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SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

2/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA
25 de febrer de 2016
de 20 h a 23 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)
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
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària accidental
ORDRE DEL DIA:
I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE GENER DE
2016

1

*
2.- SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 4t. TRIMESTRE
2015
3.- SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2015: OBLIGACIONS DE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMARCIÓ (4t. TRIMESTRE 2015)
4.- DONAR COMPTE DE L’ESMENA DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT
DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA DEL PRESSUPOST GENERAL 2016
5.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT URBAINTERURBÀ I MOBILITAT ESCOLAR PER L'ANY 2016, AUTORITZAR I
DISPOSAR LA DESPESA
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS
CARRERS DE SANT LLORENÇ, SANT DOMÈNEC, SANT ANTONI I CREU, EN ELS
TRAMS COMPRESOS ENTRE EL PASSEIG DEL MAR I EL CARRER MAJOR
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L'ÀMBIT DE
L'HOTEL REGINA - CARRER DE LA CREU 34 (UTM 2658911)
8.- PRÒRROGA DE MUTU ACORD DE LA FINALITZACIÓ CONVENCIONAL DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA DE PLATGES, D'AIGÜES MARINES I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL
9.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA ÀREA D'ASSESSORAMENT CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA
10.- MOCIÓ SOBRE EL DRET DE PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS I MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE TITULARITAT PÚBLICA
11.- MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I A FAVOR DE
LA DEROGACIÓ DE L'ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL
12.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
2.- PRECS I PREGUNTES.
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Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 28 DE
GENER DE 2016
S’aprova l’acta de la sessió número 1 de 28 de gener de 2016, sense esmenes.
2. - SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 4t.
TRIMESTRE 2015
Donar compte dels decrets d’aprovació del període mitjà de pagament a proveïdors de
l’ajuntament i del període mitjà de pagament global a proveïdors per al 4r Trimestre de
2015, de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
Els regidors es donen per assabentats
3. - SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2015:
OBLIGACIONS
DE
SUBMINISTRAMENT
D'INFORMARCIÓ
(4t.
TRIMESTRE 2015)
Donar compte al Ple dels fitxers d’execució del 4t. Trimestre de 2015 i els càlculs
d’estabilitat de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
Els regidors es donen per assabentats
4. - DONAR COMPTE DE L’ESMENA DE L’INFORME SOBRE EL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA DEL PRESSUPOST GENERAL 2016
Primer. Donar compte de l’esmena de l’informe sobre el compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del Pressupost General 2016.
Aquesta esmena no afecta al contingut del Pressupost ni al compliment dels objectius,
que, en tot cas, són més favorables.
Segon. Donar compte dels fitxers de comunicació del Pressupost General de l’exercici
2016 al MINHAP.
Els regidors es donen per assabentats
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5. - APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE TRANSPORT
INTERURBÀ I MOBILITAT ESCOLAR PER L'ANY 2016, AUTORITZAR I
DISPOSAR LA DESPESA
«Atès que de conformitat amb l’ article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel quan s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té competències pròpies sobre el transport públic
de viatgers.
Atès que l’ Estatut d’autonomia de Catalunya fixa que la Generalitat de Catalunya té la
competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.
Atès que l’empresa Sarfa, SL és titular de la concessió per a l’ explotació del servei
regular de transport de viatgers per carretera Barcelona - Cadaqués amb filloles (V6444) de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 23 de maig de l’any 2008 es va formalitzar conveni entre el
Departament Territorial i Obres Públics (ara Territori i Sostenibilitat) els Ajuntaments
de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols per a una millora
en el sector que garantís el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes
poblacions , tant pels desplaçaments dins del municipi i entre els municipis propers.
Atès que l’any 2012 es va sol·licitar una ampliació d’itinerari en una de les línees per
tal de facilitar el servei de transport als escolar dels IES, i així reduir el dèficit anual
d’aquest servei.
Atès que el cost del servei que correspon a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és el
del 30,77 % sobre el cost del servei total, que representen 82.427,54 €.
Atès que de forma paral·lela, s’optimitza aquest servei regular per realitzar el servei de
mobilitat escolar ,la qual cosa suposa una aportació complementària, per part del nostre
ajuntament de 20.962,78 € anuals..
Atès que el cost final del servei de transport urbà-interubà i escolar per aquest any 2016
suposarà una aportació màxima per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de
103.390,32 €.
Es proposa al Ple, com a òrgan competent, amb l’adopció del següent acord:
1. Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’ Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’ empresa Sarfa SL per
l’any 2016
2. Autoritzar i Disposar la despesa de 103.390,32 €, import corresponent al cost
total del servei de transport de viatgers per carretera a Sant Feliu de Guíxols,
Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, corresponent al període de l’1 de
gener al 31 de desembre del 2016, i a la mobilitat escolar corresponent al
període de l’ 1 de gener al 31 de desembre de 2016, realitzat per l’empresa
Sarfa, SL, amb CIF-B62198973 i domiciliada a Begur, Polígon Industrial Riera
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d’Esclanyà, carrer Mas Resplandis, número 6-8, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 04 44120 22799, i número d’operació prèvia 920160000054.
Cada mes l’empresa presentarà una liquidació mensual per import de 8.615,86»
M. Elena Delgado: El transport té uns horaris que no són còmodes. S’hauria
d’incentivar l’ús de la Mundela amb millors horaris i bons o altres incentius per abaixar
el preu.
Pere Albó: Segurament hi ha alguna esmena a fer als comentaris de la sra. Delgado.
Aquest servei és correcte i no s’ha de menysprear. Ara hi ha la oportunitat de millorar i
aprofundir en la millora del servei. Una pròrroga és fàcil de fer. S’hauria de fer un nou
conveni que millorés el servei. Cal treure profit de les oportunitats quan s’acaba un
conveni i es pot aprofundir per ajustar preus, serveis etc. Aquests contractes són llargs i
les situacions canvien. Cal fer convenis nous en lloc de prorrogar.
Jordi Lloveras: Aprovar una pròrroga sense haver llegit el conveni que es prorroga no
ens sembla adient.
El conveni es centra en una qüestió econòmica però no en els indicadors d’ús, itineraris,
freqüències de pas, ubicació o l’estat de les marquesines etc. Tampoc hi ha cap estudi
actualitzat de mobilitat per conèixer les necessitats actuals ni en les relacions urbanes
(IES, ambulatori, mercat...) com les interurbanes (hospital de Palamós, oci Platja
d’Aro...). Ho veiem precipitat i trobem a faltar millores vers la mobilitat sostenible.
Fina Cosp: Pel què fa a la reivindicació de l’abaratiment del preu pels estudiants,
estudiarem aquest fet.
Carles Motas: He comprovat que el conveni era a l’expedient, entenc doncs, que si no
l’ha llegit és perquè no l’ha consultat. Els esforços que fem en el sentit de la mobilitat
seran ben emprats. S’estan fent millores com els busos nocturns per Festa Major i
Carnaval. Es va fer una altra pròrroga el 2012 afegint un cost de 20.000€ per al transport
dels escolars a l’IES St. Elm. Estem en converses amb el director de l’Institut per
millorar els preus, realitzant uns bons. Cal fomentar i tenim intenció de millorar aquest
servei en tot el que estigui al nostre abast.
S’aprova la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
18 (TxSF, ERC, GS i CiU)
Vots en contra: Cap
Abstencions:
3 (CUP, MES i GC)
6. - APROVACIÓ INICIAL DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS
CARRERS DE SANT LLORENÇ, SANT DOMÈNEC, SANT ANTONI I CREU,
