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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Dia:
Hora:
Lloc:

18/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
22 de desembre de 2016
de 21 h a 23:20 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC) *
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estanyol (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero i Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Excusa la seva absència:
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i Garcia, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
*S’incorpora durant la deliberació del punt 4 de l’ordre del dia.

*
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE
VENDA NO SEDENTÀRIA (X2016018801)
4. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS I L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES
TARIFES PER L'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA
PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A L’EXERCICI 2017. (X2016012096)
(X2016012096)
5. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT OBLIGACIO DE LES
FACTURES DE MUGADAS S.L. 2016/5090 (X2016000719)
6. AUTORITZACIÓ,
DISPOSICIO
I
RECONEIXEMENT
OBLIGACIO
FACTURES SOREA SAU 2016/4068,4069,4070,5078,5087 (X2016000719)
7. PROPOSTA PLE COMPATIBILITAT PER PODER TREBALLAR EN UN
CENTRE CONCERTAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (X2016016960)
8. MOCIÓ PER UNA ÒPTIMA UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA (X2016018364)
9. MOCIÓ PER DEMANAR LA SENYALITZACIÓ A LES ENTRADES DE LA
CIUTAT COM A MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA. (X2016018372)
10. PROPOSICIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA "AMIANT ZERO"
(X2016020602)
11. MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
12. MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA PRECARIETAT
LABORAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016020960)
13. PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
14. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
15. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC
184/2016 ADQUISICIO I RESTAURACIO PATRIMONI (PROJ 2013/2/MUS/1
SOBRANT PER FINANCIAR DESPESES APLICACIO) (X2016018895)
16. PRECS I PREGUNTES
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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
S’aprova l’acta de les sessions 16 i 17 de data 24 de novembre i 5 de desembre
respectivament, sense esmenes.
2. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
«
EXP.

INTERESSAT
NIF/CIF

63112016/107

F. J. G. A.
(NIF: XXXXX768B)

63112016/115

F. M. M.
(NIF: XXXXX901Z)

63112016/124

–

J. F. A.
(NIF: XXXXX837T)

63112016/131

R. P. V.
(NIF: XXXXX196Q)

63112016/146

Comunitat Propietaris
edifici
C/ Girona, 30-36
(CIF: XXXXX4574)

63112016/149

63112016/156

Comunitat Propietaris
edifici
C/ Bourg de Péage,87
(CIF: XXXXX6155)
J. S. C.
(NIF: XXXX535A)

TIPUS
D’OBRA
EMPLAÇAMENT

/

Repicat, execució de nou
arrebossat i pintura de la façana
d’habitatge C/ Algavira, 59
Pintura de la façana d’habitatge
C/València, 11
Reparació i pintura de la façana
d’edifici C/ Comerç, 42
Reforma i adequació del local
C/ Sant Llorenç, 30-32, baixos
per
a
l’exercici d’activitat
comercial
Rehabilitació consistent en neteja
general amb aigua a pressió,
impermeabilització/ restauració
de zones malmeses i pintura de
la façana comunitària d’edifici C/
Girona, 30-36
Neteja general amb aigua a
pressió, aplicació de capa de
fixador i pintura de façana
comunitària d’edifici C/ Bourg de
Peage, 87-91 – Ronda Joan
Casas, 130-138
Repicat, execució de nou
arrebossat i pintura de la façana

AUTOLIQ.
TAXA
52,62 €

52,62 €
52,62 €

52,62 €

52,62 €

52,62 €

52,62 €

AUTOLIQ.
ICIO

PRESSUP.
DECLARAT
------

87,23 €
1,85 €

------

99,90 €

79,55 €

200,91 €

127,59 €

61,46 €

-----(*)

------

------

------

*

63112016/169

Comunitat Propietaris
edifici
C/ Girona, 20-24
(CIF: XXXXX4224)

63112016/184

E. C. B.
(NIF:XXXXX549D)

de l’edifici C/ Joan Maragall, 60
Neteja de superfícies amb aigua a
pressió,
reparació
de
fissures/esquerdes/cantells
de
forjat, aplicació de capes de
fixador i pintura de façana
comunitària posterior d’edifici C/
Girona, 20-24
Arranjament de la canal de la
coberta, restauració
d’algunes
teules i reparació de la façana
d’edifici C/ Cosme Calzada, 13

52,62 €

52,62 €

110,59 €

77,70 €

------

------

(*) Edifici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès
Històric i Artístic = Fitxa E 123a/b – Casa entre mitgeres.
El Ple municipal acorda:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
3. - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL
DE VENDA NO SEDENTÀRIA (X2016018801)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
«Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha elaborant un nou Reglament del
mercat de venda no sedentària del municipi, amb la finalitat d’adaptar la regulació
municipal d’aquesta matèria als darrers canvis normatius, inclòs el Decret 162/2015, de
14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que regula aquesta activitat
i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves normes als seus
mandats.
Atès que l’avantprojecte de nou Reglament municipal ha estat sotmès a consulta pública
d’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, i s’ha donat audiència a les associacions
del sector a la demarcació de Girona.
Vist que no s’han presentat al·legacions ni suggeriments a la proposta de reglament.
Vist que en data 13 de desembre de 2016 es va reunir la comissió d’estudi, informe i
consulta per la redacció del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària de Sant Feliu de Guíxols.
Segon.- Sotmetre l’esmentat reglament al tràmit d’informació pública pel termini de 30
dies, mitjançant anunci al BOP i al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica
www.ciutada.guixols.cat, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. De no
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presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.»
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S’aprova la proposta per unanimitat.
4. - PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS I L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES
TARIFES PER L'ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA
PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A L’EXERCICI 2017. (X2016012096)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora el regidor Jordi Vilà
«Atès que el termini d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals i de
l’ordenança reguladora de les tarifes per l’estacionament limitat de Vehicles en la vía
pública i altres zones per a l’exercici 2017 va finalitzar en data 23 de novembre de
2016.
Atès que s’han presentat dos escrits d’al·legacions en temps.
Atès l’informe de data 9 de desembre de 2016 de gestió tributària en relació a les
al·legacions plantejades a la modificació de les ordenances fiscals i de l’ordenança
reguladora de les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles en la via pública i altres
zones per l’exercici 2017.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Desestimar les al·legacions plantejades al no referir-se a les modificacions
introduïdes a les ordenances fiscals i a l’ordenança reguladora de les tarifes per
l’estacionament limitat de vehicles en la via pública i altres zones per l’exercici 2017
que es van aprovar provisionalment en Ple de data 29 de setembre de 2016.
Segon.- Adoptar l’acord d’aprovació definitiva i la redacció definitiva de les ordenances
fiscals i a l’ordenança reguladora de les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles
en la via pública i altres zones d’acord amb les modificacions introduïdes
provisionalment per acord de Ple de 29 de setembre de 2016.
Tercer.- Publicar el text íntegre de els modificacions incorporades a les ordenances
fiscals i a l’ordenança reguladora de les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles
en la via pública i altres zones en el BOP de Girona.»

