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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE

Núm. : 1/2016 
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de gener de 2016
Hora: de 20 a 23:15 hores
Lloc: 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)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (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
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari

*S’incorporen a l’inici del punt 3.

NÚM.:           ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 
2015
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2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
3.-  DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  TRIMESTRAL  SOBRE  COMPLIMENT  DE 
TERMINIS  DE  FACTURES  PENDENTS  DE  RECONÈIXER  L'OBLIGACIÓ.  4T. 
TRIMESTRE 2015
4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DELS SALDOS DE DUBTÓS 
COBRAMENT EN EL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015 DE L'AJUNTAMENT
5.- DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE DUBTOS 
COBRAMENT  EN  EL  TANCAMENT  DE  L'EXERCICI  2015  DE  L'EMISSORA 
MUNICIPAL
6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE DUBTOS 
COBRAMENT EN EL TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015 DE L'ESCOLA DE MUSICA 
DE SANT FELIU DE GUIXOLS
7.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  PRORROGA  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  2015  PER 
L'EXERCICI 2016
8.-  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  DELEGACIO  DE  COMPETÈNCIES  A  UN 
REGIDOR
9.-  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D'ALCALCIA  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  DE 
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
10.-  RESOLUCIÓ  DE  LES  AL.LEGACIONS  I  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2016
11.- BAIXA DRETS PENDENTS D'EXERCICIS TANCATS (2015)
12.-  PROPOSTA  DE  RECONEIXEMENT  OFICIAL  DEL  GREUGE  QUE  VA  FER 
L'AJUNTAMENT FRANQUISTA AL GUIXOLENC RAFAEL PATXOT I JUBERT
13.-  SOL·LICITUD  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  A  L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA  AMB  UNA  ACTIVITAT  SECUNDÀRIA  D'ADVOCACIA  TANT  EN  EL 
SECTOR PÚBLIC COM EN EL PRIVAT
14.-  SOL.LICITUD  DE  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  A  L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA  AMB  LA  DOCÈNCIA  A  LA  UNIVERSITAT  INTERNACIONAL  DE 
CATALUNYA
15.-  SOL.LICITUD  DE  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  A  L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA AMB LA DOCÈNCIA A L'ESCOLA SUPERIOR D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE 
DOCUMENTS
16.-  APROVACIÓ  DE  LES  ADDENDES  DE  PRÒRROGA,  PER  A  L’ANY  2016,  DE 
CONVENIS AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE I EL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER 
AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES
17.-  NOMENAMENT  D'UN  VOCAL  DEL  CONSELL  RECTOR  DE  L'ORGANISME 
AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL
18.-  APROVACIÓ  DE  LES  NORMES  D'ORGANITZACIÓ  DEL  FUNCIONAMENT  DE 
L'ESCOLA DE MÚSICA
19.-  APROVACIÓ  DEL  DOCUMENT  ÚNIC  DE  PROTECCIÓ  CIVIL  MUNICIPAL  DE 
SANT FELIU DE GUIXOLS
20.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL SECTOR SMU-27 AGGLOTAP
21.- MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL 
CARRER  SOBRE  LA  TRANPARÈNCIA,  L'ACCÉS  A  LA  INFORMACIÓ  I  EL  BON 
GOVERN
22.- MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL 
CARRER  SOBRE  LA  IMPLANTACIÓ  DE  PLANS  I  POLÍTIQUES  LOCALS 
D'ERADICACIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR, L'HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 
ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS
23.- PROPOSICIONS URGENTS
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II. PART DE CONTROL:
1.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  I  ALTRES  QUESTIONS 
D’INTERES
2.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :

1. - APROVAR LES ACTES ANTERIORS DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2015

S’aproven les actes núm. 23/2015 i 24/2015, de data 22 de desembre de 2015. 

Pere Albó: Demana que es tingui en consideració d’incloure a les actes els precs i preguntes 
de part del públic.

Alcalde: El Ple s’acaba amb el punt de precs i preguntes dels regidors. El moment de parlar-
ne serà en la comissió de revisió del ROM.
 
Pere Albó: Insisteix en base a l’article 110 de la llei de bases de règim local diu que les  
incidències que succeeixen en el Ple han de recollir-se a l’acta i que el correcte seria reflectir-
ho a l’acta. Ho proposa amb l’afany de millorar.

Alcalde:  El  moment  de decidir-ho serà  en la  comissió  de revisió  del  ROM. De moment 
seguirem com s’estava fent fins ara.

2. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 c) de l’article 8è, i de deduccions de la quota,  
segons el que estableix l’apartat c) de l’article 9è de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, següents:

EXP.
INTERESSAT  – 
NIF/CIF

TIPUS  D’OBRA /  
EMPLAÇAMENT

AUTOLI
QUTAX
A

AUTOLI
Q ICIO

PRESSU
PDECL
AR.
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63112013000
167

Museu  d’Història 
de  la  Joguina 
1860-1960

Retirada  d’actual  baixant  d’aigües 
pluvials de la coberta  i restitució  de 
nou   al  seu  antic  lloc  d’ubicació, 
construcció  de  nous  lavabos  i 
execució de  tancaments interiors per 
tal de  dividir  el  local existent en 3 
nous locals, a l'edifici C/Rutlla,  8-10 
cantonada C/ Sant Llorenç, 45 

52,62  €
52,62  €

23,93  €
872,37 €

(*)

63112015000
154

Miguel  Ángel 
Villegas Calabaza 

Sanejament  i  pintura  de  la  façana 
de l’edifici C/ Corunya, 25  

52,62  € 41,07  € 1.110,00 
€  (**)

63112015000
186

Comunitat 
Propietaris edifici  
Carretera  de 
Girona, 60 

Rehabilitació  de  la  façana 
interior/posterior  de   l'edifici 
Carretera de Girona, 60 cantonada C/ 
Sant Martirià, 2-4 

52,62  € 127,65  € - - - - - -

63112015000
192

Montserrat  Roldós 
Soler   

Substitució  d’actuals  obertures  de 
fusta  deteriorades  per  unes  altres 
d’alumini de color verd fosc, retirada 
de les persianes existents i  pintura de 
façana del  mateix color que  l’actual 
del  local  comercial.  C/  Joan 
Maragall,  12,  baixos  canton.  C/ 
Girona, 7 

52,62  € 253,93  € - - - - - -

63112015000
222

Pere  Echeverría 
Payró 

Repicat,  remolinat  i  nova pintura de 
la  façana de l’edifici C/ Sol, 19   

52,62  € 110,54  € - - - - - -

63112015000
229 

Francesc  Xavier 
Costa Ramón

Rehabilitació   de   la   façana, 
substitució  del  baixant  d’aigües 
plujanes  i   rectificació  de la  sortida 
de  pluvials   de  l’edifici  Rambla 
d’Antoni Vidal, 26 

52,62  € 120,28  € - - - - - -

(*)  Edifici  inclòs en el  Catàleg del Patrimoni  Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i  
Artístic = Fitxa E 287a/b – Casa en cantonada. 
  
(**)   L’interessat va autoliquidar erròniament 220,52 € en concepte d’ICIO, quan la quantitat 
correcta que li hauria pertocat ingressar hauria d’haver estat 41,07 € (el pressupost aportat –
una còpia del qual s’adjunta– havia estat calculat per dur a terme diverses actuacions en un 
conjunt  d’habitatges  i  calia  diferenciar  la  part  que  realment  corresponia  a  l’habitatge  de 
l’interessat). Atès que aquest error es va detectar un cop efectuada ja l’autoliquidació, es va 
optar per fer una compensació en lloc de tramitar la devolució de l’import pagat en excés en 
concepte d’ICIO: aquest excés es va compensar amb la taxa que l’interessat havia de satisfer 
per l’ocupació de via pública que .també es va sol·licitar.

ES PROPOSA: 
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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.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

3. - DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE 
TERMINIS  DE  FACTURES  PENDENTS  DE  RECONÈIXER  L'OBLIGACIÓ.  4T. 
TRIMESTRE 2015.

S’incorporen a la sessió els senyors Joan Alfons Albó i Tomàs Pla.

«Es dóna compte dels informes trimestrals  d’intervenció sobre compliment de terminis de 
factures pendents de reconèixer l’obligació del quart trimestre del 2015 de l’Ajuntament i els 
seus organismes autònoms.»

Interventora: Fa constar que a data d’avui estan totes les factures conformades.

