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Núm. :
Caràcter :
Del:
Hora:
Lloc:

9/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
8 de juliol de 2016
de 18h a 20h
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. 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)
Hi assisteixen també:
Sr. José Luis Mayo i Gutiérrez, síndic sortint
Sr. Josep Rius i Graners, síndic entrant
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (CiU)
NÚM.:

ASSUMPTE:

*
1.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA D'ACTUACIONS DEL SÍNDIC
MUNICIPAL PORTADES A TERME DURANT L'ANY 2015
2.- NOMENAMENT DEL SR. JOSEP RIUS I GRANERS COM A NOU
SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES
Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA D'ACTUACIONS DEL SÍNDIC
MUNICIPAL PORTADES A TERME DURANT L'ANY 2015
«De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Reglament Orgànic Municipal i
atesa l’autorització del Sr. Carles Motas López, alcalde president d’aquesta ciutat, el
senyor José Luis Mayo Gutiérrez presenta la Memòria d’actuacions portades a terme
durant l’any 2015.
Documents de l’expedient:
Resum Memòria d’actuacions:
https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/download/6ea0baa4-b310-4d38-8250Informe d’actuacions:
https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/download/577eaaeb-5fce-4fe9-863a-2c1a258d00b3
Díptics:
https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/download/bf9730fc-17c1-4944-bf0542776bbfe2c1
https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/download/6ca8f5f3-9c2d-497e-b49bda5d112f8643 »
Els regidors es donen per assabentats.
El Sr. José Luis Mayo Gutiérrez s’adreça a les autoritats i assistents a la sala, agraeix a
l’Alcalde, a tots els regidors municipals i als funcionaris la seva col·laboració en el
desenvolupament de la seva funció. Recorda els temes que han estat objecte de la seva
reflexió al llarg de les seves compareixences al Ple durant deu anys.
A continuació, fa un resum de les seves actuacions al llarg de l’any 2015 en consultes,
assessorament i queixes. Les queixes més freqüents són sobre obres i disciplina
urbanística, neteja i mobiliari urbà i seguretat ciutadana.
Expressa una recomanació: pensar, enraonar, dialogar, sense els quals no podem ser
persones ni ciutadans. Aleshores sorgeix la incomunicació i el debat ideològic queda
substituït pel monòleg. Cal imaginació, empatia i entrega al servei dels ciutadans. Lloa
la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i la seva mesura humana. Reitera el seu agraïment a
tot els personal de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses concessionàries de
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serveis, amb especial menció pels serveis social. Felicita l’Ajuntament pel nomenament
del nou síndic i afirma que es posa a la seva disposició.
Els membres del Ple i els assistents acomiaden al Sr. José Luis Mayo amb una llarga i
sentida ovació.
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L’Alcalde Carles Motas li fa entrega al Sr. Mayo de tres llibres de Gaziel.
L’Alcalde obra una intervenció del grups municipals. Tots els portaveus expressen el
seu reconeixement i agraïment per la tasca desenvolupada pel Sr. Mayo al llarg
d’aquests anys.
El Sr. Pere Albó lloa la capacitat del Sr. Mayo per detectar els problemes dels veïns i
haver donat a la sindicatura el reconeixement que ha de tenir.
El Sr. Jordi Lloveras anima als ciutadans que se senten perjudicats per l’Administració a
recórrer al Síndic Municipal de Greuges. Destaca la seva col·laboració amb la Taula de
l’Habitatge, i el servei a favor dels més desafavorits.
El Sr. Josep Melcior Muñoz agraeix la seva tasca com a síndic. La institució està
arrelada a la ciutat i és necessària, també per permetre la participació dels ciutadans en
els afers públics. El Sr. Mayo ha obert camí en defensa dels drets i dignitat dels
ciutadans de Sant Feliu de Guíxols.
El Sr. Jordi Vilà afirma que la democràcia és construeix també des dels ajuntaments, i a
això hi ha col·laborat el Sr. Mayo. Cal trencar el prejudici sobre l’altre, i defensa la
pedagogia per fer créixer una democràcia sòlida.
El Sr. Josep Saballs creu que el temps permetrà conèixer millor la gran tasca del Síndic,
que ha conegut primer com a ciutadà i després com a regidor. Destaca la constància del
Sr. Mayo i la seva bondat com a persona. Mai l’ha vist enfadat.
La Sra. Magdalena Lupiañez agraeix el tracte exquisit, proper i humà que ha tingut amb
els ciutadans i amb les persones de l’Ajuntament. Li diu que ens anirem veiem per la
ciutat.
El Sr. Alcalde afirma que servir als ciutadans és una gran responsabilitat i honor, i lloa
la manera que ho ha fet el Sr. Mayo al llarg d’aquests onze anys. El Síndic permet
corregir els errors de l’Ajuntament. Canvia el Síndic però es manté l’equip.
El Sr. Mayo afirma que ha estat un honor i agraeix totes les intervencions.

