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

6/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
26 de maig de 2016
de 20 h a 23.20 h
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 Galvez (GS)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (CiU)
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)
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
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària accidental

*
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR
2.- AIXECAR LA DISCREPÀNCIA I AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L’OBLIGACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2015 AL CONSORCI DE LES
DRASSANES DE BARCELONA
3.- SOL·LICITUD AL MINISTERI D'HISENDA I D'ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE LA REPOSICIÓ DEL 100% DE LA TAXA DE REPOSICIÓ
D'EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
4.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA POPULAR DEL PARLAMENT
I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
5.- MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES D'HIGIENE I
PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT
6.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA I L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
7.- MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUIXOLS ZONA
LLIURE DE PARADISOS FISCALS
8.- MOCIÓ SOLIDÀRIA PEL DRET DE DECIDIR I DE SUPORT ALS
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LA AUDIÈNCIA NACIONAL
9.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A L’ENTORN DE 4
ESCOLES DE LA CIUTAT
10.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
11.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT (1r. TRIMESTRE 2016)
12.- DONAR COMPTE DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL (PMP-G)
SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT (1r.TRIMESTRE 2016)
13.- DONAR COMPTE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (1r.
TRIMESTRE 2016). OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ
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14.- DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1 TC 081/2016 UTILLATGE,MAQUINÀRIA I
ALTRES EINES
15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
16.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió :

1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
S’aprova l’acta de la sessió número 5 de 28 d’abril de 2016.
2. - AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2015 AL CONSORCI DE LES
DRASSANES DE BARCELONA
«Atès que en data 2016 es vol fer l’aportació al consorci de les Drassanes de Barcelona
amb NIF P5800029J corresponent a l’anualitat 2015.
Atès que en l’exercici 2015 no hi havia suficient consignació pressupostària.
Atès l’informe de la interventora municipal de data 9 de maig 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 l’aportació de l’exercici 2015 al consorci de les Drassanes de Barcelona
atès el que preveu l’article 60.2 del RD 500/1990.
Segon.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer la Obligació de l’aportació de l’exercici 2015
al consorci de les Drassanes de Barcelona amb NIF P5800029J per import de 600 euros

*
amb número d’operació 920160001135 a l’aplicació pressupostària 18.33301.22609
Despeses Museu.»
S’aprova la proposta per unanimitat.

3. - PROPOSTA AL PLE SOL·LICITUD AL MINISTERI D'HISENDA I
D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA REPOSICIÓ DEL 100% DE LA
TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
«Vist que a la plantilla i la relació de llocs de treball de l’exercici 2016 del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, confeccionats
d’acord amb la normativa i acords de negociació col·lectiva vigents sobre la matèria,
varen ser aprovades inicialment en sessió plenària del dia 22 de desembre de 2015
juntament amb el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
l’exercici 2016, essent publicada la seva aprovació definitiva el dia 3/02/2016 (BOP
núm. 22).
Vist que segons el que estableix l’article 20.2 de la Llei 48/2015 de 30 de octubre, de
Pressupostos Generals de l’ Estat per l’ any 2016 publicada al BOE núm. 260 de 30
d’octubre de 2015 i amb vigència des de l’ 1 de gener de 2016, la taxa de reposició
d’efectius es fixarà fins a un màxim del 100 per cent en l’àmbit de l’Administració
Local a les corresponents al personal de la Policia Local, en relació amb la cobertura de
les corresponents places.
El mateix precepte estableix que en el supòsit del personal de la Policia Local, es podrà
arribar fins al 100% de la taxa de reposició d’efectius sempre que es compleixi, entre
d’altres requisits el principi d’estabilitat de l’art. 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La lletra F de l’esmentat precepte estableix que la taxa de reposició es fixarà fins a un
màxim del 100% a les administracions públiques respecte de l’assessorament jurídic i
la gestió dels recursos públics.
L’article 20.1.4 estableix que no es computaran dins del límit màxim de places
derivades de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per la
seva provisió mitjançant processos de promoció interna.
Vist l’informe del 15 de desembre de 2015 emès per la interventora de la Corporació
referent a l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Pressupost 2016.
Vist l’informe de 25 de febrer de 2016 emès per la interventora de la Corporació
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referent als Estats Consolidats de la liquidació 2015. Ràtios de solvència i liquidat.
Avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Compliment del Pla Econòmic
Financer aprovat pel Ple 24/04/2015.
Vist que a l’any 2015 a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols varen cessar en la
prestació de serveis definitivament 3 agents de la Policia Local adscrits als llocs 25,
247 i 249, i no hi va haver cap empleat fix que s’hagués incorporat per qualsevol causa
excepte els procedents d’ofertes públiques d’ocupació o reingressats des de situacions
que no comportaven la reserva de lloc de treball.
Vist que les places esmentades estan dotades pressupostàriament a l’exercici 2016, i per
tant, no suposarà un increment del capítol 1.
Vist que un cop rebuda l’autorització del Ministeri d’Hisenda, prèviament a l’aprovació
de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 s’ha de convocar als representants dels
empleats per presentar la proposta d’oferta pública per l’exercici 2016.
Vist l’informe de la cap de Recursos Humans de 10 de maig de 2016 referent a la
reposició del 100% de la taxa de reposició d’efectius de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que comprèn, tres places d’agent.
Fonaments de dret
L’article 20.2 de la Llei 48/2015 de 30 de octubre, de Pressupostos Generals de l’ Estat
per l’ any 2016 publicada al BOE núm. 260 de 30 d’octubre de 2015 i amb vigència des
de l’ 1 de gener de 2016.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Acordar la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques de
la reposició del 100% de la taxa de reposició d’efectius de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per l’exercici 2016, que comprèn tres places
d’agent.
Segon.- Posar de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

*
Tercer.- Donar trasllat de l’acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
prèviament a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i a la convocatòria de les places.
Quart.- Donar trasllat de l’acord als representants dels empleats públics de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat.

4. - MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA POPULAR DEL
PARLAMENT I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES
Moció presentada pels grups municipals TSF, ERC i GS amb l’adhesió posterior de
CiU.
«Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament
de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis
catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant del Tribunal
Constitucional.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com
la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs
locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la
pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten
directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a
la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a
la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així
com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a
col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
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Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
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 i,
El Ple municipal acorda:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge
habitual.
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya.»
Jordi Lloveras: En el seu conjunt no ens agrada la moció. Si en el fons i no en la forma.
No va gaire més enllà d’una declaració de bones intencions.
El 29 d’abril de 2016 a Barcelona hi va haver una reunió de 37 ajuntaments que van
forçar la Generalitat a una reunió d’urgència que es va fer el 3 de maig entre la
conselleria i diferents agents socials i qui va impulsar la ILP i que va donar peu al
document “posant a ple rendiment una eina clau” on es parla de mecanismes per

*
desenvolupar la llei malgrat la seva impugnació. Cal prendre per exemple Sabadell o
altres ciutats però pensem que la moció hauria de fer referència al document esmentat.
Dolors Ligero: Ens afegim a la moció.
Jordi Vilà: Aquesta moció, amb els diferents matisos que pugui aportar cadascú té per
objectiu donar suport a l’activitat parlamentària del Parlament de Catalunya i la seva
societat civil i el món municipalista, davant un Tribunal dirigit pel govern espanyol.
Queda clara la direcció política que pren l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en
aquesta matèria.
S’aprova la moció per unanimitat.

5. - MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L'IVA EN ELS PRODUCTES
D'HIGIENE I PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT
Moció presentada pels grups municipals TSF, ERC i GS amb l’adhesió posterior de
CiU.
El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat
primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de
consum, la qual cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es
converteixi en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta
de productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són necessaris per a les dones
des de l'adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir, durant un període
ampli de la seva vida.
Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats com a material sanitari estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les
consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant
els productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per a infància i adults també
haurien de ser considerats productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del
4%.
Els productes d’higiene íntima han de ser considerats com a productes de primera
necessitat. Ja en l'última pujada impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser
considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%)
a l'IVA del tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat
pels fabricants d'aquests productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores,
per pujar els preus de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat.

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene
personal, i actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%)
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equiparant-los als productes de luxe. Els bolquers tant pels infants per adults són un
producte de primera necessitat que té un impacte important en l'economia de les
famílies
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de
la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia
aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió Europea
pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que considerin als
productes. Com, es demostra del pla d'acció per reformar aquest impost (COM (2016)
148 / F1). En aquest pla d'acció la mateixa Comissió Europea reconeix que; si bé les
mesures de fiscalitat en el marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és
imprescindible que el tipus impositiu d'aquests productes sigui harmonitzat.
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats
com a productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries
encaminades a harmonitzar el tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per
tant, defensar un IVA supereduït per a les mateixes.
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:
1.

Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a:
a)
Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir
tipus reduïts o supereduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
b)
Reconèixer, quant la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de
l'Impost de Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més
necessaris i bolquers absorbents per a infància i adults.

2.

Donar suport als agents que vulguin fomentar l’educació efectiva-sexual als joves
dels instituts, oferint informació en aquest sentit, en coordinació amb les entitats
que treballen la salut sexual al municipi, amb el Servei d’Igualtat i Atenció a les
Dones (SIAD), els punts joves, els diferents centres educatius i les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes.

*
3.

Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament
Europeu, i al Congrés dels Diputats i, a la presidència del Parlament Europeu i del
Congrés dels Diputats.

Carme Quero: Ens adherim a la moció. Són productes de primera necessitat i cal que el
govern espanyol apliqui un IVA reduït.
S’aprova la moció per unanimitat.

6. - MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA I L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL.
Moció presentada pel grup municipal GCD amb l’adhesió de CiU
«L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden
cobrir les seves necessitats més bàsiques. En els darrers set anys hi ha hagut a
Catalunya 68.274 desnonaments,
que representen el 15% del total dels
desnonaments executats a tot l'Estat espanyol. Nomes al 2015 es van produir
15.557 desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars de
milers de persones s'han vist excloses del dret a un habitatge. En els darrers deu
anys el preu de la l l um s'ha incrementat en un 83% i l 'aigua una mitjana del
66%. El Síndic de Greuges, a l'informe sobre la pobresa energètica a
Catalunya, documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la
pobresa energètica i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes
vinculats al pagament de factures de la llar. A Catalunya 320.000 famílies es
troben en problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics,
aigua, l l um i gas. enfrontant-se a situacions de precarietat extrema i exclusió social,
econòmica i residencial. El nostre municipi no viu en una bombolla aïllada
d'aquests greus problemes, i també ha sofert i sofreix casos d'exclusió social
derivats de la falta d'habitatge o del tall de subministraments bàsics.
La Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l ’à m bit de
l 'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la ILP impulsada per la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i
l'Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (DESC), i aprovada el juliol
de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya s'ha mostrat com un eina útil
i eficient per garantir el dret a l'habitatge digne per a les famílies en risc d'exclusió
residencial i evitar el tall deis subministraments en aquells casos de vulnerabilitat
econòmica demostrada. Avui cal de manera urgent desplegar-la normativament com
una eina imprescindible per l 'accés a l'habitatge. No obstant, el passat 29 d'abril el
Govern en funcions del PP va decidir posar un recurs amb suspensió cautelar
davant el Tribunal Constitucional.
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La impugnació del PP a la Llei i l'acceptació de la mateixa per part del
Tribunal Constitucional, amb la suspensió cautelar de la part substantiva de
l'articulat referit a l'assumpció de responsabilitat per part dels bancs i grans
propietaris per a revertir l’emergència en l ’ à mbit de l’habitatge, implica
necessàriament una actuació decidida, valenta, coordinada i liderada per la
Generalitat i amb els municipis al capdavant per ampliar de manera immediata el
parc públic de lloguer social i oferir una solució a les necessitats habitacionals
urgents de la població.
Part resolutiva
És per aquests motius que proposem al Ple l’adopció deis següents acords:
Primer - Rebutjar enèrgicament l’actitud del govern de l’estat espanyol en
allò que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional
qualsevol
iniciativa legislativa que la Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la
pobresa energètica i l’accés a L’habitatge.
Segon - Exigir al Govern en funcions de l ’Estat la immediata retirada del recurs
presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’ habitatge i la pobresa energètica
Tercer - Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015 del
passat 3 de maig de 2016, entre el govern de la Generalitat, els ens locals i els
grups promotors de la ILP.
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal
estat de conservació aplicant l’article 32 i 40 de la L l e i 18/2007 i l’article 4 del
Decret 1/2015 que permeten l ’ expropiació o ús temporal per fer complir el deure
de conservació i rehabilitació. I també, a ampliar la relació de municipis que es
consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada.
Cinquè - Instar el govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària
destinada a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer
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Sisè - Instar el govern de la Generalitat que s'exigeixi a les entitats financeres i
als grans tenidors d'habitatge l’aplicació dels mecanismes i criteris que estableix la
Llei 24/2015.
Setè - Fer ressò públic d'aquesta m oció i traslladar els presents acords al govern
de la Generalitat de Catalunya, al govern en funcions de l'Estat, als Grups politics
del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, a la
Aliança contra la Pobresa Energètica i a l'Observatori DESC.»
Jordi Lloveras: Explica la moció i expressa el rebuig cap a l’actitud del govern del PP
d’impugnar lleis com la 24/2015 i donar suport a la cimera del 3 de maig i fer el
desplegament de l’article 7 de la mateixa llei.
Magda Lupiáñez: Ens afegim a aquesta moció. Cal ser persistent davant la negativa de
l’Estat espanyol i des de l’ajuntament hi hem de donar suport.
Jordi Vilà: Per coherència, l’equip de govern també hi votarà a favor. Està clar que hi ha
un conflicte de sobiranies. Esperem que aquestes mocions de naturalesa política es
puguin traduir ben aviat en mesures pal·liatives als més desfavorits.
S’aprova la moció per unanimitat.
En aquest punt l’alcalde proposa canviar l’ordre del punts inclosos a l’ordre del dia per
tal de poder debatre una darrera l’altre les dues mocions, una presentada per Guíxols des
del carrer i l’altre per l’equip de govern de rebuig al frau fiscal i als paradisos fiscals,
per tant, a continuació es passa al punt número 8 de l’ordre del dia, i el punt número 7
es debatrà just abans de les urgències.