*

Jordi Lloveras: Encara que tècnicament no procedís acceptar-les, sí que és bo parlar-ne
políticament. Per això les seves al·legacions han complert els objectius perseguits. El
primer era avançar les aportacions i situar el proper debat d’ordenances fiscals, el
govern ja sap que per el proper exercici proposaran un augment pels valors cadastrals
més alts, també una taxa per els habitatges desocupats, i també aplicar bonificacions a
l’IBI als propietaris que cedeixin l’habitatge per lloguer social.
Dolors Ligero: Comenta en el cas de l’IBI l’Ajuntament de Barcelona va plantejar unes
subvencions del 50% per a les rendes més baixes. Aquests ajuts no estan previstos als
pressupostos del 2017. Proposen bonificacions del 95% per a les famílies per ingressos
inferiors als vuit-cents trenta euros al mes, i 50% per les que ingresses entre vuit-cents
trenta i mil quatre-cents euros al mes. Les ordenances ja ho preveuen per la taxa
d’escombraries de persones jubilades. En aquesta taxa s’haurien de tenir en compte les
persones que viuen a l’habitatge.
Josep Muñoz: No es podien admetre com a al·legacions, però s’agraeixen les
aportacions, especialment les de GdC, que s’estudiaran en els propers mesos. Respecte a
les al·legacions de CiU, està d’acord amb els ajuts a les famílies però no en els termes
que exposa CiU, i seguiran buscant formes de suport a les famílies. Han de ser suport a
les famílies i no en funció dels valors cadastrals. Les ordenances fiscals dels darrers dos
anys han intentat una millor distribució de les càrregues impositives amb millores que
abans no existien.
Dolors Ligero: Estan d’acord en no referenciar les ajudes al valor cadastral, sinó als
ingressos familiars, tal com es fa en la taxa de recollida d’escombraries per a jubilats
que no arriben a determinades rendes. Proposen equiparar aquests ajuts i fer-los més
equitatius.
Josep Muñoz: La legislació vigent no permet baixar més les bonificacions potestatives
de l’IBI, el 90% de la quota íntegra. En relació a la taxa d’escombraries, seria un dels
punts a analitzar en la tarifació social. Cal aprofundir en aquest tema.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 12 (TSF, ERC i GS)
Vots en contra: 8 (CiU, GdC i CUP
Abstencions: 0
Carles Motas: Les taxes del 2018 s’aprovaran el setembre i els pressupostos al
novembre. El govern ha estat permeable i s’han acollit diverses de les propostes dels
altres grups municipals.
5. - AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
DE LES FACTURES DE MUGADAS S.L. 2016/5090 (X2016021780)
S’inclou aquest punt i el següent a l’ordre del dia i es debaten conjuntament.
«Atesa la factura 2016/5090, de Mugadas S.L.U.
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Atès l’informe de la interventora municipal de data 15 de desembre de 2016, que
estableix que l’òrgan competent pel reconeixement de l’obligació és el Ple Municipal.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Aixecar la discrepància de l’autorització, disposició i reconeixement de
l’obligació de les factures següents atès el que preveu l’article 60.2 del RD 500/1990:
2016/5090 Actuacions del 03/10 a 28/11/16 manteniment xarxa Clavegueram
4.537,79 euros
Segon.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer la Obligació de la factura que consta en el
punt anterior amb NIF B55119523 per import de 4.537,79 amb càrrec a la operació
220160034466 a l’aplicació pressupostària 17.16000.22799 Contracte Manteniment
Xarxa Clavegueram.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
6. - AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
FACTURES SOREA SAU 2016/4068, 4069, 4070, 5078, 5087 (X2016000719)
«Ateses les factures 2016/4068, 2016/4069, 2016/4070 de Sorea , S.A.U.
Atès que en el 4 de juliol de 2012 va finalitzar el contracte de manteniment de la Xarxa
de Clavegueram.
Atès l’informe de la interventora municipal de data 14 de desembre de 2016, que
estableix que l’òrgan competent pel reconeixement de l’obligació és el Ple Municipal.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Aixecar la discrepància de l’autorització, disposició i reconeixement de
l’obligació de les factures següents atès el que preveu l’article 60.2 del RD 500/1990:
2016/4068 Juliol
2016/4069 Agost
2016/4070 Setembre
2016/5078 Octubre
2016/5087 Novembre

