvenció
sense concurrència.
Atès l’informe de la tècnica responsable de l’àrea de turisme.

Proposo al Ple,
Primer –Aprovar la revocació del conveni signat amb l’Estació Nàutica Sant Feliu de
Guíxols Costa Brava amb vigència fins el 31 de desembre de l’any 2017.
Segon.- Tramitar la propera subvenció seguint el procediment marcat per la nova
normativa en la modalitat de subvenció sense concurrència.»
Josep M. Muñoz: Explica el contingut de la proposta.
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Dolors Ligero: Explica els antecedents dels darrers dos anys. La proposta inicial era que
l’Estació Nàutica fos gestionada amb participació d’empreses privades. Pel camí s’ha
dissolt l’Estació Nàutica. S’ha passat de la subvenció directa a la lliure concurrència per
tornar a la subvenció directa. Pregunta perquè s’ha esperat al mes d’octubre per fer aquest
canvi.
Sílvia Romero: La partida del pressupost 2015 es va mantenir i es va pagar la subvenció.
El 2016 s’han aprovat unes noves bases generals de subvencions amb un nou
procediment d’atorgament de subvencions, i el conveni actual no s’adequa a les noves
bases. Es tracta d’una qüestió d’adequació administrativa, no hi ha més.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 16 (TSF, ERC, GS i CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (GDC, MES i CUP)
7. - ESTUDI DE VIABILITAT I ASSESSORAMENT PER A LA CONCESSIÓ
D'UN APARCAMENT A LA ZONA DE LA CORXERA (X2016015328)
La proposta que segueix fou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
«De conformitat amb el que preveu l’article 128.1 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el TRLCSP, amb caràcter previ a la decisió de construir i
explotar en règim de concessió una obra pública, l’òrgan de l’Administració concedent
acordarà la realització d’un estudi de viabilitat de la mateixa.
En data 17 d’octubre de 2016 ha tingut entrada a l’Ajuntament l’estudi de viabilitat previ
a l’expedient de contractació d’una concessió d’obra pública per a la construcció d’un
aparcament a la Corxera i posterior gestió i explotació del servei públic local
d’aparcament a la Corxera, primera planta de la plaça del Mercat i aparcament en
superfície controlat per parquímetre.
L’estudi de viabilitat, redactat per l’empresa Berrysar, S.L. ha estat informat tècnicament
en data 18 d’octubre de 2016, segons consta a l’expedient.
En compliment d’allò disposat a l’article 128.3 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP s’ha de sotmetre a informació del públic durant
el termini d’un mes l’estudi de viabilitat previ a l’expedient de contractació de la
concessió. Dins aquest termini qualsevol persona podrà examinar l’estudi i l’expedient
administratiu, i presentar les reclamacions o al·legacions que considerin oportunes.
Finalitzat el període d’exposició pública, l’ajuntament resoldrà sobre l’aprovació de
l’estudi de viabilitat, resolent també les al·legacions o reclamacions que s’haguessin
presentat.
Per tot això que s’exposa,
PROPOSO AL PLE:
Primer.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 1 mes l’estudi de viabilitat
previ a l’expedient de contractació d’una concessió d’obra pública per a la construcció
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d’un aparcament a la Corxera i posterior gestió i explotació del servei públic local
d’aparcament a la Corxera, primera planta de la plaça del Mercat i aparcament en
superfície controlat per parquímetre, als efectes que durant aquest termini qualsevol
persona pugui presentar al·legacions o reclamacions.
Segon.- Finalitzat el termini d’informació al públic l’Ajuntament resoldrà les al·legacions
o reclamacions que s’hagin presentat i resoldrà també sobre l’aprovació de l’estudi de
viabilitat.»
Josep Saballs: Primer s’han detectat les necessitats d’aparcament de la ciutat i el parc de
vehicles. L’empresa planteja a l’equip de govern uns paràmetres. A continuació
l’empresa redacta l’estudi de viabilitat, i ara es sotmet a informació pública, i
posteriorment es sotmetrà a la votació del Ple. La conclusió és que l’aparcament és viable
econòmicament. Dues plantes subterrànies i dues en superfície, amb un total de 598
places. L’aparcament ha de tenir vida tot l’any. Es bo que en aquest tema obtingui el
suport de tots el grups i de tota la ciutat.