7. - MOCIÓ SOLIDÀRIA PEL DRET DE DECIDIR I DE SUPORT ALS
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER LA AUDIÈNCIA NACIONAL.
Moció presentada pel grup municipal CUP
«El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional deis
Drets Civils i Politics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol,
que en l'article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut
d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són
dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a
subjecte indiscutible de dret.
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Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma
majoritària, el reconeixement del dret a l'autodeterminació deis pobles així com la
voluntat de recolzar l'exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya,
mitjan9antI'aprovacióal seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va
reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la
Resolució 1/X1 sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha
anat aprovant una moció que, a hores d'ara, ja ha estat secundada per 280
institucions de representació local a través deis seus plens. Una manifestació política,
una expressió plenament legitima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se
amb llibertat.
Arran d'aquests acords, l'Estat espanyol i determinats à mbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
investigar l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de
Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana.
L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies
per atemorir, a través de l'amenaça d'un procés judicial, als regidors i regidores deis
nostres Ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central
d’instrucció 2 de Madrid amb l'excusa de les resolucions aprovades en suport a la
Resoluci6 del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se
com a constitutiu deis delictes de sedici6 o rebel·lió els actes de suport a la
Resoluci6 del Parlament per part deis regidors amb arguments tant contundents
com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-.
no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic,
Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sin6 que, a més, és el
responsable d'una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per
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tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport
per tal que li aportin tota mena d'informació.
En relació als antecedents exposats i en consonància
al que s'exposa
punt vuitè de la citada Declaració
i davant de tot aquest escenari
persecució indigna, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

al
de

Primer.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols als requeriments
enviats per ordre de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments
catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament
de Catalunya.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin
ser encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional, recordant el
dret fonamental a la lliure expressió. Manifestar que el Ple d'aquest ajuntament està
sotmès, exclusivament, a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant
si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols
democràticament deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la
persecució de persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i
que, per tant, no respondré als requeriments rebuts.
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l'autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l'administració més propera a la ciutadania.
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar
suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i
veïnes de Sant Feliu de Guíxols a participar-hi.
Cinquè.- Comunicar l 'adopció d'aquests acords a les entitats (AMI, ACM i
FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d'Aragó, i als governs de l'Estat espanyol i francès.»
Elena Delgado: Explica la moció. La independència és un dret que s’ha de poder
defensar democràticament amb plena llibertat. Ens reafirmem amb que “si no hi ha
desobediència, no hi ha independència.”
Jordi Lloveras: Compartim els fets històrics i els sentiments i anhels expressats.
Recordem que el resultat de les eleccions del 27/9 no van donar cap mandat democràtic
al Parlament per iniciar un procés d’independència. Ens consta que una majoria
d’ajuntaments no l’han debatut ni aprovat.
La part dispositiva es pot dividir en 2:
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1- El suport a les persones encausades: En aquest punt estaríem d’acord.
2- El Ple no col·laborarà amb instàncies superiors: No hi podem estar d’acord,
entenem que la CUP vol instrumentalitzar els ajuntaments. La desobediència pot
implicar l’incompliment de les funcions per part del personal funcionari. El text
sembla encarat a una desconnexió unilateral que no té prou recolzament social.
Per aquests motius el nostre vot serà una abstenció de doble posicionament.
D’una banda defensar la democràcia i el debat polític i denunciar la judicialització dels
processos i l’intent d’atemorir judicialment a qui vota opcions polítiques legítimes.
D’altra banda, creiem que cal un referèndum vinculant fent-lo des de la visió que
Catalunya és un sol poble i el que la majoria del poble de Catalunya exigeix.
Dolors Ligero: Estem d’acord en els punts 1 i 3 de la moció. No estem d’acord en el
punt 2. No és el moment de desobeir, hi ha un full de ruta fixat pel govern, ens hi
juguem molt i hem de fer les coses com cal. Cal un reconeixement internacional. Ja
arribarà el moment de fer la desconnexió amb l’ordenament jurídic espanyol. Millor fer
les coses poc a poc i bé i ser responsables. Hi votarem en contra si no es retira el punt 2.
Jordi Vilà: És una moció per la desobediència. Coincidim en la justificació del dret a
l’autodeterminació i altres. Cal diferenciar els drets, de l’exercici dels drets. Tenim el
dret reconegut de l’autodeterminació, però feina hi haurà a poder-lo exercir.
Hi votarem en contra com a govern i particularment com a ERC. Ens sembla que en
aquest moment la desobediència no és oportuna i de moment la majoria social
independentista no és suficient.
Elena Delgado: Puntualitzar que per eixamplar la base social cal escoltar el poble. Junts
pel Sí s’ha alineat amb el PP per vetar el debat de la llei ILP sobre educació. Això
també és una forma de puntualitzar quin camí volem fer o quin país volem construir. Si
no es fan passes no arribarem. No s’entén que es pugui arribar a una independència amb
un referèndum a l’estat però que pactant-ho arribarà. Per plantar bases fermes cal
escoltar el poble.
Josep Melcior Muñoz: Com a portaveu del grup socialista, volem deixar clar que no
vam participar en les votacions que es fa esment ni s’hi participarà. També que estem en
contra dels atacs del TC a les opinions polítiques.
Vots a favor: 2 (CUP i MES)
Vots en contra: 18 (TSF, CIU, ERC i GS)
Abstencions: 1 (GDC)
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Alcalde: Cal "esquisidesa" política. La informació que ens demanin l’entregarem, més
quan són actes de caràcter públic.

