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

12/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
25 d´agost de 2016
de 21 h a 23:59 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero i Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
No hi assisteixen:
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Joaquim Clarà i Estanyol (CiU) per no haver rebut l’acta de nou regidor.
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sra. Marta Vila i Gutarra, secretària accidental

*

NÚM.:

ASSUMPTE:

I. Part resolutiva:
1.- APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2.- APROVACIO INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016 (SEGONA
PART) (X2016010956)
3.- APROVACIÓ DEL PREMI PER LA PERMANÈNCIA CONTINUADA A
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016011751)
4.- ADHESIÓ AL FONS CATALA DE COOPERACIÓ (X2016010996)
5.- ADHESIO A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (X2016010990)
6.- ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) (X2016010976)
7.- COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT PER A UNA
SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017.(X2016010154)
8.- COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT PER A UNA
SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017. (X2016010610)
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA REFERENT A
L’HOTEL AVENIDA (UTM 2758601) (X2016006326)
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DE POUM NÚM. 26 ENTORNS
MONESTIR I SMU-36 (X2016007192)
11.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE
L'AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L'SMU-36 ENTORNS MONESTIR.
(X2016012291)
12.- MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL R. DECRET 1004/2015 QUE REGULA EL
PROCEDIMENT PER L'ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOL
(X2016009087)
13.- PROPOSICIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA NO
VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM (X2016012077)
14.- MOCIÓ PER A LA PARALITZACIÓ PREVENTIVA DE LA INSTAL·LACIÓ
DELS
NOUS
COMPTADORS
TELEGESTIONATS,
ANOMENATS
“INTEL·LIGENTS” (X2016012287)
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II.- Part de control:

16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
17.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D'ESTATS EXECUCIO
PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ (X2016007191)
18.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2
TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS (X2016007898)
19.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016
(X2016007905)
20.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC
136/2016,
TRANSFERENCIA
CREDIT
MOBILIARI
VIES
PUBLIQUES
(ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE
CIUTAT) (X2016011588)
21.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT
COL·LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)
22.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió :

*

1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR
S’aproven les actes del Ple ordinari número 10, de 28 de juliol i el número 11,
extraordinari, de 3 d’agost de 2016, sense esmenes.

2. - APROVACIO INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016
(SEGONA PART) (X2016010956)
«Vista la Disposició Addicional primera del RD- Llei 2/2014, de 21 de febrer, per el
qual s’adopten mesures urgents per a reparar els danys causats en els dos primers mesos
de 2014 per les tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, que
introdueix una Disposició addicional setzena al Text Refós de la Llei de Hisendes
Locals, on es defineix la Inversió Financerament Sostenible:
“Disposició addicional setzena. Inversió Financera sostenible.
Als efectes del que disposa la Disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril , d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’entendrà per
inversió financerament sostenible la que compleixi tots els requisits següents:
1. Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es trobin al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més, haurà
de tenir reflex pressupostari en els següents grups de programes recollits en l’annex I
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març i que es detallen a continuació:













133. Ordenació del transit i de l’estacionament.
153. Vies públiques.
160. Clavegueram.
161. Abastament domiciliari d’aigua potable.
162. Recollida, gestió i tractament de residus.
165. Enllumenat públic.
171. Parcs i jardins.
172. Protecció i millora del medi ambient.
336. Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.
425. Energia.
432. Informació i promoció turística.
441. Transport de viatgers
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442. Infraestructures del transport.
452. Recursos hidràulics.
453. Carreteres.
454. Camins veïnals.
491. Societat de la informació.
492. Gestió del coneixement.
933. Gestió del patrimoni: construcció, millora i conservació d’edificis oficials
d’ús múltiple.

[...]
2. Resten excloses tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a cinc anys com
les que es refereixin a l’adquisició de mobiliari, estris i vehicles, llevat que el seu destí
sigui la prestació del servei públic de transport.
3. La despesa que es realitzi haurà de ser imputable al Capítol 6 de l’estat de despeses
del pressupost general de la Corporació Local. [...].”
Atès que s’han recalculat els estats d’execució del capítol 6 per part del cap
d’Urbanisme i Obres respecte els que consten en els fitxers d’execució del segon
trimestre enviats al MINHAP.
Vist l’informe favorable de la Interventora Municipal de data 18 d’agost de 2016.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar les Inversions Financerament Sostenibles per a l’any 2016, d’acord
amb el següent detall:
Actuació/Projecte
Hospital Coberta (Fase 2)
Millora enllumenat
C/ Colom
TOTAL

Import
Programa
164.794,00
933
179.914,00
165
169.794,00
153
514.502,00

*
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de Suplement de
Crèdit núm. 3 SC004/2016, i amb el següent detall:
03.15320.61900 Obres d’infraestructures carrers

169.794,00 euros

03.93300.63200 Façana i coberta antic Hospital

164.794,00 euros

03.16500.61900 Instal·lació i millores enllumenat públic 179.914,00 euros
Aquesta modificació de crèdit es finançarà amb Romanent de Tresoreria per a despeses
generals.
Tercer.- Exposar al públic, previ anunci en el BOP de Girona, en el termini de 15 dies.»
Josep Saballs explica al detall les inversions.
S’aprova la proposta per unanimitat.

3. - APROVACIÓ PREMI PERMANÈNCIA CONTINUADA AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016011751)
«Atès que a l’acta de la reunió de la Mesa General de Negociació del dia 19/07/2016
hi consta que s’acorda aprovar un premi per permanència continuada a l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost de Llibertat Sindical
Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les
Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions
Públiques
El Ple acorda:
Primer.- Aprovar el següent premi per permanència continuada a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols:
Els empleats públics en servei actiu a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, percebran
al complir el cinquè quinquenni un premi corresponent a 600€ per la seva fidelitat,
lleialtat, dedicació, compromís i vinculació a l’Ajuntament.
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Per al còmput dels quinquennis no es tindrà en compte el temps de serveis prestats en
d’altres administracions públiques.
No es considerarà interrupció en el servei els permisos i/o llicències sense sou inferiors
a tres mesos ni les excedències voluntàries per interès particular inferiors a 6 mesos, ni
les suspensions de funcions amb pèrdua de retribucions inferiors a 3 mesos i 1 dia.
En el cas que un empleat deixi de prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols, per acomiadament o per voluntat pròpia, sense sol·licitar l’excedència
voluntària o qualsevol tipus de llicència o permís amb reserva de lloc de treball i
comissions de serveis si posteriorment reingressa a l’Ajuntament, no es computarà el
temps de serveis prestats amb anterioritat.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a les persones interessades i als/a les representants
dels/de les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
Sílvia Romero explica que es tracta del retorn als treballadors d’un premi que es va
haver de deixar d’atorgar perquè RD Llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària no ho permetia. És un acord consensuat amb els representants sindicals
dels treballadors.
S’aprova la proposta per unanimitat.