Elena Delgado: Aquest projecte hipoteca la zona blava durant molts anys. No li queda
clar si es mantenen les places de zona blava tot l’any. Pel seu grup és important la
conservació del plàtan. Es molt difícil que pugui sobreviure a un trasplantament. La
concessió de la zona blava li sembla massa llarga. Votaran en contra.
Pere Albó: El termini de 40 anys de l’aparcament i de 25 de la zona blava és el màxim
que permet la llei. L’estudi diu que l’aparcament a la Corxera no és viable sense la zona
blava i sense la concessió de la planta -1 de la Plaça del Mercat. L’estudi diu que l’àmbit
d’influència arriba fins a la Rambla del Portalet, tot i que ho fa sense massa convicció.
Els veïns d’aquella zona aparquen al costat del port. Per tal que el nou aparcament sigui
viable han de desaparèixer els aparcaments de l’Horta d’en Palahí, de la barana de mar, i
el de darrera l’estació d’autobusos. L’estudi de viabilitat no està pensat pel comerç i creu
que no beneficiarà el comerç. L’estudi preveu que s’eliminin els aparcaments gratuïts
actualment existent pels residents, com la Corxera. Es parla només de bonificacions. S’ha
de tenir en compte que en aquella zona la quota la inundabilitat és més alta que al passeig
del mar i a la plaça del mercat, tal com es va posar de manifest amb el soterrani del teatre.
Conclou que malgrat el cost d’11 milions d’euros, en realitat no s’augmenten les places
d’aparcament. L’estudi avisa que s’haurà de mantenir l’equilibri de la concessió. Fa
temps hi havia consens sobre la necessitat d’un aparcament a la Rambla i al Passeig, les
discrepàncies eren sobre com quedaria la superfície. Conceptualment la ciutat necessita
dos aparcament dissuasoris als extrems i un aparcament al passeig per fomentar el
comerç. Actualment el passeig és un aparcament en superfícies. Sense aparcament no hi
ha negoci. Votarà en contra.
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Jordi Lloveras: Votarà a favor de la proposta. El seu grup planteja el debat amb la idea
que hi ha un dèficit estacional d’aparcament. El seu grup és nou en aquest tema. El seu
grup està en contra de fer un pàrquing a sota el Passeig. HI ha un estudi de la UPC que
diu que a partir del 2050 el nivell del mar haurà pujat entre 40 i 60 centímetres. El trànsit
de la ciutat té com a via principal d’entrada el costat de ponent, i per això sembla
raonable fer l’aparcament al final d’aquesta entrada. Però després s’haurà d’organitzar la
resta de l’aparcament. El carrer Juli Garreta ha de ser sense aparcament i amb voreres
amples. A la Corxera es guanyen 441 places, descomptades les que ja hi ha ara. Al
Passeig del Mar i al carrer Juli Garreta hi ha 141 places. El retorn que aporta
l’aparcament a la ciutat és guanyar qualitat al Passeig del Mar.
Dolors Ligero: L’estudi conclou que l’aparcament ha de tenir 598 places. Si es sumen els
aparcaments que s’eliminen a La Corxera, barana de Mar, Passeig del Mar, Horta d’en
Palahí, suma entre 428 i 460 places. Es guanya entre 130 i 150 places. Però perquè surtin
els números l’estudi diu que hi hauria d’haver unes 130 places per lloguer o cessió d’ús.
Al final el guany per a la ciutat és petit. L’estudi no preveu reserva de places pels nous
hotels, ni preveu que hagi un increment de demanda comercial. Defensa l’aparcament al
Passeig, i que la ciutat hauria de tenir dos grans aparcaments a les entrades. Creu que
s’hauria de començar per l’aparcament del Passeig, ja que actualment ja hi ha molt
d’aparcament per l’entrada oest de la ciutat, i a més, gratuït la major part de l’any. A
l’entrada est hi ha menys places. Però en realitat a on hi ha el veritable dèficit és al centre.