Pere Albó: Pregunta per un pendent de pagament de la Creu Roja, espera que s’hi estigui 
treballant. Fa dos o tres mesos que no paguem un rebut de telefònica.

Interventora: És una qüestió de circuit administratiu intern. Les de Telefònica estan pagades, 
les de Creu Roja i Endesa no. 

Els regidors es donen per assabentats.

4. - DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CÀLCUL DELS SALDOS DE 
DUBTÓS  COBRAMENT  EN  EL  TANCAMENT  DE  L'EXERCICI  2015  DE 
L'AJUNTAMENT

«De conformitat amb l’art.193 bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
Sostenibilitat  de l’Administració Local (LRSAL) i  les recomanacions  de la Sindicatura de 
Comptes en els informes 20/2014 i 21/2014 es dóna compte al Ple municipal de l’informe dels 
saldos de dubtós cobrament en el tancament de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols.» 

Es tracten conjuntament aquest punt i el dos següents.

Interventora:  Resumeix  el  contingut  de  l’informe  d’Intervenció  que  figura  a  l’expedient. 
S’han tingut en compte els criteris de la LRSAL i de la Sindicatura de Comptes, i es segueix 
aquest últim. En els dos OOAA municipals s’ha aplicat el mateix criteri que a l’Ajuntament.
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Pere Albó: Segur que l’expedient tècnicament  és impecable.  Políticament s’ha de tenir en 
compte que la diferència entre aplicar un criteri i un altre és d’1’5 milions d’euros. Creu que 
si es pot optar entre varis criteris restrictius s’ha d’optar pel que permeti tenir més tresoreria.

Interventora: Els saldos són d’uns 40.000 € per tot l’Ajuntament. Ens hem limitat a aplicar els 
criteris segons l’òrgan de tutela financera i l’òrgan de fiscalització externa.

Josep M. Muñoz: Els saldos de dubtós cobrament no generen més tresoreria, tal com indica el 
seu nom. Convé anar depurant aquests saldos per evitar una acumulació de paper sense base 
econòmica  real.  Ens  limitem  a  aplicar  la  legislació  segons  interpreten  les  institucions 
catalanes competents en la matèria.

Alcalde: Recorda al Sr. Albó que aquest acord fa referència a la liquidació del pressupost de 
2015.

Els regidors es donen per assabentats.

5. - DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE 
DUBTOS  COBRAMENT  EN  EL  TANCAMENT  DE  L'EXERCICI  2015  DE 
L'EMISSORA MUNICIPAL

«De conformitat amb l’art.193 bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
Sostenibilitat  de l’Administració Local (LRSAL) i  les recomanacions  de la Sindicatura de 
Comptes en els informes 20/2014 i 21/2014 es dóna compte al Ple municipal de l’informe dels 
saldos de dubtós cobrament en el tancament de l’exercici 2015 de l’Emissora Municipal de 
Sant Feliu de Guíxols.»

Els regidors es donen per assabentats.

6. - DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL CALCUL DELS SALDOS DE 
DUBTOS  COBRAMENT  EN  EL  TANCAMENT  DE  L'EXERCICI  2015  DE 
L'ESCOLA DE MUSICA DE SANT FELIU DE GUIXOLS

«De conformitat amb l’art.193 bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
Sostenibilitat  de l’Administració Local (LRSAL) i  les recomanacions  de la Sindicatura de 
Comptes en els informes 20/2014 i 21/2014 es dóna compte al Ple municipal de l’informe dels 
saldos de dubtós cobrament en el tancament de l’exercici 2015 de l’Escola de Música de Sant 
Feliu de Guíxols.»

Els regidors es donen per assabentats. 

7.  -  DONAR COMPTE DE LA PRORROGA DEL PRESSUPOST GENERAL 2015 
PER L'EXERCICI 2016

«Atès el decret d’alcaldia 2016AJ0700003 de 5 de gener de 2016.
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Es dóna compte al PLE MUNICIPAL del Decret de pròrroga del pressupost general 2015 per 
l’exercici 2016.»

Interventora: Llegeix el Decret d’Alcaldia de 5 de gener de 2016 de pròrroga del pressupost.

Els regidors es donen per assabentats.

8. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIO DE COMPETÈNCIES A UN 
REGIDOR

«Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016AJ07000111, de data 12 de gener de 2016, 
modificat  pel Decret d’Alcaldia  2016AJ07000275 de data 21 de gener de 2016, que té el 
següent contingut: 

“Per Decret d’Alcaldia del proppassat 12 de gener es va delegar al regidor Sr. Josep Ramon 
Llobet  i  Poal  una  sèrie  d’atribucions  en  relació  a  les  autoritzacions  d’activitats  a  la  via 
pública. Pel present Decret es procedeix a complementar la referida delegació.

Segons disposa els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’article 74 i següents del Reglament Orgànic Municipal, de delegació de 
l’exercici de les atribucions als regidors; 

Aquesta Alcaldia

DISPOSA: 

Primer.- Modificar el Decret d’alcaldia de 12-1-2016 de forma que la delegació al regidor Sr. 
Josep Ramon Llobet i Poal de les atribucions sobre la gestió i, si s’escau, la potestat de dictar 
actes administratius, fa referència a les següents peticions d’ocupació de la via pública:  

- Per a activitats de tipus lúdic, cultural o similar, promogudes per entitats, comunitats 
de veïns o particulars. 

- Per ocupacions de via pública de caràcter puntual o que no impliquin una convocatòria 
pública,  tals  com  exposicions  o  mostres  itinerants,  venda  de  castanyes  o  altres 
productes de temporada, casetes de l’ONCE o similars, etc. 

- Ocupacions dels titulars d’establiments i comerços de la part de la via pública situada 
a l’entorn d’aquells.  

Aquesta delegació no afecta la gestió d’altres ocupacions de via pública tals com les derivades 
d’obres particulars  (que es gestionen des de l’Àrea d’Urbanisme) i  les ocupacions  de via 
pública per mudances i talls en el trànsit rodat (que es gestionen des de la Policia Local). 
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Segon.-  Aquesta delegació,  en conformitat  amb el que disposa l’article  44 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació al 
regidor afectat, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta 
Alcaldia.  

Tercer.  Notificar  aquesta  resolució  al  senyor  Josep  Ramon  Llobet  i  Poal,  entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si en el termini de 24 hores següents no 
manifestar res en contra, o es fa ús d’aquesta delegació. 

Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària que tingui lloc, 
i publicar-la en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.» 

Els regidors es donen per assabentats.

9. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE 
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 2015AJ07006098, de 30 de desembre de 2015: 

«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols

Per Decrets d’Alcaldia de 22 i de 30 de juny de 2015 es van establir les delegacions d’aquest 
òrgan a la Junta de Govern Local. 

Per  tal  d’ajustar  les  esmentades  delegacions  a  les  noves  regles  de  gestió  de  la  despesa 
aprovades per acord de Junta de Govern de 22 de desembre de 2015. 

Aquesta Alcaldia

DISPOSA :

Primer. Modificar les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, de forma que es 
deleguen a aquesta última els següents assumptes: 

«5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i  memòries valorades que superin els 
6.000,00 Euros (més IVA) fins els límits establerts a l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

6.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions d’obres, serveis, subministraments i 
altres que superin els 6.000,00 Euros (més IVA) fins els límits  establerts  per la legislació 
vigent.

7.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions que 
superin els 6.000 Euros (més IVA) i fins el límit de les competències de l’Alcalde.»

Segon.-  Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc, i publicar  
el text en el BOP de Girona i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.»
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Pere Albó: Demana una explicació, creu que en termes de ciència política es tracta d’una crisi 
de govern.

Alcalde: Es tracta d’un mera redistribució de les tasques del govern, sense més raons que les 
exposades a l’expedient.

Es fa un torn de rèplica en que es reiteren els arguments exposats. 

Pere Albó: Demana que consti la seva queixa per el fet que el Sr. Alcalde no li permeti fer una 
tercera intervenció.  

Els regidors es donen per assabentats.

10.  -  RESOLUCIÓ DE LES  AL·LEGACIONS  I  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2016 

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atès  que el  Ple de l’Ajuntament  en sessió 22 desembre de 2015 va acordar l’aprovació 
inicial del Pressupost General per l’exercici 2016 amb núm. expedient X2015022205.

Atès que en el BOP de Girona núm. 249 de data 29 de desembre de 2015 va sortir publicat  
l’edicte d’aprovació inicial del Pressupost General per l’exercici 2016, iniciant-se el període 
d’exposició pública per un termini de 15 dies hàbils per presentar les reclamacions pertinents.