8.- PROPOSTA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A L'ENTORN DE 4
ESCOLES DE LA CIUTAT.
«A finals de 2014, l'Ajuntament a través del Pla de Barris va encarregar a una
empresa especialista en pacificació del transit, un estudi que tenia com a eix principal
millorar la seguretat vial a l'entorn de dues escoles de la ciutat, Cor de Maria i Sant
Josep, que presenten problemes de circulació i aparcament indegut en horari d'entrada
i sortida d'estudiants.
Conscients que per fer una diagnosi adequada s'havia de estudiar els carrers de
l 'entorn i trams adjacents, l'estudi es va ampliar fins al carrer Hospital, placeta Sant
Joan, carretera Girona i carrers Mercè, Mall i Sta. Magdalena i per tant als accessos al
col·legi Gaziel i l'Escola de Música.
Els múltiples objectius d'aquest estudi eren:
 Millorar els accessos i la seguretat vial a l'entorn de les escoles.
 Prioritzar la circulació invertida al carrer Hospital restringint el pas de vehicles.
 Donar resposta a la necessitat d'accessibilitat amb vehicle als Jutjats, la farmàcia
i les escoles.
 Obrir una zona de càrrega i descàrrega per als establiments comercials a l'entorn
de la Placeta Sant Joan. Les propostes presentades per l'empresa al desembre de
2014 donaven resposta a totes aquestes necessitats oferint
solucions
imaginatives, fàcilment aplicables sense excessiva despesa í totalment
reversibles doncs no es preveu fer cap actuació urbanística.
A més, preveia l'ampliació de la zona d'aparcament a la carretera Girona amb la
creació de 35 noves places en ple centre ciutat.
Entre les mesures proposades hi ha:
 La redefinició de l'àmbit entre la placeta de Sant Joan i el carrer Mercè amb
canvis de sentit a la carretera Girona entre la placeta i el carrer Sta. Magdalena
que seria només de sentit ascendent, creant noves places d'aparcament.
 Invertir el sentit dels carrers Capmany i Mall per accedir als nous aparcaments.
 Invertir el sentit del carrer Hospital entre el carrer Capmany i l'Avinguda Juli
Garreta per dissuadir el trànsit de pas per aquest vial.
 Reducció de la velocitat als carrers Algavira, Sant Domènec i Creu.
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 Nova tanca per tallar el trànsit al carrer de la Creu en horari d'entrada i sortida
d'estudiants.
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Algunes de les mesures proposades, es varen aplicar tot seguit, com les que es
referien a la millora de la calidesa dels carrers Nou del Garrofer i Penitència.
La resta, d'acord amb les reunions que es van mantenir amb veïns i Ampas de les
escoles, es varen posposar fins a final del curs escolar, de manera que s'haurien
d'haver fet l'estiu passat.
Donat que fins ara no s'ha fet, proposem que l'Ajuntament implementi les mesures que
contempla l ’ estudi aprofitant l'època estival per tal que a l'inici del nou curs escolar,
ja estiguin fets tots el canvis.»
Dolors Ligero: Explica la moció i els canvis en el trànsit proposats vist que el govern no
aplica l’estudi de vialitat que va fer una empresa externa en el marc del Pla de Barris, en
canvi el govern anterior va tenir converses i suport de diferents Ampa i no es va
implantar per la immediatesa de l’estiu.
Josep Saballs: El govern pot assumir algunes d’aquestes propostes però moltes d’altres
no ja que no són compatibles amb el pla de govern. Pensem que no calia encarregar un
informe extern donat el seu cost i tenint en compte que disposem d’una Àrea de Vialitat
que ho podia fer. El govern prioritzarà la zona comercial i no únicament la pacificació al
voltant de les escoles. És evident la prioritat del vianant davant del vehicle. Entenem i
recollim la intenció però d’una manera més àmplia i ambiciosa. Cal retirar els vehicles
de la zona comercial urbanitzant carrers i pacificant el trànsit.
Pere Albó: Hi votarem a favor, creiem que no es causarà cap caos de trànsit. La
proposta es podria votar a favor també per part del govern encara que hi hagi parts que
no s’apliquessin. Cal mirar l’estudi amb una actitud positiva.
Dolors Ligero: Demana al govern concretar quines mesures es poden implementar i
quines no. Comparteix les explicacions en referència a la zona comercial i expressa que
hi ha moltes de les propostes que afavoreixen també aquesta opció. Cal que s’ho
estudiïn. Recordar que l’estudi es va fer a petició dels veïns i amb un procés participatiu
amb la ciutadania.
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Josep Saballs: No dubtem de la demanda, el dubte és que l’estudi s’encarregués a una
empresa externa. Primer s’informarà als veïns afectats i escoltarem la vostra proposta
quan sigui el moment.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CIU i MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 2 (GDC i CUP)
Alcalde: Quan s’iniciïn les actuacions segur que algunes de les propostes es podran
implementar i fer-los partícips d’aquestes millores que tots volem per Sant Feliu.
Alcalde: La moció que es debatrà a continuació és el punt 7 de l’ordre del dia i es
debatrà conjuntament amb la moció presentada per l’equip de govern de rebuig al frau
fiscal.

9. - MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE SANT FELIU DE GUIXOLS
ZONA LLIURE DE PARDISOS FISCALS
L’elusió fiscal de les grans empreses i companyies a través dels paradisos fiscals, a
banda de suposar una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses,
redueix considerablement la recaptació pública i, per tant, té un efecte negatiu i nociu
sobre la necessària despesa dels serveis socials i el finançament dels serveis públics. A
més, i degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la
corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes,
l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé
comú. De fet, les greus conseqüències que comporten ha fet que la pròpia Unió Europea
comenci a prendre mesures per a obligar a un major control sobre la seva utilització. En
aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el juliol de l'any passat a favor de que totes
les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a
cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament
d'impostos en cadascun d'ells.
A l'estat espanyol, el govern avui en funcions del PP es va comprometre a que les
empreses hagin de facilitar aquesta informació abans de que s'acabi aquest any 2016, si
bé amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin
més de 750 milions d'euros a l'any. En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels
serveis públics el 19 de juny de 2015. La moció, en una de les seves parts, insta a la
Generalitat a no contractar obres i/o serveis d’empreses que tenen seus o lligams amb
paradisos fiscals.
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Entenem que els ajuntaments, des del seu àmbit d'actuació local, també poden
col·laborar a reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat social i fiscal.
Part resolutiva
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Per aquests motius, proposem els següents acords:
Primer. Declarar el municipi de Sant Feliu de Guíxols zona lliure de paradisos fiscals.
Amb aquesta declaració el govern es compromet fer els passos necessaris per dificultar
la contractació d’empreses privades per a la prestació de serveis i obres públiques que
tinguin, bé elles o filials o empreses matrius, relacions amb paradisos fiscals. En aquest
sentit, s'apunta la possibilitat d'incloure en els precs de condicions el requeriment d'un
informe de responsabilitat fiscal.

Segon. Col·laborar amb la resta de municipis que s'hagin declarats lliures de paradisos
fiscals, així com amb la Plataforma per una Fiscalitat Justa, de cares a establir bones
pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades
d’aquests compromisos.
Tercer. Comunicar aquesta moció a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, al Consell
Comarcal del Baix Empordà i a la Diputació de Girona.
Jordi Lloveras: Pensem que tenim responsabilitats en els recursos públiques i cal evitar
les evasions fiscals.
Dolors Ligero: Hisenda té reconeguts 48 països que són paradisos fiscals. A finals de
2014 en va treure 15 amb els quals va signar convenis per evitar la doble imposició,
però sense compromís d’intercanviar informació. Estem d’acord amb la proposta.
Presentar un informe de responsabilitat fiscal seria un brindis al sol. Cal incloure
clàusules contractuals per evitar que es facin transaccions amb paradisos fiscals i poder
rescindir el contracte d’immediat cas que es demostri que es realitza alguna operació
fraudulenta.
Josep Melcior Muñoz: La voluntat del govern es fer front al frau fiscal i defensar els
ingressos públics. Presentem un text alternatiu per mostrar-nos en contra del frau fiscal
(ús d’administracions públiques per lucrar-se) i també en defensa dels ingressos públics.
Hi ha d’haver una declaració de responsabilitat fiscal de totes les persones i empreses
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que es contractin. Potser serà un brindis al sol, però de moment això encara no existeix
i col·laborar amb tothom que lluiti contra el frau fiscal.
Pere Albó: La meva intervenció serà per totes dues propostes la de Guíxols des del
carrer i la de l’equip de govern, totalment a favor dels passos que es facin per evitar el
frau fiscal i els paradisos fiscals, siguin o no un brindis al sol.
Jordi Lloveras: Proposem d’adherir-nos a la campanya “zona lliure de paradisos fiscals”
campanya anterior a la publicació del “papers de Panamà”. Els paradisos fiscals
provoquen greus disfuncions a nivell de recursos públics locals. Cal una lluita contra
això també des dels municipis. La campanya ofereix assistència jurídica. La moció
forma part de la difusió. No incloure l’adhesió a aquesta campanya desvirtua la moció
que vostès presenten.
Josep Melcior Muñoz: Cal que les mocions siguin realitzables i en aquest cas hi votaren
en contra.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 9 (CIU, GDC, MES i CUP)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 0