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EN ELS TRAMS COMPRESOS ENTRE EL PASSEIG DEL MAR I EL
CARRER MAJOR
«APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SANT LLORENÇ i SANT ANTONI
(tram comprès entre Passeig del Mar i carrer Major) I CARRERS SANT DOMÈNEC I
CREU (trams compresos entre Passeig del Mar i carrer Rutlla).
Vist el Projecte d’obres ordinàries de reurbanització dels carrers Sant Llorenç i Sant
Antoni (tram comprès entre Passeig del Mar i carrer Major) i dels carrers Sant Domènec
i Creu (trams compresos entre Passeig del Mar i carrer Rutlla), redactat per l’enginyeria
de camins, canals i ports Querat Santandreu Colàs.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals que consta a l’expedient.
Atès que al pressupost de l’any 2016 no està prevista l’execució de la totalitat del
projecte de referència, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial és el Ple de la
Corporació.
Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local i els articles 36, 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obres ordinàries de reurbanització
dels carrers Sant Llorenç i Sant Antoni (en el tram comprès entre Passeig del Mar i
carrer Major) i dels carrers Sant Domènec i Creu (trams compresos entre Passeig del
Mar i carrer Rutlla), redactat per Queralt Santandreu Colàs, amb un pressupost
d’execució per contracta de 582.909,70 Euros (IVA inclòs), dividit en les següents
fases:
 Fase 1: carrers Sant Llorenç i Sant Antoni amb un pressupost d’execució per
contracta de 202.563,10 euros (IVA inclòs)
 Fase 2: carrers Sant Domènec i Creu amb un pressupost d’execució per contracta
de 380.346,60 euros (IVA inclòs).
L’aprovació inicial es condiciona a que abans de l’aprovació definitiva del projecte
s’esmenin les següents salvetats:
- S’ha de preveure en el projecte la xarxa de drenatge necessària per a eliminar la
possible acumulació d’aigua de pluja (basses) a causa de la formació de passos
elevats en els creuaments dels carrers Sant Llorenç i Sant Antoni amb el vial
paral·lel al Passeig del Mar, atenent a la rasant actual d’aquest carrers.
- S’haurà d’establir el sistema de seguiment arqueològic del carrer de la Creu
(dins de zona d’expectativa arqueològica – Jaciment Rambla del Portalet
ARQ018), que podrà ser amb base a contractació independent, o bé amb
seguiment municipal.
Segon.- SOTMETRE l’esmentat projecte al tràmit d’informació pública per un termini
de TRENTA DIES, mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. En cas que no es formuli cap al·legació el projecte
s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a la corresponent publicació»
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Josep Saballs: Es tracta de la remodelació de 4 carrers molt cèntrics que uneixen el
Passeig del Mar amb la zona comercial.
Està previst realitzar les obres en 2 fases, la primera (C. St. Lloreç i St. Antoni) abans de
l’estiu i la segona (c. Domènech i Creu) després de l’estiu.
S’esperi que hi hagi una baixa en el preu del pressupost quan s’obri la licitació.
Hi haurà acabats diferents respecte al projecte de 2014. El tipus d’acabat serà a un sol
nivell. La vorera es marcarà amb un color diferent i es marcarà el pas dels vianants amb
pivots. Als carrers St. Llorenç i St. Antoni, es continuarà la plataforma única per la part
interior del passeig, creant 2 ressalts en aquest espai, aconseguint cada vegada més
territori peatonal i comercial en detriment dels vehicles.
Pere Albó: Volem mirar detingudament el projecte i potser es faran aportacions, d’aquí
el motiu de l’abstenció.
Tomàs Pla: Aquest projecte és de l’equip de govern anterior que va sotmetre a un procés
de participació ciutadana incorporant les millores proposades. Voldríem proposar encara
alguna casa més. Al c. St. Llorenç i St. Antoni proposem eliminar els pivots previstos
donat que pràcticament només són d’ús de vianants. D’altra banda, els pivots poden
obstaculitzar l’entrada dels vehicles als guals. D’altra banda a la zona de la cruïlla dels
carrers Creu i St. Domènech, volem proposar d’ampliar la zona per a vianants, donat
que la rampa de baixada dels carrers a nivell del passeig pot portar dificultats per
cadires de rodes, cotxets de mainada i fins i tot caigudes.
Josep Saballs: Agraïm les aportacions en positiu. De pivots posarem els estrictament
necessàries per evitar l’estacionament de vehicles. Pel que fa a l’altra proposta,
estudiarem com millorar l’espai per evitar caigudes i reclamacions patrimonials.
S’aprova la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
18 (TxSF, ERC, GS i CiU)
Vots en contra: Cap
Abstencions:
3 (CUP, MES i GC)
7. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE
L'ÀMBIT DE L'HOTEL REGINA - CARRER DE LA CREU 34 (UTM 2658911)
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El dia 10 de novembre de 2015 (RE11088), essent promotora l’entitat HOTEL
REGINA COSTA BRAVA, SL es va presentar una proposta de Pla de millora urbana
per regular l’adaptació d’una edificació en situació de volum disconforme per dur a
terme una implantació hotelera al carrer de la Creu, 34.
El dia 1 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment aquest
document, amb dues condicions.
En la tramitació del PMU de l’Hotel Regina s’han observat els tràmit d’informació al
públic sense que s’hagi presentat al·legacions. Igualment s’ha evacuat el tràmit d’informes
sectorials, constant de l’expedient el de Turisme en sentit favorable a la proposa aprovada,
amb una observació sobre la distribució de l’apartament 3.
El PMU també ha estat informat favorablement el dia 13/1/2016 per la Comissió de
Patrimoni Local en les matèries que són de la seva competència.
L’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (4/2/2015), ha estat emès en
sentit favorable.
S’ha dut a terme el programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament i
d’aplicació a la tramitació del planejament derivat.
El dia 18 de febrer de 2016, amb RE 1723, el Sr. Jordi Rodriguez Carulla, arquitecte, ha
presentat el Pla de Millora Urbana de l’Hotel Regina per la seva aprovació definitiva,
juntament amb una instància (RE 1722) interessant que la consideració de l’informe de
turisme sigui contemplada en l’informe i resolució de l’expedient de llicència d’obres, ja
que no afecta a l’àmbit del Pla de Millora Urbana.
La documentació presentada incorpora les dues condicions de l’aprovació definitiva i
consta a l’expedient informe jurídic favorable a l’aprovació definitiva i a que la valoració
de l’informe de turisme es prengui en consideració en el projecte constructiu.
Vist el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i règim
local.
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament la documentació del Pla de millora urbana de l’Hotel
Regina de Sant Feliu de Guíxols, promogut per l’entitat HOTEL REGINA COSTA
BRAVA, SL, redactat per Jordi Rodriguez Carulla, arquitecte, segons documentació
presentada el dia 18 de febrer de 2016, RE1723.
Segon.- Notificar els presents acords a la promotora.
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, prèviament a la
publicació d’aquest acord, la documentació tècnica i administrativa completa d’acord amb
el que preveu l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
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S’aprova la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
20 (TxSF, ERC, GS, CiU, GC i MES)
Vots en contra: Cap
Abstencions:
1 (CUP)
8. - APROVAR LA PRÒRROGA DE MUTU ACORD DE LA FINALITZACIÓ
CONVENCIONAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA,
RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA DE PLATGES, D'AIGÜES MARINES I
GESTIÓ DE LA DESIXALLERIA MUNICIPAL
Es ratifica la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia donat que no s’ha dictaminat
prèviament a la Comissió Informativa corresponent.
«Atès

l’acord d’aprovació del Plec de clàusules econòmic administratives i tècniques
per l’adjudicació del contracte de neteja viària, recollida de residus de platges i aigües
marines i gestió de la deixalleria per Ple de data 27 de març de 2008.
Atès l’acord d’adjudicació de la contracta a l’empresa Cespa SA actualment Ferrovial
Servicios SA per Ple de data 10 de setembre de 2008.
Atès l’informe que hi h a l’expedient de la Cap de l’Àrea de Neteja Urbana i Zona
Blava.
PROPOSTA
1r.- Aprovar la pròrroga del primer any del contracte del servei de neteja viària,
recollida de residus, neteja de platges, d’aigües marines i gestió de la deixalleria
municipal pel període 01/10/16 al 30/09/17 amb l’empresa Cespa SA amb NIF
A82741067. El finançament de la pròrroga del període comprès entre el 01/10/16 al
31/12/16 serà a càrrec de :
-