9306,41 euros
9306,41 euros
9306,41 euros
9306,41 euros
9306,41 euros

*

Segon.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’Obligació de les factures que consten en el
punt anterior amb NIF A08146367 pels import de corresponents amb número
d’operació 220160020143 i 220160027836 a l’aplicació pressupostària 17.16000.22799
Contracte Manteniment Xarxa Clavegueram.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
7. - PROPOSTA PLE COMPATIBILITAT PER PODER TREBALLAR EN UN
CENTRE CONCERTAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (X2016016960)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
«Atès que la Sra. Sara Castillo i Xargay, personal laboral de la Corporació, va presentar
una sol·licitud (X2016016960) en la que demana la compatibilitat per prestar els seus
serveis com a docent a l’Escola Vedruna de Palamós.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: mestra a l’Escola d’Adults
Règim jurídic: laboral
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: Docència
Denominació del lloc: Professora
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13:20
hores i dijous de 12:30 a 13:10 hores.
Vist l’informe favorable del cap de l’àrea corresponent de data 9 de novembre del
present.
Vist l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans de data 28 de novembre
de 2016.
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei d’Incompatibilitats és
d’aplicació al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d’aquestes dependents.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
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Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Acceptar la sol·licitud de la Sra. Sara Castillo i Xargay, sobre compatibilitat
per l’exercici d’una segona activitat privada com a professora a l’Escola Vedruna de
Palamós.
Segon.- Declarar que s’acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, que
quedarà subjecte a la condició que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada i als/les representants dels/de
les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
8. - MOCIÓ PER UNA ÒPTIMA UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA (X2016018364)
S’inclou aquesta proposta a l’ordre del dia sense que es dictaminés a la comissió
informativa corresponent.
Moció presentada pel grup municipal CIU.
«Les darreres setmanes s’ha ampliat la zona de càrrega i descàrrega al lateral del
Passeig eliminant places de zona blava.
Al mateix temps s’ha tancat l’accés per a tot tipus de vehicles a la Rambla Vidal i
Placeta Sant Joan.
Al nostre entendre la solució adoptada no és la més idònia, és per això que,
Proposem:

*

1. Que s’estipuli un horari de càrrega i descàrrega a la zona de la Rambla Vidal i
Placeta Sant com passa a altres ciutats i que es restringeixi l’entrada limitant
l’accés a vehicles inferiors a 3.500 quilos.
2. Que fora de l’horari estipulat es tanqui l’accés i es controli el seu compliment.
3. Que es controli l’ús correcte de zona de càrrega i descàrrega per tal que només
s’utilitzin realment per aquest fi. I això vol dir limitar el temps d’estacionament dels
vehicles comercials.
4. Que la zona de càrrega i descàrrega estigui senyalitzada també com a zona blava,
per tal que caps de setmana i festius, es puguin utilitzar com aparcament de
rotació.»
Joaquim Clarà: Es tracta d’evitar que les places de càrrega i descàrrega els cap de
setmana s’utilitzin com a aparcaments gratuïts, s’haurien de poder fer servir com a
pàrquing de rotació els caps de setmana, que és quan més falta fa. I també restringir la
circulació de vehicles de més de 3.500 Kg, i limitar l’horari.
Jordi Lloveras: El seu grup va arribar a la conclusió que el que es proposa per l’ús com
a zona blava pot incrementar el trànsit al centre de la ciutat. S’abstindran.
Jordi Vilà: La convivència entre zona de vianants i circulació de vehicles comercials no
és possible. Es tracta de condicionar les perifèries de la zona de vianants per al seu ús
per els vehicles comercials. Una ciutat turística ha de potenciar la zona de vianants. La
tendència general és traslladar el trànsit de vehicles a la perifèria i no als centres
històrics i comercials.
Joaquim Clarà: En relació a la zona blava, no seria tornar al mateix que abans, ja que no
es controlava. Amb l’ús de les places de càrrega i descàrrega com a zona blava els
festius no s’augmentaria la circulació sinó que es facilitaria l’aparcament.
Es desestima la proposta amb la votació següent:
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Vots a favor: 6 (CiU)
Abstencions: 2 (GdC i CUP)
9. - MOCIÓ PER DEMANAR LA SENYALITZACIÓ A LES ENTRADES DE LA
CIUTAT COM A MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA. (X2016018372)
S’inclou aquesta proposta a l’ordre del dia sense que es dictaminés a la comissió
informativa corresponent.
Moció presentada pel grup municipal CIU
«L’Associació de Municipis per la Independència (AMI), està formada per institucions
que representen el món local i té com a principal objectiu sumar esforços per
aconseguir, en un futur pròxim, la creació d’un estat propi per a Catalunya en el marc de
la Unió Europea.
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Donat que el nostre municipi és un dels 787 membres que formen part de l’Associació
de Municipis per la Independència,
El Ple municipal acorda:
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Que per tal de donar visibilitat a aquest fet, i fomentar les activitats d’aquesta
Associació se senyalitzin totes les entrades de la ciutat degudament.»
Joaquim Clarà: Exposa les raons en que es basa la moció i els municipis de l’entorn que
ja ho tenen o ho estan preparant.
Jordi Lloveras: Entén que és una mesura de cares als visitants de la ciutat, per fer
visibles els sentiments de la ciutat. Però també hi ha moltes ciutats, entre elles la nostra,
contraries al Tractat de Lliure Comerç, o a favor de l’acolliment dels refugiats.
Georgina Linares: No s’ha instal·lat fins ara tot i que estem adherits des del 2012.
També fins el juny del 2015, l’ajuntament no havia assistit mai a cap reunió de
l’associació. Els esforços es centren a construir el nou estat tots plegats, tant els que hi
estan a favor com els que hi estan en contra. Anima als regidors a adherir-se a
l’assemblea d’electes de Catalunya.
Josep Muñoz: Votaran en contra. L’Ajuntament està adherits a diverses associacions, i
no es pot convertir les entrades a la ciutat en un bosc de rètols.
Joaquim Clarà: Afirma que no tots els cartells tenen el mateix significat.
S’aprova la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 17 (TSF, CiU, ERC, GdC i CUP)
Vots en contra: 3 (GS)
Abstencions: 0
Carles Motas: Es una moció extemporània. CiU no ho va fer mentre governava. Els
canvis importants es fan des del Parlament, al qual s’ha de recolzar des de l’Ajuntament.
10. - PROPOSICIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA "AMIANT ZERO"
(X2016020602)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.