4. - ADHESIÓ AL FONS CATALA DE COOPERACIÓ (X2016010996)
«Partint dels objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir des de l’àmbit català al
desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la constitució d’un fons econòmic
que finança projectes d’ajuda a aquests països i campanyes de sensibilització a
Catalunya sobre la cooperació internacional i la solidaritat.
Atès que l’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament comportarà el
pagament d’una quota anual. Per l’any 2016 la quota és de 1.100,00 €. Per satisfer
l’esmentada quota es disposa de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 08 23101
46600 Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

*

És per aquest motiu que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adherir-se al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
amb NIF núm. G17125832 i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts .
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 1.100,00 € corresponent a
l’aportació anual de 2016, a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 08 23101 46600 Aportació Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, número d’operació 920160002522.
Tercer.- Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una aplicació
pressupostària, per l’aportació anual al Fons Català, amb destinació al finançament de
projectes de cooperació i solidaritat.
Quart.- Expressar la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques vers
la cooperació, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis.
Cinquè.- Col·laborar en la tasca de divulgació del Fons Català, entre la ciutadania del
municipi.
Sisè.- Designar a la senyora Laura Serrano Gálvez com a interlocutòria de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols davant el Fons Català de Cooperació.»

S’aprova la proposta per unanimitat.

5. - ADHESIO A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
(X2016010990)
«La Federació de Municipis de Catalunya va ser fundada l’any 1981 per a la promoció i
defensa dels interessos municipals, i actualment té més de 600 ens locals adherits.
D’acord amb l’art. 5 dels seus estatuts, les finalitats de la federació són les següents:
a) Foment i defensa de l’autonomia dels municipis i altres entitats locals.
b) Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant les
instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.
c) Promoció d’estudis sobre problemes i qüestions municipals.
d) Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la
participació dels ciutadans.
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va formar part de la Federació durant molts
anys, i és voluntat del nou govern municipal adherir-se novament a aquesta associació
municipalista.
Atès que l’adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya comportarà el pagament
d’una quota anual. Per l’any 2016 la quota és de 3.581,10 €. Per satisfer l’esmentada
quota es disposa de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 13 92201 46600
Federació Catalana Municipis.
D’acord amb l’exposat, proposo l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, amb NIF núm. G08797771, l’adhesió com a membre de ple dret de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, a tots els efectes legals que en siguin d’aplicació.
Segon.- Autoritzar, disposar la despesa de 3.581,10 € corresponent a l’aportació anual
de 2016, a favor de la Federació de Municipis de Catalunya, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 13 92201 46600 Federació Catalana Municipis, número d’operació
920160002526.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde la signatura de tots els documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.»
S’aprova la proposta per unanimitat.

6. - ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM)
(X2016010976)
«Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument
valuós i necessari per aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació
local per si mateixa i tota sola.
Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que
fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat
de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.

*
Atès que l’adhesió a l’ACM comportarà el pagament d’una quota anual. Per l’any 2016
la quota és de 3.721,00 €. Per satisfer l’esmentada quota es disposa de crèdit suficient a
l’aplicació pressupostària 13 92201 46601 Associació Catalana de Municipis.
Per aquests motius, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb NIF G66436064, acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com
la quota corresponent
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.721,00 € corresponent a l’aportació anual
per a l’any 2016, a favor de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb NIF
núm. G-66436064, a càrrec de l’aplicació pressupostària 13 92201 46601 Associació
Catalana de Municipis, núm. d’operació 920160002524.
Tercer.- Facultar a l’alcalde com a representant de l’Ajuntament a les assemblees i
ocupar els càrrecs que es corresponguin.»
Dolors Ligero: En vam ser membres fins el 2014, vam haver de respectar el sostre de
despesa i reduir el pressupost per la qual cosa vàrem prendre la decisió de prescindir
temporalment de participar en aquestes dues entitats (FMC i ACM). Ens alegrem que
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en torni a fer part.
S’aprova la proposta per unanimitat.

7. - COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT PER A
UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017.
(X2016010154)
«Atès que el Sr. Josep Pérez i Brugués, personal laboral de la Corporació, va presentar
una sol·licitud (X2016010087) en la que demana la compatibilitat per prestar els seus
serveis com a monitor de menjador escolar a l’Escola Ardenya.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Conserge escola
Règim jurídic: .laboral
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: monitor
Denominació del lloc: monitor menjador
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: De 13:00 a 15:00h de dilluns a divendres del 12 de
setembre de 2016 fins el 21 de juny de 2017,10 hores setmanals.
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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.
El Ple acorda:
Primer.- Acceptar la sol·licitud del Sr. Josep Pérez i Brugués, sobre compatibilitat per
l’exercici d’una segona activitat privada com a monitor de menjador escolar.
Segon.-Declarar que s’acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, que
quedarà subjecte a la condició que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.
El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible amb
l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir
o menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.

*

Tercer.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada i als/les representants dels/de
les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat.

8. - COMPATIBILITAT D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT PER A
UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER AL CURS 2016-2017.
(X2016010610)
«Atès que el Sr. Francesc Garcia i Sagrera, personal funcionari de la Corporació, va
presentar una sol·licitud (X2016010087) en la que demana la compatibilitat per prestar
els seus serveis com a monitor de menjador escolar a l’Escola Gaziel
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Conserge escola
Règim jurídic: funcionari
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: monitor
Denominació del lloc: monitor menjador
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: De 12:30h a 15:00h de dilluns a divendres del 12
de setembre de 2016 fins el 21 de juny de 2017,12,5 hores setmanals.
Vist l’informe favorable del cap de l’àrea corresponent de data 25 de juliol del present.
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 26 de juliol de 2016.
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei d’Incompatibilitats és
d’aplicació al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d’aquestes dependents.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
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Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a
un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple acorda:
Primer.- Acceptar la sol·licitud del senyor Francesc Garcia i Sagrera, sobre
compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada com a monitor de menjador
escolar per compte propi segons el que consta a la part expositiva de la proposta.
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 de Ple a la persona interessada i als/a les representants
dels/de les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA EN
RELACIÓ A L'HOTEL AVENIDA (UTM 2758601) (X2016006326)
«El dia 5 de maig de 2016 (RE5026), la promotora Sra. Rosana Baleri Bosch i l’entitat
El Racó de Garbí, SL 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 Girona, 10-14. El dia 9 de maig de 2016 (RE5139) es
presenta com Annex 9 – Estructura de la propietat als efectes previstos al article 101 i
102 del DL 1/2010.

*
Aquesta documentació s’aprovà inicialment el dia 10 de maig per acord de Junta de
Govern Local, amb les condicions que es transcriuen a continuació i que han estat
incorporades a la documentació presentada el dia 4 d’agost de 2016, RE8554.