La partida 19.16300.22799 Contracte de Neteja amb les operacions següents:

CONCEPTE
RC SERVEI DE NETEJA
PERÍODE 01.10.16 AL 31.12.16
RC SERVEI DE NETEJA AUX PUNT
PERÍODE 01.10.16 AL 31.12.16
-

IMPORT

NÚM OP

351.300,15

22016000017

17.933,04

22016000018

La partida 19.16210.22799 Contracte de Recollida d’Escombraries amb les
operacions següents:
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CONCEPTE
RC SERVEI DE RECOLLIDA
PERÍODE 01.10.16 AL 31.12.16
RC SERVEI DE RECOLLIDA AUX PUNT
PERÍODE 01.10.16 AL 31.12.16

IMPORT

NÚM OP

624.533,59

920160000393

31.880,99

920160000394

2n.- Aprovar la modificació contractual de poder exercir la finalització convencional del
primer o segon any de pròrroga, si s’escau, és a dir, en qualsevol moment del període
comprès entre el 01/10/16 al 30/09/18.
3r.- Aprovar el conveni de mutu acord de la finalització convencional del contracte del
servei de neteja viària, recollida de residus,neteja de platges, d’aigües marines i gestió
de la deixalleria municipal.
4t.- Facultar a l’alcalde per anomenar el/la interventor/a tècnic/a a l’empresa
concessionària que dictamini sobre l’estat de les instal·lacions, materials i vehicles
assignats als serveis, que han de revertir a l’Administració.
5è.- Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar la memòria i totes les liquidacions
adjuntades a la mateixa.
6è.- Notificar a l’empresa Cespa SA els acords adoptats. »
Laura Aiguaviva: Acaba el contracte d’aquí a 6 mesos i per tant cal comunicar la
pròrroga. Estem treballant en el nou plec i es posarà en marxa tant punt estigui enllestit
sense haver d’esperar al final d’aquesta pròrroga. Estem adjudicant el contracte per un
servei d’assessoria externa per enllestir el nou plec.
M. Elena Delgado: El contracte té un cost de pràcticament el 20% del pressupost anual.
Cal obrir un procés de participació per conèixer el punt de vista de la ciutadania.
Entenem que la pròrroga és necessària per continuar donant el servei fins que entri en
vigor el nou contracte.
Pere Albó: No estem a favor de les pròrrogues, demanem una actitud més decidida. Hi
ha aspectes del contracte que han de millorar i estudiar temes com la recollida porta
porta i altres, si es prorroga aquestes millores no arriben.
Serem actius reclamant que les coses es facin en el mínim temps possible. Fa 8 mesos
quan vostés estaven a l’oposició demanaven millores i ara en lloc d’aplicar-les
prorroguen el contracte.
Jordi Lloveras: Aquesta pròrroga obra un espai de negociació i expectativa. Això ha de
servir per anar cap a un canvi de model amb dos elements on treballarem: un la
modalitat de segregació i l’altre el sistema de recollida.
El model s’ha demostrat insuficient i ha de tenir 2 objectius clars, un el cost econòmic
però no únicament. Cal donar més importància a la recollida selectiva tant en qualitat
com en quantitat i fer una prova pilot de recollida porta a porta. Cal incentivar l’ús de la
deixalleria i també fer especial atenció als voluminosos i a les zones més sensibles i la
platja per tenir l’espai urbà net i endreçat. També és necessari fer campanyes de
sensibilització i corresponsabilització amb la ciutadania.
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Dolors Ligero: Aquest contracte, blindat, és de 2008 i es va aprovar pels actuals
membres de govern. Quan han estat a l’oposició han admès que no era el millor per a la
ciutat i que tenia mancances. L’anterior equip de govern tenia com a prioritat elaborar
un nou contracte de neteja i per això es van realitzar moviments a la plantilla per posar
al capdavant d’aquest projecte un dels millors tècnics de què disposa l’ajuntament i que
ha demostrat àmpliament la seva vàlua en l’elaboració de plecs de condicions. El mes
de juny, quan es va canviar el govern, tenien molt avançada la proposta del plec de
condicions que contemplava fer dos contractes per separats, la neteja viària i la recollida
de residus. Incrementant les hores de neteja i un sistema de recollida de residus
depenent de la zona de Sant Feliu, amb els contenidors actuals, amb contenidors més
petits o porta a porta, més freqüència en la neteja dels contenidors.... Ara han pactat una
pròrroga que ja estava prevista fa 10 mesos i a més contracten una empresa per fer un
plec que ja estava pràcticament redactat.
A part d’allargar aquest contracte que ha provocat tantes queixes pot comportar un altre
perjudici ja que l’amortització de les maquinàries acaba entre gener i juliol de 2017 i
això pot provocar la necessitat de comprar nous equips condicionant el nou contracte.
Laura Aiguaviva: El plec preveu un procés de participació ciutadana.
Anem amb el temps previst, el contracte acaba d’aquí a 8 mesos i esperem tenir a punt
el nou contracte el juliol/agost. Segons el contracte cal contemplar la pròrroga 6 mesos
abans que acabi i per això ho hem fet. La situació de la ciutat en els 10 anys que ha
durat el contracte i per això estem estudiant conjuntament amb la tècnica de la casa totes
aquestes millores.
Cal mirar endavant. Ens hem posat a treballar immediatament, i no cal fer futurisme, la
maquinària es repararà i es farà el que calgui perquè quan entri el nou concessionari es
pugui comprar l’adient. Ha resultat que es va aplicar en el contracte un 60% per a la
recollida i un 40% per a la neteja viaria quan normalment ha de ser al revés. Ara
girarem aquests percentatges segons el model que necessitem a la ciutat.
Pere Albó: El problema no és tant el contracte. El problema és la gestió. Per millorar-lo
volíem canviar aquest contracte i per això vam rebre una moció de censura que la sra.
Laura Aiguaviva que llavors era de CiU va recolzar. A la Comissió Informativa, on vaig
votar a favor, ens van explicar que estem iniciant els tràmits per un nou contracte. Estan
guanyant temps i el que aprovem avui és un “qui dies passa anys empeny”. Qualsevol
cosa que no sigui que en el moment d’acabar l’actual contracte no sigui un contracte
nou no ens serveix.
Dolors Ligero: Suposo que tenen en compte que l’empresa que ajuda a fer el contracte
no forma part del tribunal que valora les empreses que es proposen, i cal que la tècnica
participi en la valoració de les propostes. Pel que fa a la vida útil de la maquinària i els
camions, no ens hem inventat res, per això a l’informe de la tècnica es parla que hi hagi
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un mutu acord amb l’empresa perquè el contracte es pugui acabar abans de 3 mesos i
per això cal que estigui enllestit abans. El govern no ha estat diligent.
Jordi Vilà: El govern ha estat proactiu i si no ens hi hem posat abans és perquè hem
tingut feina en aprovar pressupostos. Aquest és el contracte més gros que té el consistori
en importància econòmica i per això fa tant temps que hi estem treballant tenint en
compte totes les qüestions que s’han debatut, des de la participació ciutadana,
l’eficiència energètica, la reducció de residus i totes aquelles qüestions que és tan
necessari d’implementar. Tot això justifica l’assessorament per a la redacció de les
bases del concurs i no ho pot fer una persona sola per més trempada que sigui. Aquest
contracte té una complexitat multidisciplinari que abasta des de l’assessorament jurídic
al finançament fins als conceptes de tipus ambiental (biològic, industrial...). Alerta amb
les qüestions jurídiques, a poblacions veïnes hi ha hagut impugnacions que ha obligat a
pròrrogues que han anat en detriment del servei a la ciutat. El que cal és que puguem
contractar un servei de neteja amb correcció i projecció al futur i si això costa més del
20% del pressupost val la pena que hi dediquem el temps que calgui.
El treball a nivell tècnic que s’ha fet a la casa, s’ha aprofitat i demanem que les
aportacions que tinguin a bé a fer, ens les facin conèixer per tenir una ciutat òptima en
neteja i bellesa paisatgística.
Carles Motas: L’equip de govern s’ha compromès a que la ciutat no estigui ni un dia
sense servei. Demanem que es mirin la documentació que es porta a Ple. Aquesta
pròrroga es preventiva per si el nou contracte no s’aprovés abans de l’octubre.
La situació de la ciutat ha variat, ara tenim recepcionades diverses urbanitzacions que
han representat canvis que s’han hagut de contemplar. La voluntat és de millorar el
contracte i vull posar en èmfasi que cal professionalització i contractació externa dels en
l’elaboració de plecs de projectes transcendents per a la ciutat i posa d’exemple també i
els avanço que això serà així també amb la construcció del pàrquing i en propers
projectes de ciutat.
Els canvis d’hàbits han evolucionat en aquests 8 anys de contracte. Cal millorar la
maquinaria i per això cal que tothom participi a la mesa de negociació. Tothom hi ha
d’ésser.
S’aprova la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
14 (TxSF, ERC, GS, GC i MES)
Vots en contra: 6 (CiU)
Abstencions:
1 (MES)
9. - MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA ÀREA
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