10. - PROPOSICIONS URGENTS
10.1 MOCIÓ CONTRA EL FRAU FISCAL I LA DEFENSA DELS INGRESSOS
PÚBLICS
Moció presentada per TSF, ERC i GS
«L’elusió fiscal de les grans empreses i companyies a través dels paradisos fiscals i
altres eines al seu abast, a banda de suposar una discriminació econòmica per a petites i
mitjanes empreses, redueix considerablement la recaptació pública i, per tant, té un
efecte negatiu i nociu sobre el finançament dels serveis públics.
De fet, les greus conseqüències que comporten ha fet que la pròpia Unió Europea
comenci a prendre mesures per a obligar a un major control sobre la seva utilització. En
aquests sentit, el Parlament Europeu va votar el juliol de l’any passat a favor de que
totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que
tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l’activitat econòmica i el pagament
d’impostos en cadascun d’ells.
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A l’estat espanyol, el govern avui en funcions del PP es va comprometre a que les
empreses hagin de facilitar aquesta informació abans de que s’acabi aquest any 2016, si
bé amb la greu limitació que només estan obligades aquelles empreses que facturin més
de 750 milions d’euros l’any.
En l’àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de
juny de 2015.
Entenem que els ajuntaments, des del seu àmbit d’actuació local, també poden
col·laborar a reduir el possible frau i tractar de modular el comportament de les
empreses cap a un model de total responsabilitat social i fiscal.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Assegurar la màxima transparència de la tributació de les empreses
adjudicatàries dels contractes públics municipals i per fer-ho realitat s’inclourà el
requeriment d’un informe de responsabilitat fiscal a totes les empreses i persones que
participin en processos de contractació.
Segon.- Col·laborar amb totes aquelles administracions que treballin en la lluita contra
el frau fiscal.
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat i el de l’Estat Espanyol a desenvolupar la
legislació necessària i posar tots el seus mitjans a perseguir el frau fiscal a Catalunya i
Espanya.
S’aprova la urgència i la moció per unanimitat.

10.2. - COMUNICACIÓ CESSAMENT PARADA AL MERCAT COBERT
«En data 14 de gener de 2011 es va adjudicar la parada número 1 del Mercat Cobert
Municipal al senyor Cecilio Blanco Martínez.
A través del decret d’alcaldia de data 12 d’abril de 2011 es va autoritzar el canvi de
titularitat de l’adjudicatari de la parada número 1 del Mercat Cobert Municipal , el Sr.
Cecilio Blanco Martínez, a favor de la societat Cepcedi Mercats S.L.

*

Atès decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2011 mitjançant el qual s’atorga el canvi de
nom de la garantia definitiva dipositada per l’antic adjudicatari, el Sr. Cecilio Blanco
Martínez, a favor de Cepcedi Mercats S.L., per un total de 1.177,13 euros.
Atès el decret d’alcaldia de data 26 de març de 2012 mitjançant el qual es va adjudicar
la cambra frigorífica número 4 del Mercat Cobert Municipal a la societat Cepcedi
Mercats S.L.
Atesa la garantia definitiva de la cambra frigorífica número 4 de 180 euros ingressada
per la empresa Cepcedi Mercats S.L. en data 12 de juliol de 2012.
Atesa la signatura del contracte de la concessió demanial de la parada número 1 del
Mercat Cobert Municipal entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, d’una banda, i
Cepcedi Mercats S.L., de l’altre, l’objecte del qual era la concessió de l’ús privatiu de la
parada número 1 del Mercat Cobert Municipal per a la venda al detall de productes
d’alimentació, begudes i serveis a favor de Cepcedi Mercats S.L.
Atesa la signatura del contracte de concessió demanial de la cambra frigorífica número
4 del Mercat Cobert Municipal entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, d’una
banda, i Cepcedi Mercats S.L., de l’altre, l’objecte de la qual era la l’objecte del qual era
la concessió de l’ús privatiu de la cambra frigorífica número 4 del Mercat Cobert
Municipal per a l’emmagatzematge de producte alimentari en general, de conserves i
plats precuinats i de begudes a favor de Cepcedi Mercats S.L.
Donat que ambdues concessions administratives demanials es varen atorgar del dia 21
de desembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2035.
Vistes les instàncies presentades amb número de registre d’entrada RE2014006317 i
RE2015006752 mitjançant la qual es sol·licita la resolució del contracte de concessió
demanial de la parada i cambra frigorífica de referència per mutu acord, al·legant greus
problemes de salut del propietari i únic encarregat de la parada número 1 del Mercat
Cobert Municipal, com així queda acreditat amb la documentació adjunta a la instància
RE2015006752.
Donat que el primer pagament de la taxa d’amortització de les obres de millora de
l’edifici del Mercat Cobert Municipal es va liquidar al mes de setembre de 2013,
malgrat que a ambdós contractes de concessió demanial s’establia que la primera quota
de pagament seria del mes de gener 2013, amb la qual cosa a data d’avui l’adjudicatari
té un deute pendent de 1.942,57 euros.
Vist que la instància sol·licitant la baixa de la cambra frigorífica data de juliol 2014 i es
varen liquidar les taxes d’amortització de les obres de millora de l’edifici del Mercat
Cobert Municipal corresponents a la cambra frigorífica número 4 fins a agost 2015, amb
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PROPOSO:
Primer.- Acceptar la resolució per mutu acord del contracte de concessió demanial de
la parada número 1 amb data efecte agost de 2015 i de la cambra frigorífica número 4
amb data efecte juliol de 2014 donat que la causa de baixa es per una situació
sobrevinguda i per problemes de salut greu de l’encarregat del negoci ja que es tracta
d’una empresa familiar.
Segon.- Retornar la garantia definitiva de 1.177,13 euros de la parada número 1 i la
garantia definitiva de 180 euros de la cambra frigorífica número 4 d’acord amb els
informes emesos per l’enginyer tècnic municipal i el TAG de Patrimoni.
Tercer.- No retornar les taxes i els impostos de la llicència d’obres i d’activitats que
s,han pagat perquè s’ha exercit una tramitació per part de l’administració local i s’ha
realitzat unes obres a la parada núm. 1 i cambra frigorífica número 4 que eren a risc i
ventura del concessionari.
Quart.- Reconèixer que s’han realitzat unes obres en la parada número 1, i, per tant, en
cas d’un nou inversor interessat en aquesta parada atorgar a la empresa Cepcedi Mercats
S.L. el termini d’un mes per arribar a un acord de recuperació de la inversió realitzada
sempre i quan el nou concessionari vulgui aprofitar tot o part de la inversió feta a la
parada. En cas que s’esgoti aquest termini sense acord entre les parts, Cepcedi Mercats
S.L. perdrà tots els drets de recuperació de la inversió de les obres efectuades a la
parada 1 d’acord amb allò que estableixen els articles 3.1 lletra j i 3.2 lletra C del Plec
de clàusules administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de les parades i
cambres frigorífiques del mercat cobert municipal.
Cinquè.- Aprovar una liquidació en concepte de taxes d’amortització de la parada
número 1 i cambra frigorífica número 4 dels mesos de gener a agost de 2013 per import
de 1.942,57 euros.
Sisè.- Retornar els imports cobrats indegudament de la cambra frigorífica per import de
418,64 euros corresponents al període juliol de 2014 a juliol de 2015.