*
Proposta presentada pel grup municipal GdC.
«L’amiant és un material fibrós que, per les seves característiques tecnològiques
excepcionals, s’ha utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com la
construcció, la indústria i productes de gran consum. Cal destacar que es tractava d’un
material que aportava moltes prestacions a un preu molt assequible. L’any 2005, quan
va quedar demostrat que era un material nociu pel medi ambient i amb efectes
cancerígens per a les persones, la Unió Europea en va prohibir el seu ús.
No obstant, el fet d'estar prohibit l'ús d'amiant no és obstacle perquè continuï havent-hi
una part important de la població exposada al mateix, ja que aquest no ha estat del tot
retirat; i també hi hagin molts treballadors exposats (per exemple en tasques de
manteniment i/o de reemplaçament). Cal tenir present que és un material que té una vida
útil limitada i que sovint està subjecte a manipulacions temeràries i al desgast
meteorològic.
L’ús de l’amiant es va estendre per molts sectors, però principalment en el sector de la
construcció i d’una manera molt particular en el sector públic.
Avui hi ha un moviment a Europa, anomenat “Amiant Zero”, que reclama que amb
caràcter immediat es posin en marxa les mesures i els recursos propugnats en la
Resolució del Parlament Europeu de 14 de març de 2013 per a l’eliminació segura de
l’amiant a escala europea, nacional i regional.
Per tot l’exposat, proposem els següents acords:
Primer. Que l’Ajuntament s’adhereixi a la iniciativa “Amiant Zero”.
Segon. Elaborar un cens d’instal·lacions d’amiant a la ciutat.
Tercer. Posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar
instal·lat als edificis públics municipals.
Quart. Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria
de salut pública i medi ambient de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i
el Consell Comarcal.»
Jordi Lloveras: Explica les raons de la moció, i el perill que suposa la pols que es
desprèn de la manipulació d’aquest material, i que els treballs s’encomanen a empreses
especialitzades.
Tomàs Pla: Resten encara algunes canalitzacions de la xarxa d’aigua d’aquest material,
caldria també inventariar-les.
Jordi Vilà: Els serveis tècnics municipals informen que aquests material no existeix en
els edificis municipals. Quan es detecten en les edificis privats, es fa retirar amb les
precaucions necessàries. No els sembla oportú fer un inventari.
Es desestima la proposta amb la votació següent:
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Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Vots a favor: 8 (CiU, GdC i CUP)
Abstencions: 0
11. - MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
Moció presentada pel grup municipal GdC
«Està demostrat que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és del tot
insostenible. Per això hem de ser capaços com a societat d’avançar cap a un canvi en el
model energètic, un canvi impulsat a partir d’un model renovable que fugi del control
de les grans corporacions. Un nou model que a més permeti transitar cap a una situació
d’autosuficiència on la riquesa que deriva de la producció energètica quedi redistribuïda
entre la ciutadania. Aquest model ha d’anar en paral·lel a una societat que transiti d’una
economia de la propietat cap a una economia que posi l’accent en l’ús compartit i el
cooperativisme.
Per tot plegat, des de les administracions públiques s'haurien d'implementar mesures
encaminades a impulsar aquest canvi de model energètic renovable, eficient i en mans
de la ciutadania; afavorint el creixement d’una economia més social i solidària i trencant
l’oligopoli energètic existent actualment.
SOM ENERGIA és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre.
Les seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen
renovable. La cooperativa està als serveis dels socis de manera eficient, transparent i
responsable. A més, i en cas d’estar interessats en contractar l'energia amb aquesta
cooperativa, el procés és ràpid i senzill.
Per a ser soci cal fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense
quotes i retornable en la seva totalitat en el cas que es deixi de ser soci de la
cooperativa. SOM ENERGIA va iniciar la seva activitat l’any 2010 inspirada en les
moltes cooperatives energètiques existents ja llavors a Europa.
El nostre grup entén que un pas que es podria fer des del nostre Ajuntament per avançar
i col·laborar en aquests objectius energètics seria el de donar-se d’alta en la cooperativa.
Per això proposem