Traslladar a la memòria del PMU la justificació de l’acompliment de la normativa
referida als elements que es situen sobre la darrera planta, cossos edificats, pèrgoles,
piscines,.., que ara figura en els articles 13 (en part), 14 i 15 de la normativa
urbanística.
Modificar els articles 13, 14 i 15 de la normativa urbanística, de manera que, en
cada cas, únicament recullin els aspectes normatius a tenir en compte.
Completar el redactat de l’article 17 de la normativa urbanística, fixant clarament els
aspectes normatius i, en especial, pel que fa al conjunt dels paraments exteriors de
l’edifici, façanes i mitgeres; clarificar; en el mateix sentit, aquells aspectes de la
documentació gràfica que tenen caràcter normatiu.
Ajustar en els plànols l’alçada del cos edificat de la darrera planta, adequant-la a la
que es fixa a l’article 70.2 de les NNUU del POUM i a l’article 13 de les normes del
PMU.
Incorporar al document tècnic l’estructura de la propietat presentada el dia 9 de
maig.

En la tramitació del PMU de l’Hotel Avenida s’han observat els tràmit d’informació al
públic, d’audiència als interessats propietaris de l’àmbit, 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 condicions que
no afecten al PMU i que hauran de ser incorporades als projectes d’obres i d’activitats.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de juliol de 2016 ha
emès informe en sentit favorable, si bé no consta a l’expedient perquè no ha estat
notificat oficialment a l’Ajuntament. Per altra banda, segons informe jurídic de data 16
d’agost de 2016, l’article 87.1 del TR de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per
DL 1/2010, estableix que els ajuntament sol·licitaran informe a la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya sobre els plans derivats pels quals tenen la competència per
l’aprovació definitiva, la qual l’ha d’emetre i comunicar en el termini de dos mesos;
altrament, s’entén que l’informe és favorable. La sol·licitud d’informe feta per
l’Ajuntament va tenir entrada en el registre de la CTU el dia 18 de maig de 2016, havent
transcorregut els dos meses i havent d’entendre favorable l’informe.
S’ha dut a terme el programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament i
d’aplicació a la tramitació del planejament derivat.
La incorporació de les condicions i l’ajust esmentat, no suposen modificacions substancials
del document aprovat inicialment el dia 10 de maig, si bé es fan constar en el present acord
en compliment del que disposa l’article 112.4 del Decret 305/2006.
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Consta a l’expedient informe jurídic favorable a l’aprovació definitiva del PMU de l’Hotel
Avenida.
Vista la documentació, els informes que consten a l’expedient, i la normativa d’aplicació i
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 per regular
l’adaptació d’una edificació en situació de volum disconforme per dur a terme una
implantació hotelera al carrer de Girona, 10-14 – Hotel Avenida de Sant Feliu de Guixols,
promogut per la Sra. Rosana Baleri i Racó de Garbí, SL, i redactat per Ferran Gelabert,
Arquitecte, segons documentació presentada el dia 4 d’agost de 2016, RE8554.
Segon.- Notificar els presents acords a la promotora i als propietaris de terrenys afectats
per la normativa del Pla de Millora.
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.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
L’alcalde agraeix la votació unànime i considera que és bona per a la ciutat la obertura
d’un nou hotel cap al juny de l’any 2017, segons anuncia la promotora.

10. - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIO DE POUM NÚM. 26 ENTORNS
MONESTIR (SMU-36) (X2016007192)
«L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols considera convenient i d’interès públic
associar al projecte de Centre d’Art els jardins, ara privats, que es troben emplaçats dins
els murs que, hipotèticament, encerclaven el Monestir després de la reforma del conjunt
començada a principis del s. XVIII. Amb la incorporació d’una gran part d’aquest
jardins, el conjunt monumental del monestir recobraria parcialment els espais d’horta i

*
jardins que l’envoltaven que ara són bens d’extraordinari valor paisatgístic, i que
permeten la creació d’uns nous itineraris que millorarien de forma substancial el
projecte global. Per altre banda, s’aconseguiria relligar els espais públics urbans que
envolten el monestir amb el gran Parc de Monticalvari, de titularitat municipal, que
connecta el nucli antic de Sant Feliu amb zones de gran qualitat paisatgística del front
litoral com la zona de Vista Alegre, el Mirador dels Frares i els penya-segats d’aquell
indret. Tots dos objectius son de caire estratègic i suposen una millora substancial del
projecte en concret i de la qualitat urbana i paisatgística de Sant Feliu de Guíxols.


Aquests objectius s’aconsegueixen:
-

-

-

Amb la supressió del l’SMU-36 dels previstos en el POUM i trasllat de part del
seus aprofitaments cap a la finca contigua del carrer Jecsalis, 14 de manera que
una bona part dels jardins queden alliberats de l’edificabilitat que actualment li
atorga el POUM i es qualifiquen com espais lliures.
Amb l’obtenció, per cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament, dels nous espais
qualificats com espais lliures per la present modificació de POUM, on es troba
ubicada la torre circular situada al fons del jardí.
Amb la compra de la resta de finca 2750 que manté la qualificació de conjunts
especials, clau 4, on es troba ubicada la casa Blasco sobre la qual l’Ajuntament
té constituïda una opció de compra.

A l’hora resulta necessari qualificar com equipament la zona del claustre projectat el
segle XVIII, que actualment és espai lliure públic, havent de compensar, amb la creació
de nous espais lliures, aquests que són objecte de requalificació com equipament públic.
Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha redactat una modificació
puntual de POUM que afecta tot l’entorn del monestir i la delimitació i ordenació de
l’SMU-36 dels previstos en el POUM.
1. L’àmbit de la modificació té una superfície aproximada de 14.858,09 m2 i comprèn
quatre àrees diferenciades:
-

Monestir i el seu entorn: es tracta de terrenys qualificats com a sistemes, espais
lliure (EL1) i equipaments (E.3 i E.4).
Peces qualificades en part com verd privat (clau 14) i, en part, com a zona de
conjunts especials (clau 4) que formen part de la finca registral 2570.
Parcel·la de sòl urbà consolidat, correspon a la núm. 14 del carrer Jecsalis,
qualificada com zona de xalets (Clau 9d).
Sector SMU-36 “Entorn Monestir”: es tracta d’un sòl urbà consolidat de 4.140
m2 de superfície.

2. Els objectius d’aquesta modificació puntual de POUM són bàsicament:
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-

-

Ampliar la zona d’equipament del conjunt edificat del Monestir incorporant-hi el
claustre projectat en el segle XVIII i que actualment està qualificat com espai
lliure.
Ampliar els espais lliures de l’entorn del monestir, estenent-los fins al parc de
Monticalvari
Suprimir la delimitació de l’SMU-36 “Entorn Monestir”, traslladant part del seu
aprofitament a les finques contigües. Modificar i concretar les condicions
d’edificació de les finques contigües receptores dels aprofitaments.
Obtenir la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de les superfícies ara
delimitades per l’SMU-36 que amb la present modificació de POUM quedin
qualificades com espais lliures.