Atès que s’han presentat diverses al·legacions al Pressupost General per l’exercici 2016.

Atès l’informe de recursos humans de data 22 de gener de 2016.

Atès l’informe d’intervenció de data 22 de gener de 2016.

Es proposa al Ple municipal:

Primer .- Desestimar les al·legacions presentades al Pressupost General per l’exercici 2016.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General per l’exercici 2016.»

Josep M.  Muñoz:  Bona part  dels  escrits  presentats  no  es  poden entendre  legalment  com 
al·legacions.  S’han  admès,  però  no  s’estimen  d’acord  amb  els  informes  que  figuren  a 
l’expedient.  Es tracta  de l’expressió de voluntats  de grups municipals  i  d’associacions  de 
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veïns, de les quals es pren nota. Les al·legacions dels treballadors tampoc es poden estimar 
d’acord amb l’informe de l’expedient emès per recursos humans. 

Elena Delgado: No van fer al·legacions per escrit, però vol fer constar que en l’elaboració del 
pressupost no hi ha hagut participació ciutadana. Demana que es tingui en compte el contingut 
dels  escrits  presentats.  El  govern  no  té  prioritat  en  les  polítiques  de  joventut.  Cal  un 
compromís per fer efectiva la participació ciutadana i la transparència. Intentaran que durant 
l’exercici  s’augmentin  les  partides  de caire  social.  Demana que es  tinguin  en compte  les 
aportacions  de  les  associacions  de veïns.  Exposa que  hi  ha inversions  en  infraestructures 
innecessàries. 

Pere Albó: Creu que no és un pressupost social. Els augments no són fruit de la voluntat del 
govern municipal, sinó conseqüència dels compromisos ja firmats. Recorda el que va dir el 
grup de TSF a l’anterior pressupost quan un sindicat va fer al·legacions. Diu que la prioritat 
del govern són les tres dedicacions exclusives. No li val que políticament es digui que les 
al·legacions dels veïns no encaixen en els supòsits legals.

Jordi Lloveras: Creu que si en el debat dels pressupostos hi hagués hagut més assertivitat, no 
hi  hauria  hagut  tantes  al·legacions.  El  govern  no  n’accepta  ni  una.  Creu  que  són  uns 
pressupostos gens participatius ni amb la ciutadania ni amb els grups municipals. Se’ls hi va 
entregar la documentació pel Ple quatre dies abans. Són uns pressupostos poc transparents. 
Discrepa amb l’augment de les retribucions dels regidors. Ho exposaran properament  a la 
ciutadania.

Dolors  Ligero:  No recorda  cap pressupost  amb tantes  al·legacions.  No compta  ni  amb el 
consens dels grups municipals,  ni  de les associacions  de veïns,  ni  dels  representants  dels 
treballadors.  Creu  que  les  al·legacions  són  una  oportunitat  per  revisar  i  millorar  els 
pressupostos.  Algunes  de  les  seves  al·legacions  s’hauran  de  posar  en  pràctica  durant 
l’exercici.  Demana, entre d’altres punts, que no s’aprovi l’augment de les dedicacions dels 
regidors. Que la partida de comunicació de l’Alcaldia no sigui superior a la mateixa partida 
de l’àrea de Turisme. I que es continuï amb la reurbanització del carrer Santa Magdalena.

Jordi Vilà: És el pressupost de tot el govern, no només de l’Alcalde, tal com s’ha dit. S’aprova 
en una data raonable, no com en l’anterior exercici. La seva intenció és que el pressupost del 
2017 s’aprovi encara abans. El pressupost és un document viu que es pot anar adaptant durant 
l’exercici, a part de la incorporació de romanents que hi haurà en aquest primer trimestre. La 
participació tampoc hi va ser a l’anterior mandat. És un tema que incumbeix no només al 
govern.  Són  uns  pressupostos  amb  política  social.  Les  retribucions  dels  regidors  són 
homologables a qualsevol altre ajuntament d’aquestes dimensions.

Josep M. Muñoz: La legislació preveu què és el que es pot al·legar, i en anteriors exercicis  
aquestes al·legacions no ajustades a la llei  ni tan sols es debatien. El sindicat majoritari  a 
l’Ajuntament  no  ha  presentat  al·legacions.  La  llei  de  transparència  s’aplica  a  partir  de 
principis d’aquest any. La participació directa no és el que ha de salvar-ho tot. La participació 
ha de ser de tots, a través dels mitjans adequats, sinó pot acabar essent quelcom elitista.

Pere Albó: Reconeix el mèrit que és un pressupost matiner, però s’haurà de modificar aviat.  
Respecte a l’anterior  govern les dedicacions dels regidors suposen 60.000 € més.  No està 
d’acord amb que la democràcia directe porti a l’elitisme democràtic. La democràcia és un 
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concepte  viu  que  sempre  es  pot  millorar.  Quan  més  directa  millor,  sense  caure  en  el 
desgovern.

Jordi Lloveras: Volen mirar endavant, i confia que el fet que el proper pressupost s’aprovi 
abans suposi tenir més temps per participar en la seva elaboració.

Dolors  Ligero:  S’han  augmentat  les  partides  de  contractacions  externes  en  manteniment 
d’edificis municipals i d’escoles per a la seva externalització. Fins el 2015 la llei imposava fer 
el  tancament  de l’exercici  anterior  per  poder  aprovar  el  nou pressupost,  ara  la  llei  no ho 
exigeix  com a  condició  prèvia.  En  els  anterior  exercicis,  a  l’1  de  gener  de  cada  any es 
prorrogava l’anterior pressupost per despeses corrents. Respecte a la participació, afirma que 
els pressupostos de l’exercici anterior estaven consensuats amb les associacions de veïns, i per 
això no hi va haver al·legacions.

Jordi Vilà: La participació no es limita a l’elaboració dels pressupostos. Per exemple, n’hi ha 
hagut en la tramitació de les ordenances fiscals. La participació no és un principi absolut, tal 
com ha posat de manifest la CUP darrerament. La participació no pot ser un arma llancívola.  
El govern comença a caminar amb pas propi amb l’aprovació d’aquest document.

Josep M Muñoz: A la Sra. Ligero li fa constar que la Generalitat ha reconegut obligacions 
però encara no ha pagat. Pel manteniment d’edificis cal buscar les formes més rendibles. El 
govern no ha tingut cap privilegi legislatiu per aprovar aquest pressupost respecte a anteriors 
exercicis. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 12 (6 TSF, 3 ERC i 3 GS )
Vots en contra: 9 (6 CiU, 1 GdC-E, 1 MES i 1 CUP) 

Alcalde: El pressupost que s’aprova permet al govern funcionar amb normalitat, i confia que 
el pressupost del 2017 s’aprovi encara més aviat. El pressupost es modificarà a primers de 
març amb la incorporació de romanents. Assumeix com Alcalde i com a conjunt de govern el 
poder arribar a acords amb els altres grups municipals que no estan al govern. Respecte a les 
dedicacions, des de principi de la legislatura fins ara només n’hi ha dues, i són inferiors a les 
que hi havia al moment més àlgid de l’anterior mandat.
 

11. - BAIXA DRETS PENDENTS D'EXERCICIS TANCATS (2015)

La Interventora llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa: 

«Vist l’informe de la Tresoreria Municipal que diu el següent :
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LEGISLACIÓ APLICABLE
A la  comptabilitat  oficial,  depenent  de la  Intervenció  general  d’aquesta  corporació,  hi  ha 
nombrosos drets pendents de cobrament, procedents de càrrecs de valors efectuats durant el 
període comprès entre els exercicis  2002 i 2014, ambdós inclosos, que un cop analitzats els 
assentaments comptables s’ha constatat que no poden ser gestionats per al seu cobrament i 
ingrés a la Hisenda municipal per diversos motius: uns per prescripció, altres per duplicitat, 
altres per excés de drets reconeguts sobre el import realment materialitzat a la Tresoreria i els 
anul·lats per altres causes.

a)  Baixes  per  prescripció:  La  prescripció  constitueix  una  forma  d’extinció  dels  drets  pel 
transcurs del  temps previst  a la  llei.  El  termini  establert  per  prescriure l’acció  d’exigir  el 
pagament dels deutes tributaris en quatre anys, comptats a partir de la data en què finalitza el 
termini de pagament voluntari.