*

Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es doni d’alta com a soci de la cooperativa
SOM ENERGIA.»
Jordi Lloveras: Explica l’origen de la cooperativa, a Girona, i la seva actual implantació.
De les quatre fases de l’energia elèctrica, SOM ENERGIA participa en la primera,
producció, i en l’última, comercialització. Explica els diferents tipus de socis, i que és
una cooperativa sense ànim de lucre. Els beneficis s’inverteixen en la producció
d’energia neta. L’Ajuntament pot ser soci cooperativista, i també soci col·laborador
públic, que tot i no contractar la comercialització, faria una aportació econòmica a
determinar per la cooperativa.
Josep Muñoz: La condició de soci col·laborador públic tal com l’ha plantejat ara el Sr.
Lloveras implica més aspectes que els tractats a la comissió informativa. Demana que es
deixi sobre la taula i que es pugui tractar en el mes de gener.
Jordi Lloveras: Hi està d’acord. La qüestió es avançar en disputar el control absolut que
avui tenen les quatre grans companyies elèctriques.
S’acorda deixar la proposta sobre la taula per a un millor estudi.
12. - MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA
PRECARIETAT LABORAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016020960)
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa d’Atenció a
les Persones.
Moció presentada pel grup municipal CUP
«La precarietat laboral és aquella situació que es caracteritza pel predomini de
modalitats de contractació eventuals i temporals, mal remunerades, amb un nivell baix o
inexistent de protecció legal i sovint sense mesures de control de les condicions de
treball.
En la ultima dècada, la precarietat laboral ha deixat de ser un fenomen focalitzat en els
sectors amb menys recursos de la població i amb menys formació reglada, sinó que s’ha
estès a tota la societat.
Aquestes situacions s’han vist agreujades especialment des de la reforma laboral del
2012 i ha fet créixer de manera important aquestes precarietats, ja que els contractes
temporals ara son majoritaris.
El fet de tenir una ocupació precària és un determinant social de la salut i de la qualitat
de vida dels i les treballadores.
Més enllà de les dades d’ocupació, que es donen a conèixer curiosament durant els
mesos mes actius de l’any , ens trobem amb el fenomen de “pobresa laboral”, situacions
que pateixen persones que tenen o han tingut feines de temporalitat i que, malgrat no
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sortir a les llistes d’aturats, tenen greus problemes per assegurar-se la subsistència o una
vida digna.
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El fet que la cobertura de prestacions d’atur arribi a menys gent i augmentin les
persones que cobren subsidi o les que no rebran cap prestació o ajuda , es significatiu
per donar unes dades mes reals de la precarietat laboral i de les problemes econòmics en
que es poden trobar moltes ciutadanes al nostre municipi.
És per això que des de la CUP-PA demanem al Ple Municipal l’adopció del següent
acord:
- L’elaboració d’un estudi sobre les condicions laborals a la nostra ciutat, amb l’objectiu
d’identificar les principals problemàtiques i emprendre les mesures necessàries en el pla
de les polítiques publiques i socials que depenen de l’Ajuntament.»
Elena Delgado. Exposa les raons de la moció i les causes de la precarietat laboral.
Exposa dades sobre la contractació temporal i l’ús fraudulent d’aquestes modalitats.
Això fa créixer exponencialment la precarietat i la pobresa. Cal estudiar els diferents
factors que incideixen en la contractació temporal i detectar les necessitats dels
ciutadans i ciutadanes i poder porta a terme les polítiques públiques necessàries.
Jordi Lloveras: Cal adoptar mesures per evitar contractar amb empreses que adopten
practiques laborals fraudulentes. Pobresa i precarietat laboral són les dues cares de la
mateixa moneda. Hi votaran a favor.
M. Carme Quero: Està d’acord amb l’existència de la precarietat laboral i en adoptar
mesures per combatre-la. Però potser seria millor dedicar els esforços a mesures més
directes amb polítiques d’ocupació per fomentar la creació de llocs més estables, i fer
plans d’ocupació.
Jordi Vilà: El govern està d’acord amb la part expositiva. Però no en la part dispositiva
ja que l’Ajuntament no pot arribar a totes les matèries, especialment en competències
d’altres administracions. No tenim un centre d’estudis econòmics per fer un estudi
rigorós. L’IDESCAT periòdicament ofereix dades d’ocupació.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Vots a favor: 2 (GdC, CUP)
Abstencions: 6 (CiU)