D'ASSESSORAMENT

Moció presentada pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular
Preàmbul
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els
membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés.
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Resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per a
afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus
d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a molta població.
Des del 2008, la llum ha pujat un 60% 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.
Cal recordar també que “Aqualia Gestión Integral”, l’actual concessionària del servei
d’aigua a Sant Feliu de Guíxols des de 2010 a avui dia, ha tallat el servei d’aigua a prop
de 4000 famílies.
I sobre tot no oblidar que les dificultats per a afrontar la pobresa energètica comporten,
fins i tot, la pèrdua de vides humanes com pot ser agreujar malalties, incendis
ocasionats per espelmes, per a males combustions e inhalació de monòxid de carbó,
etc... L’empitjorament d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts
que reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per les
empreses de subministraments amb beneficis multi milionaris .
Legislació
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. ( Diu clarament que no es pot tallar cap
subministrament a llars amb emergència residencial o vulnerabilitat ).
La llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya preveu que, l’administració (els
serveis públics de consum municipals que facin procediment sancionador de consum i
l’Agència Catalana del Consum) davant incompliments de les empreses
subministradores referent als drets dels consumidors, poden constituir infracció
administrativa en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries, que podrà
sancionar d’acord a la esmentada llei.
Davant l’exposat es demana al consistori:
1) La creació d'una àrea de difusió i assessorament contra la pobresa energètica on
es donarà suport i informació, a persones en risc d’exclusió residencial o social
que no puguin pagar factures de subministrament de serveis bàsics d’aigua, gas i
electricitat.
2) Iniciar una campanya a nivell municipal donant a conèixer a tota la ciutadania
les eines de les que disposen per exercir el seu dret a disposar de
subministraments bàsics garantits així com informar a quins mecanismes es
poden acollir si es troben en situació de vulnerabilitat.
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3)

En cas que es detecti en el municipi un tall indegut del subministrament
s’informarà a l’Agència Catalana del Consum per mitjà de la bústia
d’emergència energètica.

4) Treballar des de el consistori la pobresa energètica des d’una perspectiva global,
implicant totes les administracions públiques i entitats del tercer sector afavorint
el compliment de la llei per part d'empreses de subministrament.
5) Impulsar l'educació energètica (com entendre les factures, com
estalviar
i
racionalitzar el consum, com evitar talls de subministrament, etc.) Tant a usuaris
vulnerables, com a col·lectius que treballin amb persones en risc d’exclusió
social, i tanmateix informació en forma de tríptics per facilitar el accés a tot el
conjunt de la ciutadania, així com afegir la informació al web municipal .
6) Incidir
(a través de polítiques, normatives, creació d'un fons
de
finançament, etc.) en millorar l’eficiència energètica dels edificis mitjançant
accions de rehabilitació, substitució de sistemes energètics ineficients,
aprofitament d’energia solar o d’altres renovables i de manera prioritària a les
promocions de vivendes de protecció oficial.
7) Posicionar-se des del consistori a favor de que totes les multinacionals
subministradores de serveis bàsics que tenen beneficis multimilionaris
assumeixin l'exempció del deute d'una persona en situació de vulnerabilitat
energètica, impulsant a que aquestes empreses utilitzin el fons destinat al
respecte, evitant així qualsevol tall de llum injustificat o il·legal des de l'entrada
en vigor a Catalunya de la llei 24/2015. Fent sempre costat al consumidor en risc
davant de les empreses subministradores.
8) Que el consistori opti sempre, a l'hora de donar una concessió pública d'un
servei municipal, per una empresa eficient energèticament , davant una altre que
no ho és.
M. Elena Delgado: Cal aplicar el principi de precaució i no realitzar talls en els
subministraments en aquells casos d’especial sensibilitat social que estaran en
coneixement dels Serveis Socials
Pere Albó: Felicita la regidora de la CUP. Dóna musculatura a aquests tipus de
polítiques. Aquestes polítiques s’haurien de convertir en normals i habituals.
Magda Lupiáñez: Des del nostre grup creiem que no cal crear una àrea nova. Donat
l’increment de famílies que es troben en situacions complicades, demanem que es doti
l’Àrea de Serveis Socials de més recursos humans i econòmics fins que es resolgui
aquesta situació.
Laura Serrano: Algunes de les dades que s’han donat no coincideixen amb les dades
municipals.
S’està intervenint en 2 línies:
Per un costat la implementació del protocol i procediment de l’aplicació de la llei
24/2015 fent una comissió de treball entre l’àrea d’habitatge, serveis socials i consum
per dissenyar les intervencions de l’ajuntament en el compliment de la llei. També hi
participa el síndic de greuges.
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També s’ha parlat amb Aqualia per fer el seguiment de la implementació de la llei.
S’estudia la repercussió de la càrrega de treball de les àrees implicades per dotar-les de
més recursos si escau.
S’estan detectant els casos de famílies amb problemes econòmics per fer front als
serveis bàsics.
Les demandes relacionades es recullen a l’Àrea de Benestar Social i es gestionen de la
següent manera:
-

-

Informació de les condicions per ser considerat en risc d’exclusió residencial i el
procediment que cal fer per evitar el tall de serveis bàsics
Recollida de l’autorització de la persona per tramitar la suspensió del tall,
valoració i realització de l’informe de serveis socials. Tramesa per c/e a les
empreses subministradores de l’informe i l’autorització per deixar l’avís de tall
sense efecte.
Recepció a Serveis Socials de la confirmació de l’empresa subministradora.