El règim de prescripció dels drets de les entitats locals, s’estableix a l’article 15 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que determina el termini de prescripció, 
la  interrupció  del  termini  i  els  efectes  de la  mateixa,  respecte  dels  crèdits  de caràcter  no 
tributari i als articles 66 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
respecte dels de caràcter tributari.

b) Baixes per altres causes: Es corresponen amb drets reconeguts en la comptabilitat oficial 
que, o no tenen suport documental que permetin la seva gestió recaptatòria, o s’han reconegut 
drets  per  compta  de  tercers  que  excedeixen  o han estat  duplicats  sobre els  que  realment 
s’haurien hagut de contraure i materialitzar.

PROCEDIMENT

Correspon a la Tresoreria la proposta de tramitació del corresponent expedient en virtut de les 
competències  pròpies  de  la  prefectura  dels  serveis  de  recaptació  i  la  realització  dels 
cobraments d’acord amb l’article 5.1.b i 5.2.a del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, 
que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional.

Un  cop  instruït  l’expedient,  acompanyat  dels  llistats  mensuals  de  rebuts  i  liquidacions 
pendents de cobrament proposats de baixa, detallats per exercici, concepte, contribuent, motiu 
i  import  i  dels  llistats  d’operacions  comptables  d’anul·lacions  de  drets,  s’enviarà  a  la 
Intervenció municipal per la seva fiscalització. Aquestos llistats s’uneixen a l’expedient com 
annexos 1.1, 1.2 , 1.3 ,1.4 i 1.5.

Fiscalitzat l’expedient es passarà a l’aprovació de l’òrgan de govern competent. 

La  competència  per  l’aprovació  del  present  expedient,  en  defecte  d’atribució  directe, 
correspon a l’Alcalde – President en virtut de la clàusula residual prevista a l’article 21.1.s de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Malgrat això, d’acord amb la interpretació que fa el Tribunal de Comptes en els seus informes 
de  fiscalització  dels  Comptes  de  les  Entitats  Locals,  la  competència  serà  atribuïda  a 
l’Ajuntament  en  Ple,  atès  que  la  baixa  d’obligacions  afecta  als  Comptes  Generals  de  la 
Corporació  corresponents  a  exercicis  tancats  i  d’acord  amb  la  Regla  8.a  de  l’Ordre 
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HAP/1781/2013, de 20 de setembre, Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, 
correspon al Ple de la Corporació aprovar el Compte General de l’entitat local.

JUSTIFICACIÓ I QUANTIA DEL DEUTE A DATAR

La quantia del deute a prescriure i donar de baixa en comptes, desglossada per conceptes i 
exercicis  s’uneix  al  present  informe  –  proposta,  en  el  qual  s’inclouen  llistats  obtinguts  i 
facilitats per la Comptabilitat municipal de la Intervenció General de l’Ajuntament.

Les baixes que es proposen es refereixen a drets reconeguts en comptabilitat dels exercicis 
2014 i anteriors fins el 2002 i es tracta de deutes prescrits o reconeguts indegudament que 
haurien d’haver causat baixa en exercicis anteriors.

Com es  pot  apreciar  al  llistat  resum d’operacions  comptables  d’anul·lacions  de drets  per 
exercici i concepte corresponents a exercicis tancats que també s’uneix com annex 1.4, i 1.5 
el deute a datar suma la quantitat de 103.374,85 €. 

No obstant, a la liquidació dels pressupostos dels últims anys, es venen considerant de difícil 
cobrament una determinada quantitat de drets reconeguts per import superior a la quantitat 
que es data, als efectes de no desvirtuar la imatge fidel que han de presentar els Comptes de la 
Corporació.  Així  en  el  Càlcul  del  Romanent  de  Tresoreria  de  l’últim  exercici  liquidat, 
corresponent a l’exercici 2014, es va ajustar amb la quantitat de 5.971.484,93€. 

Fiscalitzat per la Intervenció Municipal favorablement es passa a l’aprovació de l’òrgan de 
govern competent.

Vistos els antecedents justificatius i la normativa aplicable exposada i atès que el deute que es 
proposa donar de baixa, corresponent als exercicis  2014 i anteriors fins el 2002, ambdós 
inclosos, ha incorregut en la figura legal de la prescripció o altres causes que procedeixen ser 
datades en comptes amb efectes 31 de desembre de 2015, aquesta Tresoreria eleva al Ple la 
següent:

PROPOSTA D’ACORD:

Primer.- Aprovar l’expedient col·lectiu de Baixa de Drets Reconeguts pendents de cobrament, 
procedents  d’exercicis  tancats,  per  prescripció  i  altres  causes,  per  un  import  principal  de 
103.374,85,00 €, corresponents als exercicis 2014 i anteriors fins el 2002, ambdós inclosos, 
essent el desglossament i el detall per subjecte passiu i concepte, el que figura als llistats que 
obren annexos a l’expedient.

Segon.- Que per els serveis de Intervenció i Tresoreria es procedeixi a donar de baixa als 
comptes comptables i de recaptació els drets anul·lats.
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Tercer.-  Unir  aquest  expedient  a  l’informe preceptiu  per  l’aprovació  del  Compte  General 
corresponent a l’exercici 2015.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

12. - RECONEIXEMENT OFICIAL DEL GREUGE QUE VA FER L'AJUNTAMENT 
FRANQUISTA AL GUIXOLENC RAFAEL PATXOT I JUBERT

Es ratifica la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia. 

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Des  del  restabliment  de  les  institucions  democràtiques,  l' Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 
Guíxols ha realitzat nombroses actuacions per al reconeixement i homenatge de les víctimes 
de la repressió franquista en totes les formes en que es produí: exili,  empresonament, penes 
de m ort, depuracions, camps d'extermini i batallons de treballadors. També ha recuperat la 
memòria  dels guixolencs  Josep  Irla  Bosch, president  de la Generalitat  a l'exili,  i Felip 
Calvet, el seu íntim col·laborador. Així com la de l 'alcalde republicà Francesc Campà i 
Viarnés, afusellat juntament amb altres ciutadans guixolencs al cementiri de Girona.

Ara, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol reparar el greuge sofert per Rafael Patxot i 
Jubert, ciutadà il·lustre, profundament  catalanista, pioner en la ciència de la meteorologia i 
un dels més grans mecenes que ha tingut la cultura catalana. Després de la celebració de l' 
Any Patxot, que ha servit per commemorar el 50è .  aniversari de la seva mort i que ha 
culminat dos anys d’activitats amb l'exposició “Rafael Patxot: mecenes, científic… l'home”, l' 
Ajuntament vol cloure també a nivell institucional l'homenatge reparant aquests greuges.

Durant el procés de depuració feixista, fou jutjat i condemnat a causa del seu catalanisme en 
aplicació  de  la  L1ei de  9  de  febrer  de  1939,  de  responsabilitats  polítiques.  Va patir  les 
actuacions  del règim franquista,  el qual  Rafael Patxot  va detestar  fins al punt   que va 
mantenir voluntàriament el seu exili a Suïssa per poder ser un home lliure. Tot i així, el seu 
humanisme i la seva estimació per Catalunya el van motivar per continuar, malgrat tot, la 
seva obra de mecenatge.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol reconèixer de manera oficial el greuge que va 
patir Rafael Patxot per part de l' Ajuntament franquista durant la guerra civil i posteriorment 
durant la dictadura, acceptant íntegrament tots els fets inadmissibles, denunciats pel mateix 
Rafael Patxot  al capítol  "La casa del meu  poble"  (pàgines  614 a 620)  de les seves 
memòries “Adéu a Catalunya. Guaitant enrere”, publicades a Ginebra el 1952.

És ben cert  que  el  passat  no  es pot  esborrar  i  que aquesta  pàgina  negra  i dolorosa,  de 
l'Ajuntament d'aquella època quedarà en el llibre d'història de Sant Feliu de Guíxols. Però 
aquest reconeixement és necessari per fer justícia. Convé recordar aquests fets perquè no es 
tornin a repetir mai més en les noves pàgines que s'han d'escriure.

És per tot l’exposat que l’actual Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol fer una reparació 
moral i simbòlica dels actes comesos per l' Ajuntament franquista durant la postguerra, per la 
qual cosa, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.-  Reconèixer  públicament  els  greuges  infringits  al  Sr.  Rafael  Patxot  Jubert  per 
l'Ajuntament franquista.

Segon.- Fer la reparació moral dels greuges patits en un període històric trist i dolorós per a 
tots els defensors de la democràcia i les llibertats dels catalans.