*
13. - PROPOSICIONS URGENTS
13.1. - CONTRACTE PER A LA GESTIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
(REF. 2511C) (X2016003865)
S’aprova la urgència de la proposta que segueix:
«En data 28 d’abril de 2016, el Ple Municipal va aprovar el plec de condicions
econòmiques i administratives particulars, i va iniciar el procediment per a l’adjudicació
del contracte per al servei de manteniment i conservació del Cementiri Municipal.
En data 1 d’agost de 2016 va finalitzar el termini de presentació de proposicions per a
participar al procediment d’adjudicació d’aquest contracte. Durant aquest termini es
varen presentar ofertes per les empreses Funerària Juanals SA, (NIF A17235003) i
Cons-te Concesiones Administrativas SL (NIF A58800699).
En sessió de data 27 d’octubre de 2016, la Mesa Permanent de Contractació va procedir
a l’obertura de la documentació administrativa (sobre A) de les propostes presentades,
constatant la manca de presentació, per part de l’empresa Cons-te Concesiones
Administrativas SL, de la documentació relacionada als apartats e) i f) del plec de
condicions, i va acordar requerir a aquesta empresa, per tal de presentar la
documentació necessària per esmenar els defectes detectats.
En data 31 de desembre de 2016, l’empresa Cons-te Concesiones Administrativas SL,
var presentar la documentació requerida per aquest Ajuntament (E2016011267).
En sessió de data 23 de novembre de 2016, la Mesa Permanent de Contractació va
procedir a comprovar la documentació presentada per l’empresa Cons-te Concesiones
Administrativas SL, i va acordar no admetre la plica presentada per aquesta empresa,
atès que no havia donat compliment al requeriment efectuat per esmenar el contingut
del sobre A.
Seguidament, la Mesa Permanent de Contractació va procedir a l’obertura del sobre B
(oferta tècnica) presentada per l’empresa Funerària Juanals SA, i va acordar trametre la
documentació als Serveis Tècnics Municipals, per tal de procedir a la valoració
d’aquesta oferta.
En sessió de data 13 de desembre de 2016, la Mesa Permanent de Contractació va donar
compte de l’informe emès per la cap de l’Àrea de Neteja Viària, en data 30 de
novembre de 2016, de valoració de l’oferta presentada, d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts al plec de condicions econòmiques i administratives particulars
i va procedir a l’obertura del sobre C (proposta econòmica) presentat per l’empresa
Funerària Juanals SA.
La Mesa Permanent de Contractació va acordar proposar l’adjudicació del contracte a
l’empresa Funerària Juanals SA (NIF A17235003) en resultar l’oferta econòmicament
més avantatjosa per l’Ajuntament.
Vist el Decret d’Alcaldia, de data 16 de desembre de 2016, de requeriment de la
documentació corresponent per procedir a l’adjudicació del contracte, d’acord amb
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l’establert a l’article 151.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com a la clàusula 11a del plec
de condicions econòmiques i administratives particulars que regeix aquest procediment.
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Atès que l’empresa Funerària Juanals SA ha presentat la documentació requerida per
aquest Ajuntament i ha constituït la garantia definitiva, per import de 5.431,62 euros.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat, previst al pressupost de l’any 2017, a
l’aplicació pressupostària núm. 07.16400.22799 “Contracte Manteniment Cementiri”.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte per al servei de manteniment i conservació del cementiri
Municipal, a l’empresa Funerària Juanals SA (NIF A17235003), pel preu 108.632,47
euros/anuals (IVA a part).
Segon.- La despesa corresponent a l’any 2017, que és de 131.445,29 euros (IVA
inclòs), es disposarà en l’aplicació pressupostària 07.16400.22799 “Contracte
Manteniment Cementiri” del pressupost de despeses de 2017.
Tercer.- Establir la durada del contracte en quatre anys, amb inici el dia 1 del mes
següent al de la data d’adjudicació. Aquest contracte podrà ser objecte de pròrroga, per
mutu acord, pel termini màxim de dos anys més.
Quart.- La devolució de la garantia definitiva dipositada serà acordada per l’òrgan de
contractació, prèvia petició per escrit de l’adjudicatari, una vegada finalitzat el termini
de garantia que, en cap cas podrà ser inferior a un any, i sempre que s’hagin complert
els requisits legals establerts.
Cinquè.- L’adjudicatari haurà de presentar factures mensuals per import d’una dotzena
part sobre el preu d’adjudicació del contracte (IVA inclòs). Les factures s’hauran de
presentar durant els 10 primers dies de cada mes i faran referència a les tasques
realitzades durant el mes anterior. En la factura s’haurà de fer constar el mes al que fa
referència, l’Àrea que ha encarregat el servei i el número d’operació comptable que
l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària.
 El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui
expressament contractat.
 La factura es presentarà electrònicament a través del servei e.FACT a la bústia
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=25, podent presentar factura en paper en
els casos permesos per la normativa vigent i en aquells casos de factures que no
superin els 5.000 euros.

*
 Tota la informació al respecte de la presentació de factures es pot consultar en el
link: ftp://documents@ftp.guixols.cat/IF.PDF
 La data del registre de la factura determinarà l’inici del còmput dels terminis de
pagament i demores assenyalats a la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial en el sector públic.
Sisè.- Nomenar com a responsable del contracte la Sra. Montserrat Barniol i Jiménez,
cap de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
Jordi Lloveras: La valoració de l’informe tècnic sobre la proposta organitzativa i de
millores és de 6’5 sobre 30. Per tant, hi ha molt de marge de millora del servei. Avui és
preceptiu fer públics els preus dels serveis funeraris, i no es fa a la nostra citat.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, CiU, ERC i GS )
Vots encontra: 0
Abstencions: 2 (GdC i CUP)
Carles Motas: La valoració de l’oferta tècnica de la licitació no equival al grau de
qualitat en la prestació del servei. Hi ha licitacions amb ofertes que reben valoracions
molt altes, però després la prestació del servei no va bé. Estem satisfets amb el servei
prestat per l’empresa, tant en el cementiri com en els serveis funeraris.
14. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA
DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
14.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia que estan a disposició, per a la seva consulta, a
la Carpeta del Regidor, de la plataforma electrònica de l’Ajuntament, a la següent
adreça: http://ajbpm.guixols.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca
14.2. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CRÈDIT EXP.
1 TC191/2016, ADQUISICIO EQUIP INFORMATIC (PER EQUIPAR
DIVERSOS LLOCS DE TREBALL) (X2016019526)
«Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ0700006024 de data 01/12/16 de la
transferència de crèdit 1 TC191/2016 referent a l’adquisició d’equip informàtic per
diferents llocs de treball.»
15. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1
TC 184/2016 ADQUISICIO I RESTAURACIO PATRIMONI (PROJ
2013/2/MUS/1 SOBRANT PER FINANCIAR DESPESES APLICACIO)
(X2016018895)
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«Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ0700006028 de data 01/12/16 de la
transferència de crèdit 1 TC184/2016 pel sobrant de la partida 18.33301.22609
Despeses Museu, per finançar les necessitats de les despeses de l’aplicació
pressupostària 18.33604.63500. (Projecte 2013/2/MUS/1)»
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Els regidors es donen per assabentats.
16.- PRECS I PREGUNTES
16.1.- Pregunta del regidor Jordi Lloveras Avellí, en representació de GdC-E al
regidor Josep Melcior Muñoz i Ayats
El nostre Grup ha tingut coneixement d’un parell de casos de persones que, entrant dins
dels requisits establerts per als ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica, no
van presentar la corresponent sol·licitud en el seu moment dintre del termini establert.
Pregunta: En casos concrets, degudament justificats i prèvia la presentació de la
corresponent instància o sol·licitud a tal efecte ¿Es planteja l’equip de govern l’opció
d’obrir un nou termini de repesca per esmenar aquestes incidències concretes?
Josep M Muñoz: No és per manca de voluntat sinó perquè la normativa de subvencions,
un cop ha vençut el termini, no permet acceptar noves sol·licituds. Però en el proper
exercici hi haurà una nova convocatòria
16.2.- Pregunta del regidor Jordi Lloveras Avellí, en representació de GdC-E al
regidor Josep Melcior Muñoz i Ayats
En relació a les bonificacions, o ajuts, vinculats a l’impost sobre béns immobles per a
persones amb escassa capacitat econòmica corresponents a l'exercici 2016, i una vegada
finalitzat el període de sol·licituds, formulem les següents preguntes:
- Quants ajuts, o bonificacions, s'han aprovat per valors cadastrals de fins a 18.000?
- Quants ajuts, o bonificacions, s'han aprovat per valors cadastrals entre 18.000 i
25.000?
- Quants ajuts, o bonificacions, s'han aprovat per valors cadastrals entre 25.000 i
30.000?
Josep M Muñoz: 15 fins a 18.000, 40 entre 18.000 i 25.000, i 43 entre 25.000 i 30.000.
16.3.- Pregunta del regidor Jordi Lloveras Avellí, en representació de GdC-E al
regidor David Oliveras Sala