A data d’avui no hem hagut d’utilitzar l’Agencia de Consum per talls de
subministraments. Per part d’Aqualia s’informa als usuaris, tant en la primera carta com
en la segona de l’avís de tall del subministrament i que poden dirigir-se a Serveis Social
de l’ajuntament per ser informats dels seus drets. A partir del segon avís, Aqualia
entrarà a l’ajuntament el llistat de les persones que no han regularitzats els seus deutes.
Pel què fa a la resta d’empreses, el procediment és el mateix que amb Aqualia.
Pel què fa als punts 4 i 5 de la moció, a les reunions mensuals de la mesa de l’habitatge
on participen les diferents àrees de l’ajuntament i altres entitats socials, es fa seguiment
de la implementació i coordinació de l’aplicació de la llei. També es continua
col·laborant amb Càritas i Creu Roja sobre educació, formació i assessorament en
estalvi energètic. A la web està previst un enllaç directe a la web de l’agencia de
consum i altres informacions d’interès. Continuem oberts a millores i propostes dels
diferent grups però no estem a favor d’una moció que demana coses que ja estem fent i
d’altres que compliquen la tasca que ja es realitza.
Pere Albó: Crec que el govern s’equivoca votant en contra d’una moció innocent i
positiva, amb ganes de construir.
Carles Motas: La sensibilitat sobre aquest tema és manifesta en tothom, però el govern
té per norma complir tot el que s’aprova per Ple. Hi ha una àrea que està realitzant
moltes d’aquestes accions amb un altre nom, tal com deia també la regidora de CiU.
Recollim la proposta i recollim el suggeriment, però crear una àrea nova significa
recursos.
M. Elena Delgado: Puntualitzar que ara mateix els Serveis Socials estan saturats i que
cal aplicar la llei. Ens encarregarem de fer difusió perquè tothom sàpiga que té aquest
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dret i que ningú té perquè estar a casa sense serveis bàsics. Calen totes les ajudes i
aquesta moció és en suport dels Serveis Socials. Hi ha molta gent que no sap que en
situacions de vulnerabilitat pots acudir als Serveis Socials perquè no et tallin l’aigua.
Carles Motas: Li votem que no sense discrepància en el fons de la moció, sinó en la
forma. No votarem una cosa que no puguem complir i fer una àrea nova no podríem ferho.
Es desestima la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
3 (MES, GC i CUP)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions:
6 (CiU)
10. - MOCIÓ SOBRE EL DRET DE PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS I
MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE TITULARITAT PÚBLICA
PART EXPOSITIVA
És obligació de l'equip de govern garantir el dret a la llibertat d’expressió i, en aquest
sentit, és imprescindible que quedi garantida la participació dels diferents grups
municipals en els òrgans i mitjans d'informació i comunicació de titularitat pública.
Entenem que actualment són òrgans i mitjans d'informació i comunicació municipal de
titularitat pública a Sant Feliu de Guíxols:
-Els taulers d’anuncis instal·lats en els equipaments municipals, inclosos els de les
oficines d’atenció ciutadana i centres cívics.
-L'emissora municipal Ràdio Sant Feliu.
-La pàgina web municipal.
El vigent “Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en el
òrgans d'informació i difusió municipal” ja recull mesures concretes encaminades a
garantir aquest dret d'accés als mitjans i de llibertat d'expressió.
Per tot l'exposat, proposem els següents
ACORDS
-Que l’espai que es destini en els taulers municipals a la informació tramesa pels grups
municipals es reparteixi a parts iguals entres els diversos grups municipals.
-Que el Director de Ràdio Sant Feliu elabori una proposta al Ple on consti quin espai i
quin temps pot destinar-se a la participació i accés dels grups municipals a l'emissora de
ràdio de titularitat pública.
-Que a la portada de la pàgina web municipal hi hagi un espai, o un banner, dedicat als
enllaços amb les respectives pàgines web dels diferents grups municipals que
configuren el consistori.
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Carles Motas: No hi ha inconvenient en el fons del que proposen. El vot serà contrari
perquè ja s’està fent. El cap de premsa posarà un enllaç a la part de la pàgina on es
mostra la informació de tots els regidors a tots els grups que ho demanin i tampoc cap
problema per habilitar un espai al tauler municipal.
Jordi Lloveras: Entenc que és possible que com a grup municipal tinguem un espai a la
ràdio municipal i que passant l’enllaç al cap de premsa.
Carles Motas: El que no es fa és la publicació al taulell d’anuncis perquè ha quedat
obsolet, però no hi ha inconvenient en fer-ho. La resta ja es fa, es publiquen els plens al
web de Radio Sant Feliu i al seu web es publica tota la informació de tots els partits.
Jordi Lloveras: La moció només demana els 3 punts que exposa i que ara no els tenim.
Carles Motas: No hi ha problema per posar l’enllaç al web i poden penjar el que creguin
en el taulell d’anuncis.
Es desestima la proposta amb les votacions següents:
Vots a favor:
9 (CiU, GC, MES i CUP)
Vots en contra: 12 (TxSF, ERC, GS)
Abstencions:
Cap
11. - MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I A
FAVOR DE LA DEROGACIÓ DE L'ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL
Promoguda per Guixols des del Carrer, es consensua aquesta moció per fer-la
institucional amb el redactat següent:
« Part expositiva
El dret fonamental de l'exercici del dret de vaga és, i ha estat, exemplarment democràtic
i pacífic durant les més de tres dècades on s'ha portat a efectes en múltiples ocasions
sota la forma de vagues generals, sectorials o d'empresa.
El reconeixement d'aquest dret de la classe treballadora per a la defensa dels seus
interessos no és exclusiu del nostre ordenament jurídic. La mateixa Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea ho inclou de manera expressa, com també ho fa el
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Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, o
com en fa referència directa la pròpia Organització Internacional del Treball.
Des de la mort del dictador i la proclamació de la Constitució Espanyola hem travessat
ja vàries crisis econòmiques, durs processos de reconversió industrial, importants
episodis de retallades en els serveis públics i les pensions i sempre, en tots ells,
l'exercici del dret de vaga s'ha caracteritzat per un ús responsable i sense que s'hi hagin
derivat actuacions penals. Avui, no obstant, ens trobem, davant el major intent de
criminalització del dret de vaga i l'atac més dur contra la llibertat sindical des de que
estem en democràcia. El punt d'inflexió ho han marcat les vagues generals del 29-S de
2010, convocada contra les retallades i les polítiques d'austeritat, i del 29-M
contra l'última reforma laboral.
Actualment la utilització de l'article 315.3 del Codi Penal resulta injustificada i
desproporcionada, situant el dret de vaga al segle XIX on el seu exercici era penat i
perseguit. La participació en piquets informatius és un dret reconegut en la nostra
legislació, no és un delicte i la mera identificació de les persones que hi participen no
pot suposar el risc d'imputació d'un delicte castigat amb penes de presó. Actualment
més de 300 persones treballadores, algunes d'elles a Catalunya, estan encausades per
haver exercit el dret de vaga i es troben amb procediments judicials oberts i amb petició
de penes de presó.
Cal fer esment també a què el maltractament del govern espanyol al dret de vaga i a la
llibertat sindical ha estat denunciat a instàncies internacionals per la pròpia OIT, per
diferents organitzacions internacionals de drets humans i per la Confederació Europea
de Sindicats.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat
processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i
participació de vagues.
Segon.
a) Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la
qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els
cossos policials i els jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les
actituds violentes.
b) Demanar al Govern de l’estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de
les treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut
i assegurant als treballadors d’aquest instrument per a la defensa dels seus
interessos.
c) Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
Tercer. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a les organitzacions sindicals (CCOO, UGT, USO, CGT, SATSE i
Solidaridad Obrera) i a la “Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per
vaga a Espanya”.»
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Jordi Lloveras: Deia Francesc Lairet que quan els treballadors fan vaga no és perquè no
volen treballar sinó que ho fan per treballar en condicions millors. Amb les retallades
s’han perdut drets socials. Més de 300 treballadors/es estan encausats per exercir el seu
dret a vaga.
S’afegeixen tots els grups a la moció i s’aprova per unanimitat.
12. - PROPOSICIONS URGENTS
Es sotmet a votació la urgència d’aquest punt i s’aprova per unanimitat
12.1. - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT EN EL
CONSELL ESCOLAR
«Vist que en el Ple municipal de 30 de juny de 2015 es va determinar el nombre de
representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal.
Vist que l’article 10è de Reglament del Consell Escolar Municipal de Sant Feliu de
Guíxols diu textualment “Els Regidors de l'Ajuntament, vocals del Consell Escolar
Municipal, seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament”
Es proposa al Ple Municipal l’adopció de l’acord que segueix:
Nomenar com a representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal de Sant
Feliu de Guíxols les següents persones:
President:
Sr. Carles Motas i López
Vocals:
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TxSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TxSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TxSF)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sra. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (PSC)
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Sra. Laura Serrano i Gálvez (PSC)
Sr. Père Albó i Marlés (Avancem – MES)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC – E)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)