Tercer.- Trametre a la família Patxot aquesta declaració i expressar la voluntat del consistori 
de refer els ponts d’unió amb la ciutat.»

Alcalde: En les seves memòries, Rafael Patxot manifesta el dolor que li va causar l’ocupació 
de la seva casa de Sant Feliu després de la guerra. Patxot s’havia oposat sempre a la dictadura 
franquista, i va mantenir la seva moral i principis cívics al romandre a l’estranger, tal com 
s’ha posat de manifest en els reconeixements fets els darrers dos anys. Fa poc els seus hereus 
li van dir que això ha de servir per refer els vincles entre la família Patxot i la ciutat. Demana 
el suport unànime de tots el regidors.

Tomàs Pla: Posa de manifest el paper de Rafael Patxot com a mecenes, científic, escriptor i 
defensor de Catalunya. És just que avui es reconegui el greuge que va cometre l’Ajuntament 
franquista.

Pere Albó: S’afegeix al reconeixement. Creu que tots plegats hauríem de difondre la figura 
immensa de Rafael Patxot en les seves diverses dimensions. Va fugir dels dos extrems de la 
barbàrie de la guerra. Hagués pogut tornar però per dignitat va optar per no tornar mentre hi 
hagués la dictadura. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

El Ple municipal tanca el punt amb una ovació de tots els assistents.
   

13. - SOL·LICITUD COMPATIBILITAT DE L'ACTIVITAT A L'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA AMB UNA ACTIVITAT SECUNDÀRIA D'ADVOCACIA TANT EN EL 
SECTOR PÚBLIC COM EN EL PRIVAT

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atès que la Sra. Marta Vila i Gutarra, personal funcionari de la Corporació, va presentar una 
sol·licitud  (RE  E2014008664)  en  la  que  demanava  la  compatibilitat  per  prestar  els  seus 
serveis tant en el Sector Públic com en el Sector Privat i es reitera en la seva sol·licitud segons 
informe del seu cap de data 24 de setembre de 2015.
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Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: TAG cap de secció administrativa
Règim jurídic: .funcionari
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)

Segona activitat privada: Advocada sector públic i sector privat
Denominació del lloc: Advocada
Règim jurídic: per compte propi
Horari i jornada del lloc de treball: compatible amb l'horari activitat principal.

Vist l’informe favorable del cap de l’àrea corresponent de data 24 de setembre del present.

Vist  l’informe favorable  emès  per  la  cap  de  Recursos  Humans  de  data  23  d’octubre  del 
present.

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%. 

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.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Acceptar la sol·licitud de la senyora Marta Vila i Gutarra, sobre compatibilitat per 
l’exercici d’una segona activitat privada d’advocada per compte propi.

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'aquesta segona activitat 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/a les representants dels/de les 
empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
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Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

14.  -  SOL·LICITUD  DE  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  A 
L'ADMINISTRACIÓ  PÚBLICA  AMB  LA  DOCÈNCIA  A  LA  UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atès que el Sr. Diego Javier Pellegrino, personal funcionari de la Corporació, va presentar 
una sol·licitud (X2015016469) en la que demana la compatibilitat per prestar els seus serveis 
com a docent a la Universitat Internacional de Catalunya.

Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: TAG de Patrimoni i Organismes Autònoms
Règim jurídic: funcionari
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)

Segona activitat privada: Docència universitària
Denominació del lloc: Professor associat
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: De 17 a 19h tots els dijous i, a partir de febrer, també 
els dimecres de 16h a 18 hores. De 2 a 4 hores setmanals.

Vist l’informe favorable del cap de l’àrea corresponent de data 21 d’octubre de 2015.

Vist l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans de data 7 de gener 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%. 

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  
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de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon lloc o activitats  
en el sector privat correspon al Ple.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

Primer.- Acceptar  la  sol·licitud  del  Sr.  Diego  Javier  Pellegrino,  sobre  compatibilitat  per 
l’exercici  d’una  segona  activitat  privada  com  a  professor  associat  a  la  Universitat 
Internacional de Catalunya.

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.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

15.  SOL·LICITUD  DE  COMPATIBILITAT  DE  L'ACTIVITAT  A 
L'ADMINISTRACIÓ  PÚBLICA  AMB  LA  DOCÈNCIA  A  L'ESCOLA  SUPERIOR 
D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atès  que la  Sra.  M. Àngels  Suquet  i  Fontana,  personal  funcionari  de la  Corporació,  va 
presentar una sol·licitud (X2015019985) en la que demana la compatibilitat per prestar els 
seus serveis com a docent a la Fundació Universitària Autònoma de Barcelona.

Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
Lloc de treball: Arxivera Municipal
Règim jurídic: funcionari
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)

Segona activitat privada: Docència universitària
Denominació del lloc: Professora 
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: 3 hores setmanals

Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 7 de gener de 2016.

Fonaments de dret
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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%. 

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.

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

Primer.- Acceptar la sol·licitud de la Sra. M. Àngels Suquet i Fontana, sobre compatibilitat 
per a l’exercici d’una segona activitat privada com a professora universitària a la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona.

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.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

16.  -  APROVACIÓ DE LEA  ADDENDES DE PRÒRROGA,  PER A  L’ANY 2016, 
DELS  CONVENIS  AMB  L’AGÈNCIA  DE  L’HABITATGE  DE  CATALUNYA 
RELATIUS  A  L’OFICINA  LOCAL  D’HABITATGE  I  EL  PROGRAMA  DE 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES.

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:
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«Des  de  l’any  2010  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  ha  subscrit  convenis  de 
col·laboració  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  relatius  a  l’Oficina  Local  d’Habitatge  i  al 
Programa de Mediació per al lloguer social.

Als  convenis  signats  per  a  l’any 2014 es  preveu la  seva possible  prorroga mitjançant  les 
corresponents addendes.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès propostes d’addendes per a l’any 2016.

Les  addendes  proposades  mantenen  els  mateixos  pactes  previstos  en  anys  anteriors  i 
estableixen les aportacions econòmiques que realitzarà l’Agència Catalana de l’Habitatge a 
l’any 2016. La vigència prevista és fins al 31 de desembre de 2016, amb efectes de l’1 de 
gener.

L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració entre la 
Generalitat i l’Ajuntament en relació a l’oficina local d’habitatge i la borsa de mediació per al 
lloguer  social,  aconsella  mantenir-los  a  l’objecte  de  prestar  un  servei  de  proximitat  a  la 
ciutadania en matèria d’habitatge.

Vist l’informe de data 21 de gener de 2016 que consta a l’expedient.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar les addendes de pròrroga per a l’any 2016 dels següents convenis : 
 Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  relatiu  a  l’Oficina  Local 
d’Habitatge d’aquest municipi.

 Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  relatiu  al  Programa  de  Mediació  per  al  lloguer  social 
d’habitatges.

Segon.-  Facultar a l’Alcalde per a la signatura de les addendes proposades i de qualsevol 
document i gestió que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

17. - NOMENAMENT D'UN VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME 
AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atès que en Ple de data 30 de juny de 2015 es va a aprovar la composició del Consell Rector  
de  l’Organisme  Autònom  “Emissora  Municipal”,  mancant  el  nomenament  del  vocals  en 
representació de la ciutadania.

Atès  que  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’Estatut  de  l’esmentat  Organisme  Autònom,  el 
Consell  Rector estarà conformat,  entre altres, d’un vocal en representació de la ciutadania 
designats pel Ple entre aquelles persones vinculades a l’àmbit cultural i/o periodístic.
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Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Nomenar al Sr. Xavier Colomer i Ribot com a vocal en representació de la ciutadania 
en el Consell Rector de l’Emissora Municipal.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.»

Jordi Lloveras: Aquesta manera d’elegir vocals s’ha de canviar. Per això s’abstindrà.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 19 (6 TSF, 3 ERC, 3 GS, 6 CiU i 1 MES)
Abstencions: 2 (1GdG-E i 1CUP) 

18. - APROVACIÓ DE LES NORMES D'ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT 
DE L'ESCOLA DE MÚSICA

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Atesa la normativa vigent que exigeix que els centres educatius han de tenir unes normes 
d’organització del funcionament del centre.

Vista  la  proposta  de  NOFC aprovada  pel  Consell  Rector  de  la  Escola  de  Música  en  la 
convocatòria per la direcció del centre.

Atès que d’acord a la normativa aquestes normes d’organització del funcionament del centre 
són equiparables a les normes de règim intern.