Consta a l’expedient tota la documentació necessària per a la seva aprovació inicial i ha
estat informat favorablement per la secretaria accidental de la Corporació.
Atès els que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
com a Regidor delegat de planejament i gestió urbanística, proposo al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment els documents que formen part de la modificació de
POUM núm. 26 Entorns Monestir i SMU-36 dels previstos en el POUM 2006, segons
document tècnic redactat per Joan Albesa, arquitecte en data de juliol de 2016.
Segon.- Convocar i sotmetre a informació publica els documents aprovats i dur a terme
el programa de participació ciutadana aprovat per les modificacions del POUM.
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents per raó de les
seves competències sectorials.
Quart.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències per les finques
objecte de la modificació. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el regim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.»

*

Josep Saballs: Es tracta d’una ordenació urbanística per ampliar els espais lliures a
l’entorn del monestir i traslladar l’edificabilitat de la propietat de l’SMU-36 de manera
que es guanya un espai de 2.000 m. i escaig per destinar a espais lliures aprofitable com
complement de l’equipament del monestir, per visites, etc...
Elena Delgado: Creiem que és una bona oportunitat i demanem que es modifiqui el
POUM de manera que s’hi estableixi que aquests jardins siguin espais verds d’interès
cultural i que cap part es pugui utilitzar per a l’ús privat. Veient l’avantprojecte del
Thyssen pensem que això pot passar. Hi votarem a favor sempre que es garanteixi que
serà un espai públic.
Pere Albó: Hi votarem en contra mentre ens aclareixen si l’espai arriba fins darrera a
Monticalvari, si la finca que no s’adquireix és la que té la torre de guaita i d’altra banda
pensem que no s’arriben a conseguir els objectius que vostès ens expliquen. Fa temps
van dir que l’ajuntament tiraria endavant el projecte Thyssen sense necessitat de rebre
suport de la Generalitat, ni de l’Esta,t ni de ningú. No sembla que hi hagi cap interès per
part de cap organisme per treballar en aquest projecte que se’n va als 6.000.000 d’euros
Quan a l’adquisició de la finca, sembla que falta l’acord d’una part de la propietat i per
tant l’adquisició no està resolta. Tenim dubtes sobre les edificabilitats d’un sector de
millora urbana on es podrien fer cessions per a habitatge social i qualificacions
d’habitatge aïllat molt moderat i en canvi es posa una clau d’apartaments. Això ens
inquieta.
També pensem que l’espai destinat a equipaments darrera el monestir, necessitarà una
modificació del Pla especial del Monestir, i no tenim informació de si s’ha encarregat o
fet aquesta modificació. Pensem que tot això caldria fer-ho conjuntament. Ens sembla
molt precipitada aquesta aprovació inicial. Tenim per davant una tramitació, veurem si
ens aclareixen tots aquests dubtes.
Jordi Lloveras: Hi ha uns transfons que costa de conèixer i entendre. Entenem que es
tracta de traslladar l’edificabilitat a una altra zona que continua essent privada. D’altra
banda, es dota la finca d’espai lliure sense possibilitat de futures edificacions. Pel què fa
a la proposta d’avui entenem que no està lligada a res que es digui Thyssen o es digui
com es digui. Entenem que es tracta d’un espai pels veïns de Sant Feliu. I parlant del
parc, l’adquisició de la parcel·la de 444m2 del passat mes de juny entenem que també
ha de formar part d’aquest espai. Benvinguts els tràmits si ha de servir per a la
recuperació d’espai públic. Hi votarem a favor avui per poder defensar un gran parc el
dia de demà.
Dolors Ligero: Compartim en part les apreciacions de Pere Albó. La proposta inclou
una modificació de POUM que afecta uns terrenys darrera el monestir que són de
propietat privada i també la conversió d’una plaça que ara és de zona verda a zona
d’equipaments. Pensem que s’hauria d’haver dividit en dues propostes separades.
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Una zona d’equipaments adossada al monestir ha d’estar molt ben justificada i ara no
tenim prou informació. El conjunt benedictí del monestir és una joia monumental de
primer ordre i hem de saber molt bé què fem allà abans de votar a favor d’una proposta.
Sabem per la premsa que s’ha fet un avantprojecte per allotjar el centre d’art Carmen
Thyssen. El nostre grup considera que seria necessari un consens entre totes les forces
polítiques de la ciutat per aquest projecte. Hem tingut moltes dificultats per accedir a la
informació dels expedients.
Demanem que es votin separadament els dos temes i la creació d’una comissió especial
per parlar del projecte del Thyssen, que ens expliquin quines afectacions tindria la
compra d’aquests terrenys ja que no queda clara la informació. En tot cas, el nostre grup
reitera el suport al projecte del Thyssen.
Josep Saballs: A la memòria que es pot consultar des que es convoca el Ple i redactada
pels tècnics de la casa, totalment apolítics, s’explica clarament l’objecte de la proposta i
els objectius de la mateixa que són:
1. Permetre l’ampliació de l’equipament del monestir vinculat al centre d’art.
2. Associar el projecte del centre d’art a uns bens d’extraordinari valora paisatgístic
creant nous itineraris que milloren de manera substancial el projecte global
3. Relligar els espais públics que envolten el monestir amb el gran parc del
Monticalvari de titularitat municipal que connecta el nucli antic amb zones de
gran qualitat paisatgística del front litoral com la zona de Vista alegre, el
mirador dels Frares o els penya-segats d’aquell indret.
En el mateix expedient, hi ha un resum en uns dels plànols on queda clar que hi ha un
increment de 2041,59 m. d’espais lliures i de 1.165,50 m. d’equipaments darrera de la
plaça del monestir. No estem aprovant fer cap museu ni cap avantprojecte, sinó la
modificació del POUM.
Els filtres que ha de passar aquesta tramitació són tant complexes que és impossible fer
res que no s’ajusti a llei i en darrera instància aquesta modificació haurà de ser aprovada
pel Conseller.
Estem recuperant quelcom que el 1835 estava a disposició de la ciutat i es va perdre.
Estem concentrant l’edificabilitat d’un propietari en un espai menor, alliberant un espai
lliure que s’obté com a cessió gratuïta.