»
S’aprova la proposta per unanimitat
12.2. - MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I DE
SUPORT ALS ENCAUSATS PER LES SEVES REPRESENTACIONS
ARTÍSTIQUES
Es sotmet a votació la urgència d’aquest punt i s’aprova per unanimitat
«Atès que la llibertat d’expressió és un dels elements fonamentals de qualsevol
democràcia de qualitat.
Atès que en les passades celebracions del carnaval, dos titellaires de l’entitat artística
“Títeres des de abajo” van ser detinguts, empresonats i encausats per una representació
artística que va tenir lloc a la ciutat de Madrid, que va ser denunciada pel Govern
espanyol en considerar-se de contingut no apropiat.
Atès que aquest fet suposa un atac sense pal·liatius i del tot inacceptable a la llibertat
d’expressió. Suposa també una mostra de l’acció del govern espanyol contra qualsevol
manifestació social crítica i de com la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei
Mordassa” coarta les expressions artístiques que no s’haurien de considerar mai actes
delictius.
Atès que aquesta no és la primera vegada que l’Estat espanyol realitza accions en aquest
sentit, que afecten llibertats bàsiques com la de premsa, la d’activisme polític o la de
creació artística. En són bons exemples el tancament del diari Egunkaria, el segrest de la
revista El Jueves, les investigacions d’Ajuntaments per aprovar mocions de suport al
Parlament, els judicis contra activistes per cremar fotos o banderes o l’aprovació de la
pròpia “Llei Mordassa”.
Atès que és obligació de tota institució que s’autodefineixi com a demòcrata vetllar pel
respecte a aquest dret i denunciar-ne obertament qualsevol vulneració.
Per tot això, la totalitat dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols proposem els següents acords:
Primer. Declarar el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
amb la llibertat d’expressió i garantir que respectarà i defensarà aquesta llibertat en totes
les manifestacions que puguin tenir lloc a la nostra ciutat.
Segon. Manifestar el més enèrgic rebuig a la causa oberta contra els titellaires de
“Títeres des de abajo”, entenent que l’atac contra ells suposa, en el fons, un atac contra
els drets i les llibertats bàsiques de tots els ciutadans i ciutadanes.

PLE /XJONAMA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tercer. Demanar al Govern espanyol que retiri qualsevol denúncia contra els titellaires
pel contingut de les seves representacions artístiques i que abandoni la seva actitud
repressiva contra les formes d’expressió pública crítiques.
Quart. Exigir al Govern espanyol la retirada immediata de: la llei orgànica 4/2015, de
30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana; la llei orgànica 1/2015, de 30 de
març, per la que es modifica la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
Penal; i del pacte antiterrorista (que dóna lloc a la llei 2/2015).
Cinquè. Fer arribar aquest acord a l’Ajuntament de Madrid, al Govern espanyol i a la
plataforma “No Somos Delito”.
S’aprova la proposta per unanimitat amb la incorporació de tots els grups municipals.
L’alcalde dóna la paraula al regidor Joan Alfons Albó que llegeix el text següent:
COMIAT DEL REGIDOR JOAN ALFONS ALBÓ
He demanat la paraula perquè us volia exposar la meva decisió de deixar de ser regidor.
En realitat és un “haver de deixar”!.
Em costa formar part d’aquest consistori si no puc dedicar a la meva responsabilitat de
regidor el temps que precisa. Veure passar dies sense treballar amb la intensitat que es
mereix la confiança que van dipositar en mi els ciutadans, considero que és deslleial,
alhora que improcedent i molt incòmode per la meva manera de ser.
Sempre he afirmat que no em volia dedicar exclusivament a la tasca de l’ajuntament, el
que és un honor però també quelcom circumstancial. En aquests moments preciso
centrar-me en la meva tasca professional, el que em minva de manera significativa la
disponibilitat de temps per exercir de manera eficaç la tasca de regidor, doncs aquesta
queda absolutament condicionada.
La Ciutat de Sant Feliu pot aspirar a molt, i l’ajuntament és la institució que sens dubte
més interacciona amb els anhels de les persones que hi viuen. Evidentment hi ha més
elements que hi intervenen, però no seria veraç empetitir la transcendència de les
decisions del Consistori. Considero que els que en formem part estem convençuts que
aquesta institució ha estat i és decisiva per fer de Sant Feliu una ciutat on es pugui viure
i treballar cada vegada millor. Viure en un sentit ampli, en plenitud, amb un somriure no
de badoc si no d’estar convençuts que tenim la sort de gaudir d’un entorn humà i natural
excel·lent. Entorn que hem de conservar i millorar. I es pot fer. I es fa.
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Desitjo encert i sort a tots els regidors i regidores, encert per igual a tots, i sort
especialment als qui més hi coincideixo amb objectius i fites a assolir. Sou persones on
concorren diferents motivacions en la vostra decisió de ser regidors, però que totes
esdevenen lícites quan és efectiu el servei a la Ciutat.
A mi m’agrada mirar endavant, i no sóc procliu a remenar entre els records, però sens
dubte el conjunt de persones amb les qui he tractat en aquesta etapa al servei de la
ciutat, deixen en mi una petja. I potser quedaria bé dir que tot ha resultat bo, però no és
cert. Per els que han estat els meus companys i col·laboradors, treballadors o no
d’aquest ajuntament, el meu sincer agraïment. Tinc present la seva professionalitat, la
seva vàlua, la voluntat sincera i bolcada al bé per a les persones i l’esforç personal.
He procurat treballar amb intel·ligència i honradesa, sense pretendre cercar el meu
profit, i ser sensible als anhels, somnis i necessitats dels meus conciutadans. Si en
alguna ocasió no ho he aconseguit, en demano disculpes, us asseguro que no ha estat per
manca de voluntat, i tots tenim limitacions. No obstant, el que importa és el resultat
final, sens dubte, i amb humilitat, si miro una mica enrere, deu ni do la feina que em fet
entre molts. M’emporto la satisfacció de la feina ben feta, i també he de dir el regust de
no haver pogut respondre a vegades als neguits d’alguns dels nostres veïns. Aquesta és
la meva recança.
I no s’escau ara enumerar una llista de fites aconseguides. Ni ningú ens deu res a qui em
passat per l’Ajuntament, doncs hem vingut per voluntat pròpia, i hem batallat per ser-hi,
vaja, que ningú hi és per error. Val a dir que objectivament, en ocasions, he patit accions
desmesurades per part d’alguns, i per a mi no és de rebut afirmar que “tot s’hi val”, però
aquí també és pot aplicar allò de “qui no vulgui pols que no vagi a l’era”. I en l’era de la
política local malauradament hi ha molta pols, us ho asseguro. I crec que tots en prenem
bona nota. Però dins meu, preval molt més el suport i col·laboració rebuda aquests anys,
i la professionalitat i dedicació de tants funcionaris, als qui reitero el meu agraïment.
Com a regidor em substituirà una persona trempada, ben preparada, sensible a les
necessitats de la Ciutat i a les reivindicacions de les persones, amb criteri propi i de
fortes conviccions, i de ben segur contribuirà a fer una bona feina per a la Ciutat i els
seus ciutadans.
I davant del grup municipal també queda una persona amb una acurada formació i una
més que provada dedicació i vocació de servei, la qual sap respondre perfectament a les
exigències i desitjos de les persones que ens han atorgat la seva confiança i de la
ciutadania en general.
Com us deia, us desitjo a tots molt bona feina i encert. Els nostres veïns i veïnes s’ho
mereixen i així ho esperen.
Pere Albó: Volem fer arribar a Joan Alfons l’agraïment per la feina que ha fet per la
ciutat. Per la meva part espero haver estat un noble adversari quan m’ha tocat i un lleial
col·laborador també quan ha calgut, i espero que guardi aquest bon record. Li desitjo
molta sort i èxits en tot el que es proposi. Ha marcat època a la ciutat i mereix el
reconeixement institucional.
Josep Melcior Muñoz: Lamentem que hi hagi un regidor que deixi les seves funcions i
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el nostre reconeixement amb qui compartim tasques des de 1995. Cal posar de manifest
les bones feines que s’han fet.
Jordi Vilà: Desitgem encert, sort i salut en la nova etapa del regidor Joan Alfons Albó i
que l’experiència acumulada entre tots ens serveixi per destriar el gra de la palla i agafar
la part positiva per a la prosperitat de la ciutat. El felicitem el seu pas pel consistori.
Magda Lupiáñez: Agraïm la feina pel nostre cap de llista, el qual va ser guanyador de 4
eleccions municipals seguides.
Carles Motas: No soc persona de fer elogis que no siguin sincers. Joan Alfons Albó ha
estat per a mi un gran repte en la meva carrera política i reconec la seva gran capacitat
de treball i estic segur que en la seva nova etapa tindrà tots els èxits que es mereix
perquè és una persona molt capaç i espero poder explicar-li personalment tot això que
ara dic aquí. Tots treballem amb el convenciment que podem millorar Sant Feliu i Joan
Alfons Albó ha fet una gran tasca per la ciutat.
II – PART DE CONTROL:
1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
Es dóna compte del Decret d’alcaldia número 2016AJ07000622 de 18 de febrer de
2016, pel qual es nomenen com a representants de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols en el Consell de la Casa Irla a les següents persones:
Sr. Carles Motas i López, alcalde
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats, regidor de Règim Intern i Hisenda
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras, regidora de Serveis Municipals
Sra. Montse Barniol i Giménez, cap de l’Àrea de Cultura
Els regidors es donen per assabentats.
2.- PRECS I PREGUNTES
Preguntes adreçades per escrit
La secretària llegeix la pregunta:
1- Pregunta