*
Aquest Grup ha tingut coneixement del mal funcionament de la calefacció del Pavelló
Municipal d’Esports de La Corxera. Ens consta que ha estat així aquest mes coincidint
amb la celebració de partits de competició els dissabtes per la tarda i el vespre; i que
fins i tot un dia en concret ni es va arribar a posar en marxa, malgrat la petició del
públic assistent.
Preguntes:
Hi ha algun problema tècnic amb el funcionament de la calefacció al Pavelló?
Quines instruccions tenen al respecte de l’ús de la calefacció el personal del Pavelló?
David Oliveras: S’han revisat i s’ha comprovat que hi ha dos calefactors que no
funcionen i altres que fan soroll. S’han demanat les peces necessàries però encara no
s’han trobat.
16.4.- Pregunta del regidor Jordi Lloveras Avellí, en representació de GdC-E a la
regidora Silvia Romero Quesada
Recuperem la pregunta que tenim pendent des dels dos últims Plens: Una vegada
passada la temporada d’estiu, puja l’atur mentre la precarietat laboral continua sent un
tret fortament present en la nostra ocupació.
En aquest sentit, i en relació a la borsa de treball del servei d’ocupació municipal,
voldríem saber quina ha estat l’evolució de la mateixa en els darrers mesos, i també,
quin nombre de persones hi ha actualment inscrites a l’atur (per trams d’edat i sexe).
Per altra banda, al menys a nivell global, es continua evidenciant que les dones pateixen
l’atur en major intensitat que els homes (actualment ja representen el 55% de la
població desocupada en el conjunt de tot Catalunya) i que les persones joves són l’altre
col·lectiu especialment castigat.
És per això que preguntem si per aquest hivern i propera primavera hi ha prevista la
implantació d’accions formatives adreçades a les persones inscrites al servei d’ocupació
municipal, i en especial, a aquests col·lectius més afectats (hem vist, per exemple, que
les últimes accions programades han tingut més una vessant pensada per a petits
empresaris, o persones emprenedores, que no pas per a treballadors i treballadores a
compte d’altri; tot i que valorem positivament l’adhesió al Programa de Formació i
Treball del SOC que permetrà la contractació de disset persones en situació d’atur).
Sílvia Romero: Hem anat actualitzant la resposta mentre no l’hem pogut donar pel Ple.
S’ha lliurat l’informe complet al regidor.
Com a resum podem dir que actualment hi ha 1874 persones a l’atur registrades al
(SOM), 963 homes i 911 dones. Pensem que hi ha més homes donat que la principal
font d’ocupació és el sector serveis.
S’han gestionat 254 ofertes de treball i és a l’estiu quan més n’hi ha, les dades consten a
l’informe mes a mes.
S’han fet diverses formacions no només a emprenedors o persones que volien millorar
la seva qualificació empresarial sinó també persones en situació d’atur, bàsicament de
millora de les seves competències.
Hem realitzat un canvi de cara a la programació de la formació de 2017 aportant més
eines a les persones en processos de cerca de feina, sobre tot pel què fa a l’alfabetització
digital, cerca de feina on-line, sessions de capacitació i altres.
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S’acaben de seleccionar 17 persones que l’ajuntament contractarà a través dels coneguts
plans d’ocupació i també hem participat en un programa de garantia juvenil a través del
qual hem pogut contractar 10 joves qualificats (mínim 2n. grau de formació
professional).
Hem incorporat al març el Centre de Noves Oportunitats dins el programa de garantia
juvenil on estem atenent a 15 joves d’entre 15 i 25 anys per a la seva formació i treball.
Es tracta d’un conveni a 3 anys.
També itineraris formatius de joves a través de les cambres de comerç de Sant Feliu i
Palamós.
16.5.- Pregunta del regidor Jordi Lloveras Avellí, en representació de GdC-E al
regidor Salvador Calabuig Serra
Recuperem la pregunta que tenim pendent del Ple del mes anterior: En relació als pins
protegits de l’entorn del nou hotel Alábriga, el nostre Grup ha pogut esbrinar que dels
catorze arbres existents a principi d’obra (tots ells protegits) un ja s’ha mort i tres es van
talar (desconeixem si amb permís o sense permís). Dels deu restants, n’hi ha un que està
molt malament (gairebé mort, si no és que ja ho està) i els altres nou continuen
presentant un estat lamentable.
El passat mes de juliol, i a una pregunta nostra semblant a aquesta, la resposta de llavors
va ser que el tema estava sota vigilància i pendent d’un actuació fitosanitària. En tot cas,
ens agradaria conèixer l’abast d’aquesta vigilància i si finalment s’ha realitzat alguna
mena d’acció amb els arbres afectats.
Salvador Calabuig: Aquest govern sempre està amatent per fer complir la llei i la
legalitat a favor del paisatge i el medi ambient i aturar les obres si era necessari.
Pel què fa als pins, l’empresa finalment ha contractat un tècnic paisatgista per aplicar les
mesures necessàries per a la protecció dels arbres, com esmenar la terra amb adob i
regar-la, esponjar-la i més endavant fer un tractament d’adob foliar si cal.
A la parcel·la de baix, es preveu tapar el forat que s’ha fet de més amb terra i sorra,
“hormonar” les arrels per estimular el seu creixement i, si cal, retallar la capçada per
compensar la pèrdua d’arrel.
16.6.- Pregunta de la regidora Maria Elena Delgado Caparrós en representació de
la CUP a la regidora Laura Aiguaviva Carreras , regidora de serveis municipals i
manteniment de la ciutat
Enquesta i participació sobre la neteja a la ciutat L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
està elaborant el nou plec de condicions que regirà el concurs del servei de recollida de
residus, neteja viària, neteja de platges i aigües marines i gestió de la deixalleria
municipal.