*
Setè.- Compensar d’ofici els imports anteriors, quedant pendent de cobrar 1.523,93
euros.
Vuitè.- Condicionar la resolució del contracte a la liquidació del deute pendent de la
empresa Cepcedi Mercats S.L. amb l’Ajuntament.»
S’aprova la urgència i la proposta per unanimitat.
10.3. - APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT (X2016008047)
«Atès que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic determina
que: “Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes” i que
“Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions públiques han
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de
condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que s’hi
prevegin”.
Atès que el Ple del 27 d’agost de 2009 va acordar l’aprovació d’una Comissió d’Igualtat
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Atès que el ple de 30 d’octubre de 2014 va acordar l’aprovació del text de l’Acord de la
Mesa General de Negociació de les matèries i condicions de treball comunes del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per a
l’aprovació de l’Acord de condicions del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel període 2013-2015, i
que aquests acords inclouen el compromís d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat així com
de crear una comissió mixta administració i sindicats per la seva elaboració.
Atès que el 24 de maig de 2016, la Mesa General de Negociació va acordar la
constitució d’una nova Comissió d’Igualtat formada per cinc representants de
l’Ajuntament, que inclouen dos càrrecs electes i tres tècnics i cinc representants legals
del personal i que les votacions d’aquesta comissió seran mitjançant vot ponderat.
Es proposa al Ple:
Primer.- La creació d’una nova comissió d’igualtat de caràcter mixt (administració i
sindicats) i que estarà formada per:
 Dos càrrecs electes de l’Equip de Govern
 Un/a tècnic/a de l’Àrea de Recursos Humans
 Un/a tècnic/a de la Corporació
 Un/a agent d’Igualtat
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Cinc representants legals del personal

Segon.- La comissió tindrà per funcions:
 Fomentar la igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament i supervisar totes les mesures
que es desenvolupin amb aquesta finalitat.
 Impulsar la realització del Pla d'Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 Vetllar per la implementació del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment.
 Aprovar la valoració de la diagnosi; la redacció del Pla d'Igualtat, amb les dades
obtingudes; la proposta de mesures amb un calendari d'accions, a l'efecte
d'elevar-ho al Ple Municipal perquè ho negociïn i aprovin, si n'és el cas.
 Afavorir la difusió de les accions dutes a terme entre el personal de
l’Ajuntament i la implicació d’aquest en l’elaboració del Pla d’Igualtat.
Tercer.- L’agent d’igualtat entregarà anualment als grups municipals de l’Ajuntament,
una memòria que resumeixi les actuacions realitzades.
Jordi Lloveras: L’ajuntament té un agent d’igualtat contractat?
Sílvia Romero: Disposem d’una treballadora de la casa que fa aquestes funcions des de
2014 i continuarà desenvolupant aquesta funció. Es redactarà un Pla d’Igualtat.
S’aprova la urgència i la proposta per unanimitat.

11. - DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI
DE MOROSITAT 1R. TRIMESTRE 2016Donar compte dels decrets d’aprovació del període mitjà de pagament a proveïdors
(PMP)de l’Ajuntament i Organismes Autònoms per al 1r.Trimestre de 2016.
La interventora explica el punt.
12. - DONAR COMPTE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMPG) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 1R.TRIMESTRE 2016
«Donar compte del decret d’aprovació del període mitjà de pagament global a
proveïdors (PMP-G) per al 1r. trimestre de 2016, de l’ajuntament i els seus organismes
autònoms»

*

La interventora explica el punt.
13. - DONAR COMPTE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016.
(PRIMER TRIMESTRE 2016). OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ
«Donar compte al Ple dels fitxers d’execució 1t. Trimestre 2016 i els càlculs
d’estabilitat de l’ Ajuntament i els seus Organismes Autònoms»
La interventora explica el punt.
14. - EXP. 1 TC 081/2016 UTILLATGE,MAQUINARIA I ALTRES EINES (VIA
PLÚBLICA-APLICACIÓ NOVA CREACIO)
«Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2016AJ07001618 de data 5 de
maig de 2016 que aprova la creació de l’aplicació pressupostària 03.15300.63300
“utillatge, maquinària i altres eines”, i que aprova la transferència de crèdit 1
TC081/2016 (Utillatge, maquinaria i altres eines via pública).»
La interventora explica el punt.
15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA
DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
Es dóna compte del Decret de 8 d’abril de 2016 referent a les modificacions de les
delegacions d’alcaldia a la Junta de Govern Local.
Es dóna compte de la interlocutòria de l’Audiència Provincial de Girona, Secció Tercera
(Penal), per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per la representació del
senyor que respon a les inicials E R L, contra la interlocutòria de data 10/3/2016,
dictada pel Jutjat d’Instrucció n. 1 de Sant Feliu de Guíxols.

16.- PRECS I PREGUNTES
16.1.- PREGUNTES EMESES PER ESCRIT
Jordi Lloveras:
1. Pregunta dirigida al regidor LLOBET POAL, JOSEP RAMON:
Els casals d'estiu municipals 2016 tenen tres espais diferenciats: casalet, casal de
proximitat i casal esportiu, que mantenen, malgrat que en el seu moment es va aprovar
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una moció sobre la tarifació social en els preus de les activitats municipals, els mateixos
preus i les mateixes condicions de l'any passat (en tot cas, si que ha pujat el servei
eventual de menjador que passa de 7,20 a 8,50€).
Uns preus al nostre entendre cars, més encara, si els comparem, per exemple, amb
l'oferta de municipis veïns.
Pregunta: Hi ha un model de sol·licitud de beca pels casals d'estiu?
Per altra banda, hem observat la difusió d'un nou casal anomenat “matins d'art 2016”
que, malgrat es faci en un edifici municipal, no forma part de les activitats pròpiament
de gestió municipal.
Pregunta: Amb quines condicions s'ha cedit l'ús de l'antic hospital a l'empresa que
gestiona el casal “Matins d'art 2016”.
Josep Ramon Llobet: Voldria puntualitzar unes quantes coses. Ens prenem molt
seriosament els casals d’estiu i com a servei ha de ser molt acurat. La oferta a crescut
molt. Hem “endreçat” els casals i hem ampliat amb el casal de proximitat que és el
Baldiri.
Hem fet un estudi molt important de costos i hem fet una comparativa amb els
ajuntaments veïns i no és cert que els preus siguin més cars. En comparació a Palamós i
Palafrugell. A casa nostra de 9 a 13h val 141,45€ al mes (els 3 casals) i oferim
descomptes per família nombrosa. A Palamós val 150€ i a Palafrugell 140€, 1€ més
barat. No s’ha apujat el menjador, s’ha pujat el preu de dinar un sol dia, si és per dinar
cada dia val 7,25€ a Palamós costa 11€ un dia i 8€ un sol dia. A Platja d’Aro segreguen
entre empadronats a la vila i no empadronats surt una mitjana de 130€ i 225€ el casal
esportiu. Un altre municipi de referència com Salt, el cost és de 144€.
Responent a la pregunta, estem treballant en la tarificació social i entre tant estem
realitzant bonificacions. En el moment de fer la inscripció, qui demana ajut, és derivat
als serveis socials i un 70% dels atesos reben bonificacions. El casal es pot pagar en 3
terminis per facilitar al màxim l’accés.
Quan a matins d’art cal dir que no és un casal, és un projecte de tallers de creació
artística que estem realitzant amb una associació i es tracta d’una prova pilot amb
relació també amb l’escola de Música, els alumnes del batxillerat artístic de l’IES St.
Elm i diversos artistes de la ciutat.