*
Pel què fa a la consulta dels expedients, estaven a disposició dels regidors per a la
comissió informativa, es va fer una explicació àmplia en aquesta comissió i divendres
una visita. No es tracta de venir a corre-cuita a veure els expedients. No amaguem cap
informació a ningú, és un projecte de ciutat.
Pere Albó: Estem dolguts perquè a les 21h va haver-hi una comissió informativa, ens
varen anunciar que potser passaria aquest punt pel Ple i a l’endemà a les 9h els veiem en
una foto en els diaris, anunciant que això ja estava fet. Varem demanar veure tots els
expedients relacionats, no només la proposta que passa pel Ple. Veiem que hi ha un
polígon amb dues propietats i una casa dividida en dues unitats familiars, una d’elles a
la part que inclou el signat en el conveni i l’altra part no. Es compra o no es compra
aquesta altra part?
Dolors Ligero: Ja hem llegit la memòria de l’alcaldia. Això ens porta a pensar que hi ha
un lligam entra aquesta proposta i el projecte Thyssen. D’altra banda ens han explicat
molt malament quina és la part que s’adquireix i quina rebem per cessió. Estem a favor
del Thyssen, i com a projecte de ciutat seria bo que hi participessin tots els representats
de la ciutat. Demanem que se’ns faciliti la informació i participar de la redacció del
projecte del Thyssen. Tenim una visió diferent a la construcció d’un edifici d’una planta
al mig del pati com es pot veure a l’avantprojecte perquè pensem que desllueix el
monestir. Tenim una altra proposta i ens agradaria poder-la debatre. Pensem que
s’equivoquen si volen fer-ho pel seu compte sense voler que la resta de grups
participin..
Josep Melcior Muñoz: Tenim voluntat de consens. Avui s’aprova un fet històric. La
ciutat recupera uns terrenys que fins avui eren privats. La ciutat valorarà positivament la
recuperació d’aquests espais.. Quedi clar que la proposta parla de la modificació del pla
general per poder recuperar uns terrenys i que tornin a ser de titularitat pública.
Per altra banda, aquest govern està treballant per millorar l’accés als expedients
electrònics de manera que no pugui haver-hi errors ni confusions.
Hem de sortir d’aquestes actituds de fre. Aquest govern farà un salt endavant lligat a la
recuperació d’aquest patrimoni per la ciutat, el centre d’art Carmen Thyssen i tants
d’altres, en benefici de la ciutat. Tothom ha de recordar les seves responsabilitats.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 12 (TSF, ERC, GS, GDC i CUP)
Vots en contra: 6 (CiU i MES)
Abstencions: 0
Alcalde: Recordem que amb aquesta aprovació ampliem la zona verda de la ciutat,
incrementem la zona d’equipaments, i eliminem edificabilitat en un lloc ben emblemàtic

PLE /XJONAMA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 502019ef-2d74-41ae-855f-e94fc01ca113

per a la ciutat. Un primer repte és poder obrir l’espai i que sigui visitable pel Guíxols
Flors. Intentarem arribar a consensos amb CiU.

11. - APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE
L'AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L'SMU-36 ENTORNS MONESTIR.
(X2016012291)
«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte assessor de
planejament ha redactat una modificació puntual de POUM que afecta tot l’entorn del
Monestir amb una superfície aproximada de 14.858,09 m2 i comprèn quatre àrees
diferenciades:
-

Monestir i el seu entorn: es tracta de terrenys qualificats com a sistemes, espais
lliure (EL1) i equipaments (E.3 i E.4).
Peces qualificades en part com verd privat (clau 14) i, en part, com a zona de
conjunts especials (clau 4) que formen part de la finca registral 2570.
Parcel·la de sòl urbà consolidat, correspon a la núm. 14 del carrer Jecsalis,
qualificada com zona de xalets (Clau 9d).
Sector SMU-36 “Entorn Monestir”: es tracta d’un sòl urbà consolidat de 4.140
m2 de superfície.
Els objectius de la modificació són:
- Ampliar la zona d’equipament del conjunt edificat del Monestir incorporanthi el claustre projectat en el segle XVIII i que actualment està qualificat com
espai lliure.
- Ampliar els espais lliures de l’entorn del monestir, estenent-los fins al parc
de Monticalvari
- Suprimir la delimitació de l’SMU-36 “Entorn Monestir”, traslladant part del
seu aprofitament a les finques contigües. Modificar i concretar les
condicions d’edificació de les finques contigües receptores dels
aprofitaments.
- Obtenir la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de les superfícies ara
delimitades per l’SMU-36 que amb la present modificació de POUM quedin
qualificades com espais lliures.

*
La nova ordenació del l’SMU-36 i cessió de les superfícies que amb la modificació de
POUM quedin qualificades com espais lliures venen concretades en un conveni
urbanístic datat a 22 d’agost de 2016.
Consta a l’expedient informe jurídic favorable de la secretaria accidental de la
Corporació.
Vist el que disposen els articles 25 i 26 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
PROPOSO AL PLE:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre Ajuntament i la Sra.
Maria Rosa Prim, titular de les finques incloses dins l’SMU-36 Entorns Monestir, pel
que la propietària accepta la nova ordenació de les finques de la seva propietat i es
compromet a cedir sòl per destinar a nous espais lliures públics.
Segon.- Incorporar aquest conveni a la documentació de la modificació de POUM de
l’entorn del Monestir i sector SMU-36 (MPPOUM núm. 26)
Tercer.- Sotmetre el conveni al tràmit d’informació al públic per un termini mínim de 1
mes als efectes de que es puguin formular les al·legacions o suggeriments que es
consideri convenient.»
S’aprova la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia.
Elena Delgado: Ens abstindrem donat que no hem pogut revisar a fons l’expedient.
Estem d’acord en que hi ha certa confusió ja que sembla que aquesta adquisició va
lligada amb el museu Thyssen. Com a grup estem en contra del Museu perquè
considerem que és una inversió massa gran.
Hem vist un altre avantprojecte a la fàbrica Can Serra. Hem demanat el pla director del
monestir, des de 2015 i hem demanat informació tant del museu d’història, del cost, les
inversions... i no se’ns dóna la informació.
No queda clar si el museu Thyssen anirà al pati del monestir. Sembla tot un conjunt
encarat a un projecte amb el que no estem d’acord. Defensem que el Museu d’Història
estigui al monestir i que els espais siguin públics, si això s’assigna al Thyssen, seran
privats. Veiem una oportunitat poder gaudir d’aquesta zona verda i tenir un entorn ampli
al voltant del monestir però hi ha altres coses que no ens agrada, per això el nostre vot
serà abstenció.
Pere Albó: El conveni implica uns compromisos molt importants. Creiem que el
planejament vigent ja protegia aquests espais. Estava pendent de tramitar un pla de
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millor urbana per concretar les condicions d’edificació i ara es converteix en solar i s’hi
posa una clau d’apartaments. Creiem que això empitjora el que hi havia. Per altra banda,
creiem que la ciutat no té urgència per adquirir aquests terrenys.
El 2010 quan va ser alcalde per primer cop el Sr. Motas es van deixar perdre sis milions
d’euros, quatre i mig de la Generalitat, per fer el Thyssen al Serra Vicenç, amb
consignació pressupostària. Els projectes els va pagar el Ministeri. Els convenis i
compromisos s’estaven complint i estaven signats. S’estava fent el Thyssen amb un cost
menor al que vostès ja han gastat. Aquest govern no vol fer res que tinguin a veure amb
etapes d’altres governs. No fer el Thyssen a l’espai Serra Vicenç és un error molt gran.
Les gestions que estan fent ara ens porten deu anys endarrera. Ara ens trobem davant
d’una gestió urbanística molt millorable. Pensem que hi altres prioritats pels set-cents
mil euros que s’estan gastant. Pensem que treballen amb improvisació i unes presses
innecessàries.
Jordi Lloveras: En aquest punt ens hi abstindrem. No hem tingut accés al document.
Com que estem davant d’una aprovació inicial i tenim 30 dies per presentar
al·legacions, ja ho revisarem i si escau, farem els comentaris adients.
Dolors Ligero: És cert que el BPM tenia problemes, però ara encara els té i hi ha
dificultats per accedir als documents. Si això passa, el mínim que poden fer és facilitar
la informació quan ho fem presencialment. Pel què fa al conveni, enlloc parla de cap
compra de terreny. Parla d’una cessió de terrenys a canvi d’una modificació urbanística.
És una compra o una cessió?
Si CiU és important per a la ciutat, com ha dit l’alcalde, perquè es neguen a obrir una
comissió per tractar el tema del Thyssen amb totes les forces polítiques? Estan aprovant
modificacions que afecten a aquest projecte sense compartir-ho amb la resta de grups.
Podríem arribar a acords ja que volem participar en el projecte.
Josep Saballs: El conveni dóna compliment a un tràmit administratiu recollint els acords
de les dues parts, com el d’Aglotap. Es tracta d’una qüestió tècnica.
No entenc perquè CiU hi està a favor i després hi vota en contra.
Pere Albó: Una requalificació urbanística no és un tràmit qualsevol, una modificació
del pla general no és una qüestió tècnica.