del

grup

municipal

GdC-E
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En relació a la propera obertura de l'Hotel Alábriga, i més concretament sobre la
piscina exterior que va projectada a l'altra banda de la carretera sota la Volta de
l'Ametller, el nostre grup vol manifestar que té seriosos dubtes al moment de veure
com encaixarà aquesta part de l'obra en el litoral i en l'entorn de Cala Maset. De fet,
caldria recordar que els promotors de l'obra ja van demostrar a l'inici de la mateixa
tenir molt poca consideració vers el medi ambient talant uns arbres protegits i fent
uns moviments de terra no permesos, fets pels quals van estar ser multats.
Pregunta: Han abonat els promotors la totalitat de les corresponents multes? Ha rebut
l'Ajuntament el corresponent permís de Costes de la Generalitat per a la construcció
de la piscina en una zona marítim terrestre?
Data. Registre: 23/02/2016
Carles Motas: El 2014 es va fer efectiva la sanció. Pel què fa a la piscina, estan pendents
de rebre el permís de Costes i faltarà el permís de l’Ajuntament. Estem vetllant perquè
es respecti l’arbrat i si no fos així prendríem les mesures oportunes.
La secretaria llegeix la següent pregunta:
2- Pregunta del grup municipal GdC-E adreçada a Sílvia Romero
Fa pocs dies que l'empresa que gestiona el geriàtric municipal Sant Feliu Gent Gran
va acomiadar a una treballadora aplicant la reforma laboral que l'any 2012 va aprovar
el Partit Popular i que ampliava les causes de l'acomiadament objectiu.
Preguntes: Té l'Ajuntament la titularitat pública de la Fundació Guíxols Surís
encarregada de gestionar el geriàtric Sant Feliu Gent Gran? -Va tenir coneixement
l'Ajuntament d'aquest acomiadament dins dels 20 dies següents a la comunicació
oficial feta a la treballadora? -Van donar suport els partits polítics que avui
configuren el govern de la ciutat a la moció contra la reforma laboral del govern
espanyol aprovada pel Ple municipal amb data 28 de març de 2012?
Data. Registre: 22/02/2016
Silvia Romero: L’empresa que gestiona el geriàtric és qui va acomiadar una
treballadora. L’Ajuntament té la titularitat de la Fundació Guíxols Surís però els serveis
del centre geriàtric els gestiona una empresa privada. L’ajuntament no ha tingut
coneixement de l’acomiadament per part d’aquesta empresa. En el seu moment es va
donar suport a la moció de què fa esment però això no treu que la Llei continua vigent i
l’empresa ha fet un acomiadament objectiu i no hi hem pogut intervenir.
La secretaria llegeix la següent pregunta:
3- Pregunta

del

grup

municipal

GdC-E

adreçada

a

Georgina

Linares
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El nostre grup considera que les cartelleres públiques per anunciar activitats no
comercials de les associacions, grups i entitats locals són insuficients i estan mal
ubicades.
Pregunta: Té previst l'equip de govern renovar-les i/o ampliar-ne el nombre?
Data. Registre: 22/02/2016
Georgina Linares: El nostre grup d’ERC ha fet aquesta mateixa petició des de fa molt
temps i per això estem establint les localitzacions més idònies i cercant altres models i
per tant multiplicarem les cartelleres i el convidem a fer-nos arribar propostes de
localitzacions per tenir-les en compte.
La secretaria llegeix la següent pregunta:
4- Pregunta