*

2. - NOMENAMENT DEL SR. JOSEP RIUS I GRANERS COM A NOU SÍNDIC
MUNICIPAL DE GREUGES (X2016009255)
«Vist que el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 124 i següents, contempla
que el municipi de Sant Feliu de Guíxols disposi de Síndic Municipal de Greuges.
Atès que aquesta institució té per missió vetllar pels drets i les llibertats públiques dels
ciutadans en relació am l’Administració municipal i dels organismes administratius que
en depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertany total o
parcialment a l’Ajuntament, I dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb
aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions
que puguin promoure per la seva pròpia iniciativa.
Atès que el Sr. José Luís Mayo Gutiérrez ha exercit el càrrec de Síndic Municipal de
Greuges des que fou nomenat pel Ple municipal de 30 de juliol de 2005, exhaurint el
termini màxim de permanència en el càrrec, que és de cinc anys prorrogables cinc anys
més, segons l’apartat primer de l’article 152.3 del Reglament Orgànic Municipal.
Vist que Sr. Josep Rius i Graners reuneix les condicions adients per assumir i exercir les
funcions assignades a la Institució Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de
Guíxols un cop revisats el currículum i trajectòria professionals.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Nomenar el Sr. Josep Rius i Graners, en substitució del Sr. José Luís Mayo
Gutiérrez, com a Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols per tal que, a
partir del dia 1 de juliol de 2016, assumeixi i exerceixi les funcions que el Reglament
Orgànic Municipal assigna a aquesta institució.
Segon.- Establir el següent règim de dedicació i mitjans, de conformitat amb el que
disposa l’article 125.3 del Reglament Orgànic Municipal:
a) Les seves funcions les desenvoluparà amb la flexibilitat de dies i horaris que
calgui per atendre els ciutadans amb adequació a la seva disponibilitat horària, i
amb difusió pública dels dies i hores d’atenció directa als ciutadans
b) Al Síndic Municipal de Greuges se li assignaran els mitjans suficients per al
desenvolupament de la seva tasca.
Tercer.- Expressar el màxim reconeixement de tot el consistori a la tasca
desenvolupada fins ara pel Sr. José Luís Mayo Gutiérrez al capdavant de la institució de
Síndic Municipal de Greuges.»
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L’Alcalde sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.
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El Sr. Josep Rius i Graners s’assenta al costat de la Presidència del Ple.
El Sr. Pere Albó destaca la seva capacitat d’entendre’s amb la gent i la seva bonhomia.
Li desitja molt d’encert. Li ofereix la seva col·laboració.
El Sr. Jordi Lloveras explica al nou síndic què és Guíxols des del Carrer i què
persegueix. Destaca la independència política del nou síndic. Li desitja coratge i encert.
El Sr. Josep Melcior Muñoz manifesta el total suport al nou síndic. Està segur que el
nou síndic farà front als problemes i millorarà la institució. Destaca la independència de
la figura.
El Sr. Jordi Vilà creu que el Sr. Rius compleix amb escreix tots els requisits que ha de
tenir un Síndic: lliure, escrupolós i que li agrada la gent.
El Sr. Josep Saballs manifesta la total col·laboració del govern amb el nou síndic. Li
desitja molt d’encert.
La Sra. Magdalena Lupiañez li desitja molt d’encert i la manifesta tot el suport del seu
grup.
El Sr. Alcalde manifesta la total col·laboració de l’Ajuntament per el desenvolupament
de la seva tasca.
El Sr. Josep Rius i Graners manifesta que actualment no pertany a cap partit polític.
Explica que va néixer a Moià i que per la professió del seu pare, secretari municipal, va
viure a diferents pobles però no se sent arrelat enlloc llevat de Sant Feliu de Guíxols.
Explica com va arribar a la ciutat a fer de mestre a l’Escola Sant Josep amb 24 anys, la
seva tasca com entrenador de futbol, coordinador de l’escola de futbol Sant Feliu,
director de la seva escola, i locutor de Ràdio Sant Feliu.
Dóna les gràcies al Sr. José Luis Mayo, que és qui el va proposar per aquesta funció. La
va acceptar amb la condició que cap grup municipal s’hi oposés i que continués en
l’oficina la Sra. Assumpció Vilatge. Es considera diferent personalment del Sr. Mayo,
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però intentarà seguir els seus passos. Dóna les gràcies als qui l’han elegit. Creu en la
necessitat d’aquesta figura. Dóna les gràcies a la seva família.
Explica que vol ser Síndic per ajudar a la gent de Sant Feliu de Guíxols a salvar les
seves indeterminacions. Allà el trobaran a la seva disposició.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al president del fòrum que agrupa al síndics de
Catalunya.
El Sr. Ramon Llorente Varela destaca la gran estima que s’ha guanyat el Sr. Mayo.
Només 42 municipis tenen síndics locals. El camp de treball dels síndics és el respecte a
la dignitat de les persones. El Síndic no és un jutge ni un fiscal, sinó un ajuda per les
persones que han topat amb l’Administració. La unanimitat en el nomenament del Sr.
Rius és un aval per la seva independència. Recorda que els ciutadans són els amos de
l’Administració.

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

Vist i plau
L'alcalde
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