*
Insistim que no hi havia urgència per tramitar aquest conveni i estarem a l’aguait de
com es desenvoluparà el pla director. Estic radicalment en contra del Thyssen al
monestir. Penso que al l’antic Hospital o a Can Serrà Vicenç era més adient per ubicarlo.
Josep Melcior Muñoz: Lamento algunes intervencions que he sentit. Recuperem uns
terrenys per a la ciutadania, la resta de discursos no tenen transendència.
S’aprova la proposta amb la votació següent.
Vots a favor: 10 (TSF, ERC, GS)
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 7 (CiU, GC i CUP)
Alcalde: Aquest punt i l’anterior van molt relacionats. Agraïm a la família Blasco la
seva voluntat de posar aquests espais a disposició de la ciutat. Podrien haver escollit un
altre camí, malgrat tot, han preferit signar aquest conveni.

12. - MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL R. DECRET 1004/2015 QUE
REGULA EL PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE LA
NACIONALITAT ESPANYOLA (X2016009087)
«La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el àmbito
de la Administración de Justicia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de
novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per accedir
a la nacionalitat espanyola. El nou procediment per accedir a la nacionalitat espanyola
es basa en una prova de coneixements constitucionals i socioculturals sobre l’Estat
espanyol, així com una prova de coneixements de llengua castellana.
Cal tenir present que l’accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un procés
lent i discriminador que ha dificultat la plena incorporació dels nous catalans a la
ciutadania, i per tant a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que
l’acollida i al integració de les persones immigrades, atenent-nos a l’article 130 de
l’Estatut d’Autonomia, correspon a la Generalitat de Catalunya, i que aquesta
competència l’exerceix a través dels ens locals.
Discrepem del concepte d’integració que hi porta implícit aquest model atès que el
missatge que es dóna és que la integració s’assoleix mitjançant l’esforç unidireccional
de la persona immigrada per adquirir una sèrie de coneixements generals que ben poc
tenen a veure amb l’exercici de la ciutadania. La integració és un procés d’adquisició de
la condició de ciutadà i ciutadana igual en drets i deures a la resta, i per aquest motiu,
basat en la millora contínua de l’autonomia personal.
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El nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefensió de les persones
sol·licitants pels següents motius:
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No reconeix les diferents llengües oficials de l’Estat i discriminen aquelles
persones que tenen un coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial
diferent a la castellana.
La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar-les.
El Instituto Cervantes esdevé l’única institució que dissenya i administra les
proves, mitjançant convenis amb centres privats tant en relació al nivell de
coneixement A2 de castellà (DELE, diploma d’espanyol com a llengua
estrangera) com en relació a la prova CCSE (coneixements constitucionals i
socioculturals d’Espanya).No es fa ús de la xarxa pública de primera acollida i
manca la representació de més centres o serveis públics que puguin administrar
les proves i les formacions necessàries, com per exemple els Centres de
Formació d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el Consorci per a la
Normalització Lingüística o les Universitats.
La imposició d’un model economicista d’accés a la nacionalitat espanyola. El
cost de la tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció
del país d’origen de la persona sol·licitant. La legislació anterior preveia una
tramitació sense cap cost econòmic. En el cas de la realització de cursos de
preparació per la prova de castellà, el cost s’eleva a 400€ més.
La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis secundaris
o universitaris a l’Estat espanyol han de realitzar les proves de castellà (DELE
A2) i les proves de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya
(CCSE). Aquestes persones poden acreditar titulacions acadèmiques que
implícitament contenen els coneixements requerits a les esmentades proves.
El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un
nivell formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l’assoliment satisfactori de la prova
a un nombre elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables.
No reconeix l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no
convalidar el Certificat d’haver utilitzat el Servei de Primera Acollida.
Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones
que presenten limitacions per diversitat funcional i/o formatiu no reconeguda
jurídicament, analfabetisme en diferents graus o baixa escolarització.
El procés d’inscripció telemàtic dificulta l’accés a la sol·licitud i a aquestes
proves i és discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements
informàtics o no tenen la competència digital necessària.

*










No dóna validesa als cursos oficials de nivells de llengua del Marc Europeu
Comú de Referència impartits pels centres públics de la Generalitat (Escola
Oficial d’Idiomes, Centres de Formació d’Adults, Universitats, Consorci per a la
Normalització Lingüística…) ni els processos d’alfabetització en català.
En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres
serveis per a realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya,
actualment es produeixen situacions de greuge en relació a Registres Civils, com
el de Girona, que ja no accepten les sol·licituds amb cita presencial.
L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha produït sense un període transitori que
permeti la unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones que
ja tenien demanada cita abans de l’entrada en vigor de la Llei.
A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves.
En el cas de les comarques gironines el fet s'agreuja perquè només hi ha 1 únic
centre examinador. En alguns casos, tot i portar dos anys amb cita prèvia,
aquestes persones hauran de renovar part de la documentació dels seus països
d’origen per caducitat.
La Llei 10/2010 del 7 de maigd’Acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunyael 28 d’abril de
2010,ja reconeix un Servei de Primera Acollida dissenyat: de forma consensuada
amb els ens locals i les entitats que ofereix formació gratuïta; desplegat
territorialment; no excloent a les persones més vulnerables,i substituint la manca
de formació per un curs d’alfabetització; i reconeixent el bagatge de les persones
immigrades al facilitar un sistema de convalidacions.