Vist el que disposa l’article 10.3.lletra j), de l’Estatut de l’Escola de Música, els reglaments de 
règim intern i de funcionament s’han d’aprovar pel Consell Rector de l’Organisme Autònom.

Vist el que disposa l’article 10.3.lletra j), in fine i l’article 25.3.lletra e), tots dos de l’Estatut 
de l’Escola de Música, el Consell Rector ha d’elevar aquesta aprovació al Ple de l’Ajuntament 
per a la seva aprovació inicial.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les Normes d’Organització del Funcionament de l’Escola de 
Música elevades pel Consell Rector de l’Organisme Autònom en data 9 de desembre de 2015.
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Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant 
anunci al BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions.  En  el  supòsit  de  no  presentar-se  cap  reclamació  ni  al·legació,  l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.»

Elena Delgado: Troba a faltar el vot i veu dels professors en la seva elaboració.  Per això 
s’abstindrà.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

Vots a favor: 19 (6 TSF, 3 ERC, 3 GS, 6 CiU i 1 MES)
Abstencions 2: (1GdG-E i 1CUP)

19. - APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
DE SANT FELIU DE GUIXOLS

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«D’acord amb Decret 155/2014, de 25 de novembre de Plans de Protecció Civil Municipals, 
els plans s’han de redactar amb el nou format, el DUPROCIM (document únic de protecció 
civil municipal).

Redactats  els  diferents  plans  d’emergència  del  municipi,  amb aquest  document  únic  s’ha 
d’inclòs tots els riscos obligats i recomanats al municipi.

Amb  aquest  document  (DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ  CIVIL MUNICIPAL DE 
SAN FELIU DE GUÍXOLS UTM: 502.500 X, 4625.700 Y) s’han recollit els plans bàsic,  
-Infocat  (incendis  forestals),  Inuncat  (inundacions),  Sismicat  (moviments  sísmics),  Neucat 
(nevades i glaçades) i Camcat (contaminació d’aigües marines).

Seguint  els  protocols  establerts  s’ha  redactat  el  document  1  (generalitats  i  organització 
municipal), document 2 (anàlisi del risc), document 3 (vulnerabilitat municipal), document 4 
(procediments operatius), document 5 (fitxes d’actuació),  document 6 (directori  telefònic i 
catàleg de mitjans) i document 7 (cartografia).

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

L’aprovació  del  document  únic  de  Protecció  Civil,  el  qual  engloba  els  diferents  Plans 
d’Emergència.»

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

20. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL SECTOR SMU-27 AGGLOTAP



PLE /MMARTIN

[firma]

AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

El Secretari llegeix la proposta dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«En  sessió  de  6  de  novembre  de  2015  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  va  resoldre 
aprovar  definitivament  la  modificació  de la  delimitació  i  l’ordenació  proposada  per  a  les 
finques que formaven part de l’SMU-27 Agglotap, supeditant-ne la publicació i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions següents: 

- Modificar  el  punt  1  de  l’article  198  de  les  Normes  Urbanístiques  del  POUM,  
eliminant el SMU-27 Agglotap.

- Grafiar en el plànols d’ordenació les actuacions projectades a la plaça d’Alabric,  
com actuacions aïllades en sòl urbà a executar pel sistema d’expropiació. Incorporar  
una estimació de la valoració econòmica de les finques a expropiar i com repercuteix  
en  l’informe  de  sostenibilitat  econòmica.  Cas  contrari,  es  podria  valorar  l’opció  
d’excloure aquesta actuació d’aquest expedient  urbanístic  (pàgina 5,  valoració de  
l’expedient).

- Determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d’habitatges  
de protecció  pública mitjançant  la  qualificació de terrenys  per a aquesta finalitat  
d’acord amb l’article 57.7 del TRLU.

- Preveure els terminis obligatoris per a l’inici i per a l’acabament de la construcció  
dels habitatges amb protecció oficial d’acord amb l’article 68.2.h del RLU.

- Completar  l’expedient d’acord amb l’article  99.1 del TRLU, pel fet que comporta  
l’augment de densitat de l’ús residencial a causa del canvi d’ús del sòl (pàgina 5,  
valoració de l’expedient).

- Donar compliment a l’informe de l’ACA, de data 31 d’agost de 2015.
- Esmenar errades materials en els plànols I-1 i O-4.

S’ha elaborat un text refós que dona compliment a totes les prescripcions imposades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb les següents opcions: 

Pel cas de les finques número 169 i 172 del carrer de Girona s’ha optat  per excloure-les 
d’aquest expedient urbanístic, quedant només incloses dins aquest expedient les finques que 
formaven part de l’àmbit de l’SMU-27 Agglotap i els espais públics adjacents. Per aquest 
motiu el compliment de l’article 99.1 del TRLU es portarà a terme amb la incorporació de les 
notes registrals de les finques corresponents a l’àmbit de l’anterior SMU-27.

Per altra part,  el dia 18 de desembre de 2015 es va dur a terme les cessions de propietat 
previstes per conveni urbanístic que forma part del present expedient (cessions anticipades per 
a sistemes fora d’àmbit i cessió anticipada de l’aprofitament urbanístic). L’acta de cessió i 
plànols s’incorporen al text refós com Annex III. 

Vist el que disposen els articles 92.1.a) i 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
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Proposo al Ple:

Primer.- VERIFICAR el Text Refós dels documents que formen part de la modificació de la 
delimitació  i  l’ordenació  proposada  per  a  les  finques  que  formaven  part  de  l’SMU-27 
Agglotap.

Segon.- Trametre  dos  exemplars  diligenciats  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Girona.»

Josep Saballs: Fa un resum dels diferents acords adoptats durant la tramitació de l’expedient.

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

21. -  MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS 
DES DEL CARRER SOBRE LA TRANPARÈNCIA, L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ I 
EL BON GOVERN

El Secretari llegeix la proposta dictaminada desfavorablement per la Comissió informativa:

«La Llei catalana 19/2014  fixa l’1 de gener de 2016 com a data d’entrada en vigor de la 
mateixa.  Aquesta  nova  normativa  implica,  no  només  el  reconeixement  d’un  dret  ampli 
d’accés a la informació pública i una major participació en la presa de decisions per part dels 
ciutadans  i  ciutadanes,  sinó  també  una  major  avaluació  de  la  qualitat  democràtica  del 
funcionament de la pròpia administració, també en el nostre àmbit, el municipal.

La Llei  determina  la  creació  d'un  Portal  de la  Transparència  com a  instrument  bàsic  i 
general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de tots els àmbits i 
àrees  de  l'Ajuntament.  Aquest  portal  es  configura  com  una  plataforma  electrònica  de 
publicitat a Internet que ha de complir amb les recomanacions W3C referents a l'accessibilitat 
i consulta de l'espai web.

Però no només el Portal de la Transparència queda regulat,  normativament,  en la Llei.  La 
mateixa  inclou  també  la  regulació  del  Registre  de  Grups  d’Interès  on  s'ha  d’inscriure 
persones, empreses, entitats i organitzacions que treballen per compte propi i participen en 
l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques. La creació d’aquest Registre, malgrat no 
ser preceptiu a nivell municipal, si que és recomanable, atès que es tracta d'un mecanisme 
prou important per garantir la transparència en la presa de decisions dels poders públics.

La Llei conté també esments específics sobre el desenvolupament del  Codi de Conducta i 
bon govern  que haurà de comprendre,  entre altres qüestions, l'establiment dels principis a 
respectar en l'exercici de les responsabilitats polítiques de govern i administració i mesures 
concretes per fomentar i millorar la gestió i la qualitat de la democràcia participativa. 

Un altre dels aspectes que desenvolupa la Llei de transparència és la nomenada  Carta de 
Servei. Les Cartes de Serveis són documents que recullen informació de les prestacions que 
ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que 
el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i 
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suggeriments. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que 
ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

Finalment, i per acabar d'arrodonir el cercle de la transparència,  la Llei determina que les 
mesures  abans  esmentades  s'han  de  complementar  amb  l’establiment  d’un  sistema 
d’avaluació permanent. Aquesta circumstància farà que la transparència al nostre Ajuntament 
sigui avaluada,  tant  pel que fa al  funcionament  de la pròpia administració  com dels  seus 
organismes dependents.