*

2. Pregunta dirigida a la regidora AIGUAVIVA CARRERAS, LAURA:
L'actual contracte de recollida amb l’empresa CESPA contempla la tasca d’un educador
ambiental, malgrat que no ens consta que mai s’hagi desenvolupat.
Pregunta: contemplarà el nou contracte la figura de l’educador o educadora ambiental?
(volem recordar que aquesta figura és clau per avançar en les bones pràctiques en
matèria de recollida selectiva).
Alcalde: Llegim totes les preguntes que van adreçades a la regidora Laura Aiguaviva i
donem la resposta al final.
3. Pregunta dirigida a la regidora AIGUAVIVA CARRERAS, LAURA:
La Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar la recollida selectiva i reduir
d'aquesta manera els costos ambientals i econòmics que suposen les escombraries, està
impulsant un sistema de recollida selectiva anomenat PaP (porta a porta).
Si es fa l’estudi corresponent i s’aplica de forma correcta, està comprovat que el
percentatge de recollida selectiva puja immediatament al 65%, podent arribar fins i tot
al 80%, tot plegat amb el corresponent estalvi d'abocador que això significa i el major
retorn d'ingressos a partir del sistema de dipòsit i devolució d'envasos.
El porta a porta és un sistema més ecològic i respectuós amb el medi ambient que
l'actual i que necessita més mà d’obra, sent generador d'ocupació malgrat que en cap cas
surt més car que els sistemes tradicionals.
Pregunta: S'ha encarregat un estudi acurat sobre l’aplicació d’aquest nou sistema a la
nostra ciutat?
4. Pregunta dirigida a la regidora AIGUAVIVA CARRERAS, LAURA:
La mitjana de recollida selectiva de Catalunya amb el sistema de superfície que és el
que actualment es fa servir a la nostra ciutat se situa al voltant del 40%.
Sant Feliu de Guíxols, segons dades del govern de la ciutat, està en el 44%.
Aquestes podrien significar unes bones dades si no fos perquè el topall de recollida
selectiva d'acord amb aquest sistema, i segons informes tècnics validats per l'Agència de
Residus de la Generalitat de Catalunya, no arriba al 50% en el millor dels casos.
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Pregunta: Quins mecanismes i quines millores es pensen introduir en el nou contracte
per arribar a aquests objectius?
Laura Aiguaviva: La resposta serà pràcticament única. Estem en estudi i preparació del
nou plec de recollida i neteja i ja hem tingut alguna reunió amb vostè per donar-li
informació i no hi ha cap problema perquè continuem amb aquestes trobades.
En concret a la primera pregunta, hi ha una educadora des de 2008 fent tasques pel què
fa a la recollida comercial, en el nou plec, continuarà existint.
Pel què fa a la segona pregunta, de la mitjana de la recollida selectiva de Catalunya,
estem adaptant al nou plec als percentatges que se’ns marquen.
En resposta a la tercer pregunta, estem estudiant quina és la millor opció de recollida i
neteja viària tenint en compte les que diferents zones requereixen diferents tractaments.
Per juliol/agost, esperem tenir el plec enllestit i poder tenir la resposta concreta a tot
plegat.
5. Pregunta dirigida a la regidora CALABUIG i SERRA, SALVADOR:
No fa falta ser un expert en arbres per adonar-se que els pins situats en els terrenys de
construcció del nou hotel Alàbriga estan molt malalts.
És evident que aquests arbres han patit molt amb les obres i, pel poc que es pot veure,
nosaltres diríem que fins i tot han patit abocaments de ciment, si no d’altres productes,
en el seu entorn més pròxim. Ens consta que aquests arbres estan protegits d'acord amb
el projecte d'obra aprovat en el seu moment i, malauradament, ens consta també que
aquesta empresa no és gaire escrupolosa amb les condicions dels permisos d'obres, atès
que temps enrere ja va talar uns arbres que també estaven protegits.
Pregunta: quina actuació està duent a terme l'equip de govern per salvaguardar aquests
arbres que, no oblidem, estan protegits i són patrimoni municipal?
Salvador Calabuig: Estem realitzant informes i visites periòdiques. Un tècnic municipal
va requerir a l’empresa que retiressin una sèrie d’andròmines que hi havia al voltant dels

*
arbres i va suggerir als responsables de l’obra d’aplicar un tractament fitosanitari per
garantir que, com diu la llicència d’obres, es faci el seu manteniment.
Alcalde: Aprofitant que té la paraula el sr. Calabuig, li demanaria que ampliés la
informació sobre el tema de les platges que es va debatre en aquest ple i informar de les
novetats sobre aquests punt.
Salvador Calabuig: Des de la darrera vegada que vàrem informar en aquest ple, hi ha
hagut canvis. El Ministeri de Medi Ambient es va comprometre a pagar i realitzar el
drenatge de la sorra, que s’havia de fer el mes d’abril. Fins el 6 de maig no ens vam
poder reunir amb el delegat de costes i ens va dir que lamentava no poder-ho pagar
perquè des de Madrid s’havien aturat totes aquestes accions. Ens facilitarien tots els
permisos i la realització de la memòria de l’obra. Davant d’això vam buscar 7000€ més
IVA que és el que crèiem que podia costar fer el procediment (memòria tècnica,
contractacions...). Vam parlar també amb costes de la Generalitat per tramitar-ho per
urgència i ens van dir que calien més informes i que calia una tramitació llarga amb 20
dies d’exposició pública, per tant ens anàvem al juliol i creiem que no és bo tancar la
platja 4 dies durant el juliol. La solució adoptada ha estat continuar el tràmit per l’any
vinent i tractar i remenar la sorra seca donat que el permís per realitzar això és molt més
ràpid i aportar 600m2 de sorra de Begur. L’acció es durà a terme després que s’hagi
realitzat el programa el Divendres de TV3 els dies 30, 31 de maig i 1 de juny.