Per aquests motius, les associacions de persones d’origen estrangers de les comarques
de Girona, les entitats membres de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Comarques
gironines i l’alt Maresme, de la Taula d’Entitats de Suport a Immigrats, de la Xarxa pels
Drets Socials, de la Plataforma Girona Acull i de l’Espai Antiracista de Girona i Salt
proposem al ple els següents ACORDS:
Demanar la derogació del Real Decreto 1004/2015 al Govern de l’Estat
Espanyol. I mentre no es derogui demanem:
- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han
superat l’ESO o estudis superiors realitzats a Catalunya.
- Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per a la
formació corresponent, com les Escoles de Formació d‘Adults i les
Escoles Oficials d’Idiomes.
B) Consensuar un nou procediment amb l’Administració competent. Aquest nou
procediment o sistema hauria de:
- Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes
situacions.
- Reconèixer el Servei de Primera Acollida recollit a la Llei 10/2010, del 7
de maig, d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a
A)
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Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
- Ser gratuït.
- Tenir en consideració totes les llengües oficials.
- Garantir una oferta de formació gratuïta.
- Reconèixer d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de castellà
A2 que expedeixen les entitats públiques, com els Centres de Formació
d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el Consorci per a la
Normalització Lingüística i les Universitats.
- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants.
- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables.
C) I apostar, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per tal que
els mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la
nacionalitat catalana sense les traves del procediment actual.»
Elena Delgado: Creiem que ser resident al territori durant 8 anys ja és motiu suficient
per ser considerat ciutadà del país de residència. La sol·licitud de la nacionalitat hauria
de ser un pur tràmit administratiu. La residència ja acredita la integració i les conductes
delictives o incíviques que poguessin haver-hi hagut.
Fa referència als diversos punts d’exposició de motius de la moció.
Jordi Lloveras: Aquest punt és prou important perquè afecta les persones i també els
serveis de ciutadania. Ara es volen privatitzar els registres civils i fer negoci amb
aquestes gestions que haurien de ser assumits per la pròpia administració.
El 14 de juliol el Ministeri de Justícia en funcions signava un conveni amb el Colegio
de Gestores Administrativos, pel qual poden presentar sol·licituds de nacionalitat per
residència de forma electrònica, cosa que no poden fer els registres civils.
El cost d’obtenir la nacionalitat és una bestiesa sobretot si pensem que la majoria de
persones que ho demanen es situa en el tram més baix de la renda. El Reial Decret no
preveu que pugui haver-hi persones analfabetes de manera que quedarien sempre
excloses ni tampoc reconeix les diferents llengües oficials de l’estat, diferents de
l’espanyola, discriminant el gallec, el basc o el català. Donarem suport a aquesta moció.
S’aprova la moció per unanimitat

*

13. - MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA NO
VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM
(X2016012077)
«La normativa espanyola obligarà a substituir els actuals comptadors elèctrics per uns
altres anomenats “intel·ligents”, no obstant la feina de substitució ja ha començat fa
mesos a la nostra ciutat. Aquests nous comptadors funcionen per telegestió, és a dir,
permeten controlar el consum de la llum de manera remota, sense que els operaris
s’hagin de desplaçar a l’habitatge.
El problema d'aquests comptadors, a banda de significar milers d'acomiadaments i
d'afectar directament a la privacitat de les persones (la companyia elèctrica sap en tot
moment i en temps real quan som a casa i quan consumim), són els possibles efectes
nocius que poden tenir sobre la salut de les persones, ja que suposen una exposició
continuada i elevada a les radiacions provinents de les ones electromagnètiques que
constantment estan emeten aquests nous aparells.
El cert és que aquests nous comptadors ja han generat debat en diversos països. En
alguns, com és el cas de França o el Regne Unit la seva instal·lació al final ha estat
voluntària, en altres, com Àustria, no s'han arribat a posar. Un altre exemple que la
connexió amb aquests nous comptadors de la llum es pot fer de manera diferent són els
països nòrdics o Alemanya, on es fa a través de la fibra òptica, una tecnologia
absolutament innòcua que evita la generació massiva d'ones electromagnètiques. De fet,
la pròpia OMS, en la seva resolució 1815/2011, alerta que l'exposició als camps
electromagnètics pot ser un factor carcinògen i recomana aplicar sempre un Principi de
Precaució. Segons aquest principi les companyies elèctriques haurien d'haver demostrat,
abans de la seva comercialització, que els nous comptadors no perjudicaran a la llarga la
nostra salut. Això no s'ha demostrat.
Tota aquesta situació ha provocat la queixa i l'aparició d'organitzacions i moviments
socials, com PECCEMo ENSALUT. Aquestes entitats estan promovent, entre altres
accions, la recollida de signatures a favor d'una Iniciativa Legislativa Popular que
modifiqui l'actual normativa, i també, una campanya informativa perquè la ciutadania
sàpiga que avui és possible legalment negar-se a fer el canvi (l'ordre ministerial IET
290/2012 diu molt clarament que el canvi no serà obligatori fins el 31 de desembre de
2018); malgrat que en la majoria dels casos, especialment en blocs de pisos, les
companyies elèctriques no informen d'aquest termini i actuen amb total impunitat al
moment de fer el canvi, els posen i llestos.

Per tot això, PROPOSEM

Primer.- Que l'Ajuntament disposi, a través de l'Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana -OIAC-, Centres Cívics i espais municipals adients, del model de
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comunicació (individual i/o col·lectiu) que els veïns i les veïnes que es volen negar a fer
el canvi del comptador abans de la data assenyalada han d'enviar a la seva respectiva
companyia elèctrica (s'adjunten els dos models).
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Segon.- Que en els mateixos espais públics es disposi de fulls informatius al respecte
(s'adjunta una proposta de full).»
Jordi Lloveras explica que aquest punt no es pot separar del proper, que és una moció, i
per tant necessita una estona per explicar-los tots dos. Donada l’hora que és i que el Ple
s’ha d’acabar a les 00h, proposa deixar-los sobre la taula la qual cosa és acceptada pel
president.

14. - MOCIÓ PER A LA PARALITZACIÓ PREVENTIVA DE LA
INSTAL·LACIÓ
DELS
NOUS
COMPTADORS
TELEGESTIONATS,
ANOMENATS "INTEL·LIGENTS" (X2016012287)
Moció presentada pel grup municipal GdC
L’Ordre IET/290/2012, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, relativa al pla
de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors tot
i que mantenia la implantació pel 31 de desembre de 2018. L’esmentada Ordre instava
les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la
substitució dels seus comptadors com a mínim amb tres mesos d’antelació. Avui molts
d’aquests usuaris, també a Sant Feliu de Guíxols, són obligats a acceptar que la
substitució del seu comptador elèctric es faci sense que s’hagi formalitzat correctament
la comunicació prèvia tal i com insta l’Odre. Sovint, especialment en comunitats de
veïns, els comptadors es canvien i llestos, entre altres coses, sense que les persones
afectades hi siguin presents i sense que es pugui comprovar si els kwh indicats per la
companyia a la factura posterior coincideixen amb els kwh marcats per tots dos
comptadors en el moment de la substitució. A més, les companyies apliquen restriccions
a la lliure competència ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar, comprar o buscar
un nou comptador en el mercat lliure. En definitiva ens trobem davant veïns i veïnes
espantats o dubtosos que no volen canviar encara el seu comptador, però que es senten
pressionats per les companyies elèctriques, quan avui aquest canvi no és obligatori i
quan es pot fer fins el 31 de desembre de 2018.
També cal tenir en compte que la posada en funcionament d’aquests nous comptadors
per mesurar els consums, obre la possibilitat a tercers destinataris d’obtenir i processar