del

grup

municipal

GdC-E

adreçada

a

Josep

Saballs

És conegut el problema que té el veïnat del grup Sant Feliu Nou, just davant del IES
Sant Feliu, amb la plaça interior que comparteixen els tres blocs. Problemes de
trencadisses, grafittis, brutícia... Ens consta que els veïns i veïnes afectats ja han fet
arribar al consistori el seu malestar i la seva preocupació, atès que tots aquests
problemes ja fa força temps que duren.
Pregunta: té previst alguna actuació al respecte l'equip de govern per pal·liar el
problema?
Data. Registre: 22/02/2016
Josep Saballs: Jordi Lloveras ja ens va avançar la pregunta li vaig avançar part de la
informació i ara la puc ampliar. El març de 2015 la comunitat afectada va demanar per
tancar aquest espai motivat per l’expedient sancionador que es va obrir per les
trencadisses a l’entrada del c. Canigó (fals sostre i paviment). Des de llavors no es van
posar més en contacte. El nou administrador de la comunitat ens va manifestar que s’ha
regularitzat la situació econòmica que tenien i ara tenen la voluntat de realitzar el
tancament segons les condicions autoritzades en el seu moment. L’espai s’anomena
plaça Joan Fortó.
Preguntes orals:
Pere Albó: Què estan fent perquè la marató de les Vies Verdes acabi a Sant Feliu l’any
que ve i quines són les darreres accions respecte al turisme familiar, en quin punt es
troba?
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Una altra qüestió és una observació d’un veí. Els miralls de les cruïlles de vegades es
desenfoquen, proposo que hi estiguin a sobre.
També remarcar que a la terminal d’autobusos no hi ha ni un llum ni tan sols de
matinada.
Per acabar felicitem la tasca de l’Àrea d’Informàtica i el regidor Josep Muñoz de per la
seva tasca en el funcionament del BPM. Això ens permet veure que hi ha dos decrets
contradictoris respecta a la circulació davant d’un bar per poder ubicar-hi una terrassa.
També un altre que denega el permís per posar la terrassa.
Hi ha una quantitat significativa de decrets on s’estimen al·legacions i es tornen a girar
aquestes liquidacions de l’IBI. Voldria que se’ns faci arribar el conjunt d’al·legacions
que s’han presentat i les resolucions que hi ha hagut. Un informe detallat de totes
aquestes incidències i l’estat de les mateixes.
Interventora: Hi ha un procés de regularització cadastral que té recursos dins el seu
procediment i recursos extraordinaris respecte al Cadastre. Què vol els recursos de
reposició contra les liquidacions o les al·legacions contra el Cadastre? D’aquestes
darreres no en tenim còpia perquè no estan interposats a l’ajuntament.
Pere Albó: M’interessa molt el tema i m’agradaria veure tota la informació.
Interventora: Podeu passar per intervenció sempre que vulgueu i procurarem aclarir-vos
tots els dubtes.
Carles Motas: Quin són els miralls que no estan bé?
Pere Albó: Al carrer Algavira, però faig el prec perquè es revisin tots.
Carles Motas: Els revisarem. Pel què fa al llum de la parada d’autobusos, a l’estiu vam
detectar que els llums estaven apagats als vespres. Vam parlar amb l’empresa i la van
encendre. Dilluns era encesa, si tornen a estar apagades els farem un requeriment. Ens
van dir que tenien problemes amb un diferencial que els saltava. Hi estarem a sobre.
Quan als decrets contradictoris de la terrassa: els tècnics em comenten que hi havia uns
errors i aquest matí me n’han passat un altre decret per corregir-ho. Pel què fa a les vies
verdes, sr. Calabuig si us plau
Salvador Calabuig: És una situació lamentable. L’empresa va canviar l’arribada sense
avisar-nos. Hem demanat una reunió amb el gerent i hem enviat alguns correus
explicant això i els exigirem que l’any que ve acabi a St. Feliu.
Jordi Lloveras: El 2012 el PP aprova una reforma laboral per abaratir l’acomiadament.
Tots els partits polítics estan en contra d’aquesta reforma. Ara resulta que una empresa
que gestiona una entitat de titularitat municipal i l’aplica perjudicant un veí del nostre
municipi. El prec és que l’Ajuntament faci una nota de premsa rebutjant l’aplicació
d’aquesta reforma laboral per abaratir l’acomiadament en les empreses de titularitat
pública.
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Magda Lupiáñez: Adreçat al sr. Oliveras, demanem que s’activi el Consell Esportiu de
la ciutat el qual, quan vam deixar el govern, ja estava a punt.
Relacionat amb les Vies Verdes, 4 mesos més tard d’assabentar-nos que la competició
no acabaria a Sant Feliu i d’haver-li preguntat fa 2 mesos, no sembla raonable que ara
ens diuen que no tenen encara hora per parlar amb el Consorci amb el qual tenim el
conveni signat i per un import significatiu. Cal recuperar la prova.
D’altra banda, al final de l’av. Catalunya, s’han fet 2 baixants amb rajols vermells que
rellisquen molt. Cal mirar de fer-los un gravat per evitar caigudes.
Dolors Ligero:
3 preguntes:
1- Obres c. St. Martirià: La segona fase està aturada i se’ns ha dit que l’empresa va
renunciar a fer l’obra. Hi ha un problema important amb la recollida d’aigües
brutes i cal que s’acabi en breu.
2- Des de novembre no es convoquen als veïns en les comissions que es tracten el
temes de Pla de Barris. No sabem si el govern continuarà aquestes comissions
donat que pràcticament no té partida pressupostaria. Demano que es convoquin
als veïns per donar-los explicacions.
3- El contracte de manteniment de jardineria i les pròrrogues s’han acabat o estan
apunt de fer-ho. Com està la situació d’aquest contracte:
2 precs
1- Subvencions pendents de cobrament en relació al Pla de Barris. Es va acordar
per majoria absoluta de fer ajuts econòmics als emprenedors. N’hi ha 8 que han
aportat tota la documentació ja des de l’agost, però encara no han cobrat.
Demanem que es paguin aquestes subvencions.
2- Per tercer mes consecutiu, el grup CiU continuem sense rebre resposta a la
informació que demanem. Voldríem solucionar les coses de bones maneres i
esperem que sigui el darrer Ple en què haguem de realitzar un prec per rebre la
informació que demanem a través d’instància i que ens han de facilitar en
compliment de la llei de transparència.
Carles Motas: Em referiré en primer lloc a les subvencions del Pla de Barris. Sra.
Ligero, vostès no van convocar aquestes subvencions, han atorgat unes subvencions
sense convocar-les i ara m’indigna que vinguin a retreure’ns això. La setmana que ve
haurem de convocar un Ple extraordinari per corregir legalment la situació que vostès
han provocat.
Josep Saballs: Seguint amb el tema del Pla de Barris, vostè va assistir a una reunió el 15
de desembre i va ser convocada a una altra comissió social del Pla de Barris a una
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reunió el 16 de febrer a la qual vostè no va assistir, cosa que va deixar estranyat al
president de l’Associació de Veïns a la qual vostè pertany i que sí que va assistir-hi. Per
tant continuem amb les reunions de participació ciutadana.
D’altra banda, al c. St. Martirià, la segona fase s’ha hagut de fer projecte nou perquè els
amidaments de les connexions dels pluvials del projecte que vostès van fer eren
incorrectes. Ara, un cop acabat el nou projecte i s’haurà de tornar a licitar per l’import
que toca. I com que tampoc varen tramitar la pròrroga del Pla de Barris quan tocava
evidenciant que no tenien projectes de futur.
Laura Aiguaviva: El contracte de jardineria acabava el mes de desembre i vam iniciar el
plec pel nou contracte i ara estem en el punt de la publicació a en diaris oficials
europeus. Continua la mateixa empresa fins a l’entrada en vigor del nou contracte.
Josep Melcior Muñoz: La documentació pendent d’entregar insistirem que us la
trametin immediatament i recordar que la llei de transparència va entrar l’1 de gener. Hi
ha una comissió que es reuneix tots els dilluns per ajustar i pautar tots aquests tràmits.
Carles Motas: Els guals de l’av. Catalunya es van fer a petició de la gent gran de la zona
i hi ha previstes altres actuacions més en aquest sentit.
Recullo la resta de precs i dono el Ple per acabat.

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

Vist i plau
L'alcalde,
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