En definitiva,  l’entrada  en vigor  de  la  Llei  19/2014 suposa el  reconeixement  del  dret  de 
qualsevol ciutadà o ciutadana de la nostra ciutat a accedir a tota aquella informació de la que 
disposi  l’administració  per  l’exercici  de  les  seves  funcions  i,  al  mateix  temps,  suposa 
l’obligació proactiva del nostre consistori a fer-la conèixer a partir de la utilització dels canals 
digitals a l’abast i les eines necessàries per implicar la ciutadania en les decisions públiques. 
És,  doncs,  amb la voluntat  de contribuir  al  desplegament  d’aquesta  Llei  i  fer-ho amb les 
màximes garanties que presentem aquesta moció per tal de promoure la transparència, el bon 
govern i la participació ciutadana al nostre municipi. En aquest sentit proposem els següents

ACORDS

Primer.-  Crear una “Comissió Informativa de transparència, accés a la informació pública, 
bon govern i qualitat democràtica” amb l'objectiu de fer el seguiment de l'aplicació de la Llei 
19/2014 i redactar, en el decurs d'aquest any, un Pla Estratègic de Transparència.

Segon.-  Crear  el  Registre  local  de Grups d'Interès  de Sant  Feliu  de Guíxols  i  el  codi  de 
conducta associat.

Tercer.-  Establir  els  principis  bàsics  d'actuació  del  “Govern  Obert”  amb  procediments 
participatius en la definició de les polítiques públiques de més rellevància. En aquest sentit, es 
dotarà a la ciutat d'un Consell de Ciutat com a òrgan deliberatiu i propositiu i es dotarà d'un 
Reglament  de  Participació  Ciutadana  desenvolupant,  singularment,  les  iniciatives  i  les 
consultes populars.

Quart.-  Elaborar Cartes de Serveis referents a tots els serveis de competència municipal en 
les  que  s'establirà:  l’organització  i  la  forma  de  gestió  del  servei,  la  identificació  dels 
responsables de la gestió, els estàndards mínims de qualitat, els indicadors i els instruments 
per a avaluar-ne l’aplicació, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris i el règim 
econòmic, és a dir, les taxes i els preus públics que en siguin aplicables.

Cinquè.- Donar difusió pública de l'aprovació d'aquesta moció i comunicar la seva resolució a 
l'administració supramunicipal del nostre àmbit.»
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Jordi Lloveras: Ja va fer un prec l’any passat en aquest sentit.  Hi ha qui confon la llei de 
transparència amb el portal de transparència. La llei preveu altres mecanismes, tals com el 
Registre de Grups d’Interès i les eines de democràcia participativa.

Dolors Ligero: Cal transformar les administracions públiques. Segons va dir no fa molt la 
premsa gironina el nostre és un dels municipis menys transparents. Per això votaran a favor de 
la moció.

Josep M. Muñoz: Agraeix la moció del grup de GdC. La moció proposa l’aplicació de la llei, 
que el govern ha de complir. El govern també aprofundirà en punts que no siguin d’obligat 
compliment. En aquest moment el Portal de Transparència està per sobre del 50%. Cal que la 
informació que aparegui al Portal provingui directament del programa d’expedients. El Portal 
municipal segueix el model de l’AOC, i està relacionat amb el web municipal, que necessita  
una refundació. Aquests aspectes s’han de tractar en la comissió de revisió del ROM. Cal 
també millorar el sistema d’informació geogràfica. 

Es sotmet la proposta a votació, i es desestima amb el següent resultat: 

Vots a favor: 9 (6CiU, 1GdC-E, 1MES i 1 CUP)
Vots en contra: 12 (6TSF, 3ERC, 3GS)

22. -  MOCIÓ PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS 
DES  DEL  CARRER  SOBRE  LA  IMPLANTACIÓ  DE  PLANS  I  POLÍTIQUES 
LOCALS D'ERADICACIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR, L'HOMOFÒBIA I LA 
TRANSFÒBIA ALS CENTRES EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS

El Secretari llegeix la proposta que li han entregat abans de l’inici del Ple, que introdueix 
algun canvi respecte a la dictaminada favorablement per la Comissió informativa:

«Darrerament   ha tornat a ser noticia  el problema de l'assetjament   escolar vinculat al 
col·lectiu LGTBI (persones   lesbianes,   gays, transsexuals   i bisexuals).   De fet, es tracta 
d'un  problema sovint invisible,  ja  que  les víctimes  de l'assetjament  acostumen  patir-lo 
en solitud  i silenci sense explicar-ho  al professorat  o la família,  i en el cas d'explicar-
lo,   no sempre  reben el recolzament  adient.

Atès   que   per   a l 'eradicació   d'aquesta   xacra   cal   la implicació   del  conjunt   de   la 
comunitat educativa    entesa    en   el   seu   sentit   mes   ampli:   professorat,    direccions 
de centres d'ensenyament, alumnat,  pares i mares i administracions  públiques.

Atès   que   el   passat   18   d'octubre   va   entrar   en   vigor   la   Llei   11/2014  del   10 
d'octubre,  l'anomenada   llei contra l 'homofòbia  aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Aquesta   llei és  un compendi   de   normatives   i   disposicions   que   tenen   com   a 
objectiu  fonamental   eradicar l'homofòbia,  la transfòbia  i la bifòbia i garantir els drets 
de les persones  LGTBI.

Atès  que  aquesta  l l e i ,  que  mana  a  les  administracions   públiques  de  Catalunya  a 
fer efectiu   el contingut  i coneixença  de la mateixa,  estableix  un règim d'infraccions   i 
sancions per fer front a comportaments  i accions de caire homòfob.
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Atès que l'objectiu   de la llei es establir   i regular els mitjans i les mesures   per fer 
efectiu el dret   a la  igualtat   i la  no discriminació   de   les   persones   LGTBI   i el 
compromís  del  nostre Ajuntament  amb la defensa deis drets i llibertats de les persones 
LGTBI.

Atès que ja   hi ha un treball   fet en aquest sentit que bé es podria plantejar   com un 
futur pla d'acció  local amb l'aplicació  de sistemes ja existents  per al desenvolupament 
de polítiques actives d'inclusió  del col·lectiu LGTB.

Per tot això, el Ple municipal acorda per unanimitat: 

Primer.-  Instar  a la Generalitat  de Catalunya  a desenvolupar  els reglaments  pertinents 
per  aplicar   la llei   i que   destini   els   recursos   suficients   per tal   que   puguin 
desenvolupar-se   de manera efectiva.

Segon.-   Instar a la Conselleria   d'Ensenyament   de la Generalitat de Catalunya, 
conjuntament  amb les entitats   LGTBI, a fer una diagnosi de l 'assetjament   escolar a 
Catalunya   i dissenyar   i  implementar    una política   pública   que eradiqui   aquesta 
problemàtica,  amb especial  atenció en els casos  derivats de l 'orientació  sexual i identitat 
de gènere.

Tercer.-  Desenvolupar   un  treball  conjunt  entre  l'ajuntament  i les  entitats  socials, 
centres educatius,   espais   i  entitats   juvenils,   centres   de  lleure ,    etc.  que  tingui   per 
objectiu   el reconeixement   de  les  diversitats   sexuals  i de  gènere,  la  prevenció  de 
l 'assetjament   als  centres   educatius,    als   espais   de   lleure   i espais   juvenils.    El 
reconeixement   també  de  la diversitat   i pluralitat   de les famílies,   principalment   les 
homoparentals.   I en definitiva  seguir treballant   des  de  la  coeducació,   la  pedagogia   i 
els  valors  de  convivència   per  eradicar l'homofòbia  i la transfòbia.

Quart.-   Promoure   accions   d'acompanyament    a menors i  joves   que pateixin 
discriminació  o que es troben  en risc de discriminació  per raó de diversitat  sexual  i de 
gènere  als centres educatius.

Cinquè.-   Traslladar   la  present  resolució  a les Conselleries   d'Ensenyament,   Justícia 
i de Treball,   Afers   Socials   i   Famílies   de   la  Generalitat   de   Catalunya,    a   la 
Presidència   de   la Diputació de Girona,   a la Presidència   del Consell  Comarcal   del 
Baix Empordà  i als mitjans de comunicació.»

Jordi Lloveras: Exposa els antecedents i finalitats que persegueix la moció. La moció implica 
al conjunt de la ciutat  a seguir treballant des de l’educació i el foment de la pluralitat  en 
aquest àmbit.
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Elena Delgado: Dona suport a la moció. Cal conscienciar a tota la ciutadania que s’ha de 
deixar d’etiquetar a les persones per raó de sexe, origen o classe social.