La realitat és que la gent vol aparcar al centre. Proposa un aparcament amb entrada des
del final de la carretera de Palamós fins a la Rambla del Portalet. Creu que aquest
aparcament sí que fomenta el comerç, ja que no elimina places d’aparcament. Caldria
obrir un procés participatiu que, amb el números sobre la taula, per valorar les diferents
alternatives.
Jordi Vilà: Es tracta d’una qüestió estratègica. El govern vol tancar el debat i passar a
l’acció. L’estudi conclou que l’aparcament és viable des del punt de vista constructiu i
econòmic. L’edifici plantejat inicialment és podrà augmentar dues plantes més. Preveu
bonificacions pels veïns. Contempla trasplantar el plàtan de la Corxera. L’aparcament
està al costat del Monestir i del carrer Hospital. El govern ha treball des de l’inici del
mandat amb aquest projecte. L’estudi de viabilitat és una obligació legal. El projecte
contempla la gestió integral de totes les places d’aparcament del centre. S’ha de preservar
el Passeig del Mar com a atractiu principal de la ciutat. No es veritat que s’elimina la
zona blava del Passeig. Aquest estudi es sotmetrà a participació ciutadana. Es un projecte
estratègic, i el govern té la disposició a admetre totes les propostes que el puguin fer
millorar. Demana el vot a favor.
Pere Albó: L’anterior govern va arribar al mateix punt on estem ara. I el nou govern s’ha
trobat feina feta. TSF a la campanya electoral va parlar de fer una consulta sobre
l’aparcament. Fa referència a l’existència d’aparcaments soterranis a llocs com el Passeig
de Blanes o de Cambrils, o la Plaça de Vic. Conclou que un aparcament a La Corxera pot
ser rentable si queda com a únic aparcament. L’aparcament de Can Rosselló no s’ha
omplert aquest estiu, ni el dia dels focs.
Jordi Lloveras: No està d’acord que l’aparcament hagi de ser just al centre de la ciutat.
Dolors Ligero: Si s’ha de consensuar aquest tema de ciutat, la remodelació del passeig
s’hauria de compartir amb tots el grups municipals. S’hauria de concretar les
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bonificacions als ciutadans, i no deixar-ho a la voluntat dels concessionaris. S’ha
d’estipular què passa amb l’aparcament de Cal Negre, no ho deixem a la voluntat del
concessionari. Aquest tràmit d’informació pública no equival a un procés de participació
ciutadana. Recorda que a la campanya electoral es va dir que es faria un procés de
participació ciutadana. El seu grup s’abstindrà. El POUM de 2006 ja preveu un
aparcament a la Corxera. Només es guanyen 130 places on hi ha el gruix de l’aparcament
de la ciutat, comencen pel lloc on justament hi ha menys problema. La nostra proposta és
començar per la banda de la carretera de Palamós.
Jordi Vilà: No hi ha cap programa electoral dels grups del govern que parlés de fer un
aparcament al Passeig. Reitera que la Corxera és el lloc idoni per fer l’aparcament.
Aquest no és l’últim projecte estratègic que el govern portarà a terme.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 12 (TSF, ERC, GS i GdC)
Vots en contra: 2 (MES, CUP)
Abstencions: 5 (CIU)
Alcalde: Cal valentia, idees clares i pas ferm en el projecte de l’aparcament. Si el govern
tenia un pla de viabilitat acabat el podria haver portat al Ple. L’any 2017 hi haurà dos
projectes estratègics més. Res més fàcil que fer un aparcament on ja hi ha un aparcament.
L’estudi preveu l’evolució que pot tenir la ciutat en 40 anys. L’estudi fixa el preu de
l’aparcament en nou milions d’euros. Ara el repte és trobar algú que vulgui invertir
aquesta quantitat a la ciutat. Agraeix la col·laboració de GdC.
L’alcalde dona el Ple per finalitzat. La resta de punts es tractaran en el proper Ple.

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

Vist i plau,
L'alcalde,
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CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 C Josep Saballs
Balmaña
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