16-2.- PREGUNTES REALITZADES VERBALMENT
Elena Delgado: Hi ha contracte de servei d’anàlisi de l’aigua del mar i la potable i si és
així ens poden facilitar el resultat de les analítiques i el nom de l’empresa?.
D’altra banda, Sant Feliu està ple de sots quina és la previsió per arreglar-ho.
Salvador Calabuig: Aqualia realitza obligatòriament anàlisis periòdics de l’aigua
potable i els ha de subministrar a l’ajuntament. Pel que fa a l’aigua de mar, sanitat de la
Generalitat realitza anàlisis que es mostren als plafons que es troben a les 3 platges.
Alcalde: Els anàlisis i exposar-los, són un requisit per a l’obtenció de la bandera blava.
Josep Saballs: Pel què fa a la pavimentació dels carrers està previst de treure un paquet
de 50.000€ per actuar en diversos carrers en uns quinze dies. N’hi ha que requereixen
d’una intervenció d’urbanització donat que s’han de canviar els serveis soterrats, com el
carrer Sta Magdalena i això es farà abans de final d’any).
Pere Albó: El 15 de gener va sortir una notícia que deia que el govern estava treballant
per aconseguir un edifici de 20 pisos de la Sareb i que ben aviat es podria anunciar de
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quin emplaçament es tracta. Voldríem la informació sobre això. També se’ns va dir que
depenent d’això les cases del Baldiri tindrien una funció o una altra.
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D’altra banda voldríem saber quin ús tindrà l’hotel Avenida. Si serà una residència
d’avis com es comenta o quin ús tindrà.
També voldríem saber quan han costat les 38 places de pàrquing que s’han realitzat a St.
Pol.
Hem llegit a la premsa que es realitzaran 2 concerts al Guíxols Arena, hi ha altres
informacions que ho desmenteixen, si s’han d’aturar o no les obres que s’hi fan
voldríem aclarir-ho.
També s’ha anunciat que es faria el Thyssen al Monestir. S’ha adjudicat? S’ha realitzat
un estudi previ? Voldríem més detalls.
Tornant al Guíxols Arena, no vaig poder veure les plaques amb les indicacions de
seguretat i que identifiquen les obres. Qui dirigeix l’obra? Són els serveis tècnics?
Perquè no dirigeix l’obra l’empresa que ha fet el projecte.
Estem esperant també un projecte per La Corxera, ha quedat aturat el que hi havia en
marxa fa 8 mesos. Passa el mateix amb el racó de l’Amura. Tampoc deixen tirar
endavant el projecte del Palm Beach, han suspès la redacció d’un pla Director. Ens
consta, sense que sigui una crítica, que han aturat les obres del “Canari” sabent que hi
ha una infracció urbanística. En aquella zona queda tot aturat i després 8 mesos no
tenim més informació.
A l’IES St. Elm i l’asil Surís, també estem pendents de saber res d’aquests 2 temes.
Hem rebut informació que diu que en aquests moments no disposem de grua municipal.
Quines gestions s’han fet referent a la moció que es va aprovar sobre els refugiats.?
Com està el tema de les armilles antibala de la Policia Local?.
Alcalde: Pel què fa a les armilles, està en el pressupost municipal, que no hi havia estat
mai, s’està licitant i quan a la grua, està en el funcionament normal.

*
L’IES es va respondre el mes passat, seguim negociant, l’Asil va endavant, estem
treballant també en el projecte nou de Rius i Calvet. No hem hagut d’aturar res pel què
fa a La Corxera perquè no hi havia res començat, ara seguim amb el projecte. El
Guíxols Arena s’ha adjudicat un projecte nou sense cap problema. Que el Thyssen va al
Monestir ja es va dir l’11 de juliol de 2015. L’hotel Avenida és un hotel normal de 24
habitacions encarat a clubs sèniors d’estrangers. Començaran les obres passat l’estiu i
pensen obrir per la temporada de l’any que ve. Les cases del Baldiri ha de ser un
equipament pel barri. Hem tingut contactes amb diferents agents i ampes del barri per
rebre idees. Els temes dels pisos de protecció oficial, tothom sap que els pisos de què
parlem són els que hi ha al carrer Girona i encara estem amb negociacions amb la Sareb
i va endavant. Les places d’aparcament és una gestió amb l’hotel Caleta, s’ha
transformat la pista de tennis en aparcament ho explica el regidor.
Josep Saballs: Hem aprofitat el projecte del govern anterior i són molt necessàries pels
usuaris dels hotels i per els banyistes. Pel què fa al Guíxols Arena, es porta la direcció
facultativa per estalviar costos i per preservar els interessos de la ciutat. Les
plaques/senyalitzacions, si es refereix a les necessàries de prevenció de riscos, desconec
si hi són, sí que està ben senyalitzada l’entrada de l’obra. Hi ha uns terminis d’entrega
de l’obra i es farà una inauguració de l’espai el mes de setembre.
Tomàs Pla: Volíem saber sobre el projecte del passeig Rius i Calvet però ja ha estat
contestat. Només saber si està adjudicat o s’ha fet una selecció de projectes. I també
comentar que la barana de mar, fa dies que té el llum apagat.
Carme Quero: El 30 de desembre de 2014 es va ratificar el pla PAES, per intentar
superar els objectius energètics i climàtics de la UE. El govern anterior va fer un pas
important pel què fa a l’enllumenat públic, quines accions hi ha previstes per assolir
aquest compromís?.
Dolors Ligero: Volem saber si la subvenció FEDER a la qual s’accedeix a través de la
Diputació de Girona i el gruix de la inversió s’ha de fer a final del 2017. Voldríem saber
si els museu del suro, de la ciutat i curar-se en salut es traslladen a l’Antic Hospital, ens
preocupa que donada la gran obra que fa falta en aquest edifici i que requereix un temps
per executar-la,i si s’ha de tenir llest pel 2017, voldríem saber la planificació de tot
plegat.
A l’aparcament de La Corxera s’ha fet l’estudi de viabilitat però cal decidir quina part
son aparcaments gratuïts i quins són de pagament. Quines zones blaves es queden i
quines es treuen. Quines decisions ha pres l’ajuntament en aquest sentit.
El Punt diari de 12 d’abril anunciava que l’ajuntament entraria formar part de la xarxa
de museus Madrid-Málaga-Sant Feliu i que a partir d’ara els quadres que s’exposen ja
no serien de la col·lecció privada de la Baronessa i per tant no es pagava pel seu lloguer
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i que ara si que existirà un cost. Quin serà aquest cost? L’ajuntament participa en les
despeses?. Voldríem la informació.
Sílvia Romero: El que tindrem aquest estiu és una nova exposició que s’ha exhibit al
museu Thyssen de Madrid i hem aconseguit que sigui itinerant i s’exposarà a Màlaga
després de Sant Feliu. El cost només és del transport, promoció, custòdia (el cost més
elevat). Introduïm noves dinàmiques incorporant cinema, còmics apart de la pintura
catalana que teníem fins ara. Enguany serà una proposta diferent dedicada al Far West.
El pressupost és similar al de l’any passat que va ser de 450.000€ i 413.000 executats i
458.000 euros enguany i que no són definitius, esperem també tenir una rebaixa al final.
Cal dir també que s’allarga el temps d’exposició la qual cosa representa també un cost
afegit.
Dolors Ligero: Si ja disposen dels comptes del Thyssen agrairem que ens la facin
arribar.
Sílvia Romero: Una cosa és el pressupost i la liquidació final, que és el que està exposat
i l’altra són els comptes que estan pendents de l’aprovació del Patronat.
Alcalde: Sobre l’aparcament, està en fase d’estudi. La subvenció de la Diputació, si ens
els donen bé i si no els farem amb recursos públics. La determinació de fer-ho no depèn
de si es tindrà subvenció o no. Quan tinguem el projecte us farem partícips.
No puc respondre ara el prec de la sra. Quero, recullo la informació i us la farem arribar.
Demanarem també a l’empresa d’enllumenat que revisi l’enllumenat de la barana de
mar.
Tenim encarregat l’avantprojecte de Rius i Calvet. Necessitarem permisos de Costes i
de l’ACA. La previsió és fer l’obra passat l’estiu del 2017, per evitar fer obres durant
l’estiu, i acabar abans de maig/juny de 2018.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari
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