Sílvia Romero: Inicialment la moció es centrava més en el bullying. Més enllà de les notícies 
immediates, els darrers temps a la ciutat s’ha avançat en la inclusió d’aquest col·lectiu, i es 
continuarà treballant en aquesta direcció.    

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

23. - PROPOSICIONS URGENTS

No se’n presenten. 

I. PART DE CONTROL:

1.-  DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  I  ALTRES  QUESTIONS 
D’INTERES

Es dóna compte  que la  Junta  de  Govern Local  en data  26 de gener  de  2016 ha aprovat 
l’establiment dels preus públics següents: 

- Entrades per als balls de Carnaval 2016: 
1. Ball dijous gras: 6,00 € 
2. Ball divendres: 7,00 € 
3. Ball divendres (entrada reduïda): 1,00 € 

- Accés al pavelló i la xapa al sopar de Carnaval el dia 30 de gener de 20116: 2,00 €. 

Es dóna compte, també, de la Resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme de data 25 de novembre de 2015, d’acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols de la concessió i autorització per a la instal·lació de tres terrasses al passeig 
Rius i Calvet. 

Els regidors es donen per assabentats

2.- PRECS I PREGUNTES

2.1.- PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT: 

El regidor Jordi Lloveras ha adreçat les següents preguntes als següents regidors: 

a) Destinada a la regidora Sílvia Romero: 
Entenem que la lluita contra l'atur i l'incentiu a l'accés a la feina han de ser una 
prioritat per a qualsevol administració, també local. De fet, Sant Feliu de Guíxols 
va tancar l'any passat amb una taxa d'atur registrat del 16,04%, la tercera més alta 
de  la  comarca.  En  el  pressupost  hi  ha  una  partida  de  Polítiques  de  Promoció 
Econòmica i Foment d'Ocupació dotada amb 9.999 euros. 
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Pregunta: aquesta partida inclou la planificació de programes concrets destinats a 
fomentar  l'ocupació? Per altra banda,  ens agradaria  conèixer també si per l'any 
2016 està previst promoure conjuntament amb el SOC algun pla d'ocupació en el 
municipi.

Sílvia Romero: Els deu mil euros es destinen íntegrament a finançar polítiques de formació 
ocupacional, a part del que es fa en altres àmbits de l’àrea de promoció econòmica. Aquesta 
àrea ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona de 5.000 €, i també la de “Catalunya 
Emprèn”.  Actualment  hi  ha  set  persones  ocupades  en  plans  d’ocupació,  i  aquest  any 
l’Ajuntament també hi participarà.  

b) Destinada al regidor Salvador Calabuig: 
La declaració d'una zona de biodiversitat marina a l'entorn de la cala l’Ametller, la 
Punta de Garbí i la Punta d’en Bosc tindria per a la ciutat grans beneficis, tant de 
caràcter mediambiental com també de caràcter econòmic. 
Pregunta:  seria  possible  dotar  un  fons  econòmic  per  començar  a  engegar  el 
projecte  a  partir  de  la  partida  pressupostària  “Projecte  de  sensibilització 
mediambiental”, dotada amb 11.000 euros?

Salvador Calabuig: Hi ha aquesta intenció, però no podrà ser amb càrrec a aquesta partida que 
es destina a altres finalitats.  

c) Destinada al regidor Josep Ramon Llobet: 
Un dels temes prioritaris  i de màxim interès per a la ciutat,  al menys al nostre 
entendre, és el de la construcció del nou IES. En aquest sentit, no fa gaire l'equip 
de govern va mostrar la seva voluntat d'avançar i va confirmar que es mantindrien 
intactes  les  dues  opcions  de  construcció:  la  de  fora  Ronda  i  la  del  costat  del 
col·legi Gaziel. 
Pregunta:  ¿Està  previst,  a  partir  dels  pressupostos  aprovats  per  aquest  any, 
l'adquisició dels terrenys de fora Ronda propietat d'Incasol?

Josep  Ramon  Llobet:  El  nou  IES  és  una  prioritat  d’aquest  govern  i  ja  s’ha  sol·licitat  a 
INCASOL, però encara no se sap si en els cediran o ens els vendran.

d) Destinada al regidor Josep Saballs: 
L'any 2013 el  Ple  d'aquest  Ajuntament  va aprovar  una moció  que considerava 
l'opció de destinar part de l'herència Anlló a cobrir necessitats de vivenda habitual, 
ampliant  d'aquesta  manera  el  parc  d'habitatges  d'ús  social  i  titularitat  pública. 
Evidentment que disposar d'un immoble dotacional provinent de l'herència Anlló 
seria un gran avanç en el reforç de les polítiques municipals d'habitatge. 
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Pregunta:  té en compte  l'equip de govern la possibilitat  d'adquirir  amb aquesta 
finalitat l'immoble provinent de l'herència Anlló situat al carrer Creu nº 25-27?

Josep Saballs:  El  govern no descarta  cap opció,  però vol prioritzar  actuacions  que siguin 
assumibles per l’Ajuntament. 

2.2.- PREGUNTES ORALS   

Jordi Lloveras:
a) Demana que a la pàgina web municipal i a Radio Sant Feliu hi hagi una part destinada 

a la participació dels grups municipals.

Francisco Cárdenas: 
a) Hi ha hagut queixes al CC Tueda respecte a les samarretes que s’han fet a través de La 

Corxera per al grup de gimnàstica de manteniment per a la gent gran, en les que es  
publicita únicament el CC de Vilartagues.

b) Al c. Trafalgar, 60-65 hi ha 2 places d’aparcament per a minusvàlids els usuaris de les 
quals sembla que, un per mort i l’altre perquè s’ha traslladat de municipi, han quedat 
sense ús. El prec és que es converteixin en aparcament genèric i de passada comprovar 
altres places que puguin estar en la mateixa situació.

Dolors Ligero: 
a) En el  conveni  de 20 de setembre de 2008 entre  Ajuntament  i  Fundació Josep Irla 

preveu en el seu punt 7è. que els  consums d’aigua, llum i altres subministraments 
siguin a càrrec de la fundació. Perquè en el pressupost de 2016 hi ha unes partides pel 
finançament de llum, aigua i gas quan segons el conveni és la Fundació qui se n’ha de 
fer càrrec?

b) El nostre grup municipal hem tingut coneixement a través de les xarxes socials que hi 
ha desavinences entre l’ajuntament i l’associació que organitza la festa de Sant Antoni 
Abat.  Està  previst  celebrar  aquesta  diada?  Quin  dia  serà?  Com  ho  organitzarà 
l’Ajuntament si no és amb aquesta associació?

c) En el Ple del mes de desembre el nostre grup ja va fer aquest prec donat que hem 
demanat  unes  informacions  que  en  alguns  casos  encara  no  se’ns  han  facilitat. 
Demanem que l’ajuntament  s’ajusti  als  terminis  i  a  la  llei  de transparència  i  doni 
resposta a les instàncies.  

David  Oliveras:  S’estan  fent  samarretes  per  al  Centre  Cívic  de  Tueda  i  es  lliuraran 
properament

Carles Motas: Estarem al cas de les places d’aparcament del c. Trafalgar i intentem estar al 
cas de la resta de casos similars com per exemple el de l’ambulància d’Al·lotip que ja s’ha 
repintat.

Pel  què  fa  al  conveni  amb la  Fundació  de  la  casa  Irla.  S’ha  de  calcular  la  despesa  que 
correspon a la taverna i es farà una modificació del conveni que portarem a Ple properament 
perquè es facin càrrec de la part proporcional que els correspon.

En referència a la festivitat de Sant Antoni Abat es celebrarà el 28 de febrer. D’altra banda 
pensem canviar la ubicació i fer-ho als jardins Juli Garreta i donar-li un altre aire.
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Quan a trametre la informació sol·licitada, treballem per donar-la amb la màxima rapidesa i 
ens comprometem a continuar treballant sobre tot per que la informació estigui a l’abast a tots 
els regidors de manera telemàtica. De vegades és complicat que els tècnics dediquin temps a 
elaborar aquesta informació. 

Dolors Ligero: El quadrant d’hores de classe efectiva dels professors de l’Escola de Música 
són documents ja fets, a l’abast del regidor, no cal elaborar-lo, el número d’alumnes de cada 
classe tampoc. Dos mesos per donar aquesta informació creiem que és excessiu.

Carles Motas: Li farem arribar aquesta informació.

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

el secretari
Vist i plau
L'alcalde

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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