*

1)
Segons la web municipal el passat 29 de novembre es va fer una reunió amb
membres de les diferents associacions de veïnes i a mes es publica una enquesta per
emplenar online. Donat que aquesta enquesta no arriba a la totalitat de la ciutadania ja
que moltes persones no tenen accés a internet i o no saben fer-ne us o no se han
assabentat de que des de les seves associacions podien participar , donat que aquesta
enquesta te de data límit el dia 23 de desembre , no creieu convenient allargar aquest
plac i posar-les a disposició de tota la ciutadania al OIAC per fer partícip de manera
mes global , donat que es la despesa mes gran del ajuntament i la importància d’aquest
servei per a la nostre ciutat?
2)
Després de la conversa mantinguda abans del últim ple extraordinari on vostè
em feia referència al seguiment que se esta fent de les persones que busquen entre les
deixalles als contenidors i que es deixen la tapa oberta referint-se com a actes incívics ,
quina es l’actuació que es pensa fer davant de això des de la seva àrea, aplicar-les algun
tipus de sanció o adreçar-los a serveis socials com a de ser per lògica?, perquè la
sensació va ser de falta total de sensibilitat per la seva part i demanem aclariment,
gràcies.
Carles Motas: Respecte a la primera pregunta, el període s’ha ampliat fins al 15 de
gener i l’enquestes es troben a l’OIAC. La segona pregunta no la contesta perquè la
troba impertinent.
M. Elena Delgado: La pregunta és feta amb el mateix tarannà que fa servir la regidora.
PREGUNTES ORALS:
Magda Lupiáñez: Degut a les obres del Guíxols Arena es varen treure les bandes
reductores davant de la porta del camp de futbol, es tornaran a posar? Tampoc hi ha
papereres, se n’hi posaran?
Al Passeig del Mar, davant la Cambra de Comerç, hi ha una marquesina de bus en
desús, proposem reubicar-la davant el Casal de Tueda.
També fa un temps vam demanar d’arreglar unes llambordes a la plaça Tetuan,
s’arreglaran aprofitant que s’arreglen carrers del costat?
Tomàs Pla: A la placeta de Sant Joan hi ha un pàrquing de motos. Donat que el c/
Hospital, que hi dóna accés, està tallat, passen les motos per tot arreu, es preveu alguna
solució?
Dolors Ligero: El Departament de Treball va convocar una subvenció per a projectes
d’activitats en l’àmbit de la joventut. Va participar-hi el nostre ajuntament, va presentar
algun projecte?
A la de la vorera del c/ Sta. Magdalena, davant el n. 12, hi ha llambordes aixecades,
donat que està en garantia, demanem que s’avisi l’empresa perquè ho arregli.
El cartell indicatiu davant l’entrada de l’Ermita de St. Elm està molt malmès, demanem
la seva substitució.
Degut a les pluges d’aquests dies s’ha estovat la terra dels arbres que s’han plantat de
nou al Passeig del Mar. Demanem que es revisi donat que pot representar un perill.
Reclama que es contestin aquestes preguntes:
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Joaquim Clarà: A la rotonda d’entrada per Sant Pol, on hi ha unes lletres que diu Sant
Feliu de Guíxols, els leds que les il·luminen no funcionen. Demanem que es revisi i
s’arregli.
A l’estiu, a les paperers de la rambla Vidal s’hi pengen uns aros amb unes bosses de
plàstic, demanem que per l’estiu s’hi afegeixin papereres o es posin papereres més
grans.
Hi havia un projecte de col·locar comptadors per a cada un del “cubs” del parc de les
Dunes. En quin punt es troba?
RESPOSTES:
Alcalde: Està pendent d’urbanització el voltant del Guíxols Arena, i està previst posarhi papereres.
Recollim el prec de la marquesina.
Revisem les reparacions de la plaça Tetuan.
Si passen motos per la Rambla és sancionable. Veurem com evoluciona el tancament
del c/ Hospital i el procés de peatonalitzar la zona.
Referent a la convocatòria de la subvenció, ho mirarem i li donarem resposta.
Recollim els precs referents al c/ Santa Magdalena i St. Elm.
La terra dels arbres del passeig s’ha reparat aquest matí.
Recuperarem les instàncies de sol·licitud d’informació per si s’han extraviat i li
donarem resposta.
Revisarem els llums de la rotonda de Sant Pol.
La capacitat de les papereres es multiplica per tres amb aquest sistema, no és massa
estètic però sí eficaç. Estudiarem millors sistemes a través de l’Àrea de Serveis.
A principi d’estiu d’enguany es varen instal·lar els comptadors de llum i aigua dels
quioscs i casetes del parc de les Dunes.

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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