*
cada vegada un volum més gran de dades personals. Actualment diferents instàncies de
la Unió Europea estan duent a terme actuacions tendents a conciliar el desplegament
dels sistemes de comptador i xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat de les
persones. En aquest sentit l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seguint un
dictamen de la Comissió Europea, va emetre un informe el 22 de juny de 2015 on
considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al
consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent
l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta que excedeixen del mer
coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada, alhora que
considera també que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment
inequívoc de l' afectat.
També és evident la creixent preocupació social a moltes ciutats del nostre país, també a
Sant Feliu de Guíxols, en relació amb les emissions d’ones cada dia majors i els
possibles efectes sobre la salut de les persones que puguin tenir amb el temps les
radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors
intel·ligents, i molt especialment sobre els col∙lectius més sensibles, com són, nadons,
dones embarassades, nens i nenes, persones electrohipersensibles i persones malaltes.
La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal.lació dels nous
comptadors d´electricitat es veurà multiplicada en un futur per la implantació dels nous
comptadors telegestionables també de gas i de llum; sense que en cap moment es
garanteixi la protecció de la salut de les persones davant tanta antena i tanta
radiofreqüència. Importants publicacions científiques han demostrat que els camps
electromagnètics afecten negativament els organismes vius i que a nivells elevats poden
augmentar el risc de càncer o l'estrès cel·lular, provocar canvis estructurals i funcionals
en el sistema reproductor, provocar transtorns neurològics i dèficits en l'aprenentatge i,
en general, tenen efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va
més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius
tant per a les plantes com per als animals.
Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a una paralització preventiva de la
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments de la
Directiva Europea 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, en aspectes relatius a les
dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i també, d’acord amb
l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució
sobre la salut en la instal∙lació dels nous comptadors.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal∙lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el
Govern central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del
Parlament del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció
de dades dels consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no
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Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a recolzar la decisió dels veïns i
veïnes que actualment vulguin expressar la seva negativa a la instal·lació dels nous
comptadors intel·ligents.
Quart.- Instar a la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols a que atenguin les demandes
ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, donant suport a les
persones que vulguin impedir que les empreses instal·lin els nous comptadors sense la
seva voluntat i, arribat el cas, aixecar una acta de denúncia.
Es deixa la moció sobre la taula juntament amb el punt anterior a sol·licitud del Sr. Jordi
Lloveras.
15. - PROPOSICIONS URGENTS
15.1. - MOCIÓ PER LA REGULACIÓ DE LES CONTRACCIONS MENORS DE
L'AJUNTAMENT DE SFG (X2016012202)
Moció presentada pel grup municipal CiU
«El departament de Contractació de l’Ajuntament ha de tenir un doble objectiu que
hauria de ser essencial per a qualsevol administració: fomentar la transparència i la
lliure concurrència en la contractació i enfortir les empreses del municipi.
Per tant, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa la creació d’un registre
d’empreses de Sant Feliu de Guíxols organitzat per sectors i la creació d’una ordenança
que reguli les contractacions menors o negociats sense publicitat.
Aquesta ordenança regularia els procediments de preparació i adjudicació dels
contractes menors, de manera que totes les empreses i autònoms registrats a la base de
dades com a prestadors dels serveis a contractar, serien convidats obligatòriament a les
diferents licitacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols atorgant més garanties als
principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats i de transparència en els procediments
de contractació del municipi.»

*
Carme Quero: Llegeix el redactat.
Elena Delgado: Ens sorprèn que no s’hagi fet abans. S’hauria d’incloure en alguna
ordenança de manera que no es pugui fer segons el color polític que governa. Hi
votarem a favor.
Jordi Lloveras: En el seu conjunt no hi podem donar suport. Com a grup valorem de
manera correcta la manera com s’estan fent les contractacions, ja que es fa d’acord amb
la normativa estricta existent i on no veiem la possibilitat d’incloure-hi una nova
ordenança. Està molt regulat i no deixa lloc a possibles interpretacions. Es parla de
transparència i hi estem d’acord en aquest sentit, però no es pot negar que tant els
regidors com al web es pot trobar tota la informació. Ens hi abstindrem.
Josep Saballs: Hi votarem en contra. A la part d’urbanisme ja està creat el registre
d’empreses i ho estem ampliant a altes àrees. No podem estar a favor de fer una
ordenança que ja està regulada per llei. La llei ha canviat de forma substancial des del
mes d’abril. Ara no es poden convidar les empreses a concurrència. Pràcticament s’ha
de fer tota la contractació de forma oberta.
Fa lectura de l’informe del TAG de patrimoni i coordinador de l’Àrea de Contractació i
manifesta que el govern es sent satisfet amb la transparència i el nivell d’exigència que
s’ autoimposa.
Carme Quero: Les coses s’estan fent bé, malgrat tot, pensem que la llei no impedeix el
que nosaltres proposem pel que fa als contractes menors.
S’aprova la inclusió de la urgència a l’ordre del dia..
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CiU, MES i CUP)
Vots en contra: 10 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 1 (GC)

15.2. INTERPOSAR RECURS D’ALÇADA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 28
DE JULIOL DE 2016 DEL SECRETARI D’HABITATGE I MILLORA URBANA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I PRESIDENT DE LA COMISSIÓ
DE GESTIÓ DEL FONS DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS I ÀREES
URBANES (X2015022491)
«Que s’ha rebut resolució del president del Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
actuant en la seva qualitat de president de la Comissió de Gestió del Fons de foment del
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programa de barris i àrees urbanes en relació amb la sol·licitud de pròrroga excepcional
formalitzada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el dia 23 de desembre de 2015.
La resolució de 28 de juliol de 2016 concedeix a l’Ajuntament una ampliació
excepcional de dos anys de pròrroga, permetent-li completar les actuacions que reben
finançament del “Fons de foment del Programa de barris” fins el 31 de desembre de
2017, i aprova la revisió de l’estratègia i les prioritats del projecte, així com el pla
financer, adaptat d’ofici per l’Oficina de Gestió del Programa de Barris per adequar-lo
al període 2016-2017
Atès que la resolució autoritza completar totes les actuacions finançades proposades per
l’Ajuntament, però redueix el termini d’execució dels 3 anys sol·licitats a 1 any i 5
mesos.
Atès que això suposa, tant des del punt de vista material (d’execució material i
posterior facturació efectiva), com des del punt de vista pressupostari, que resulta
inviable la seva execució dins el termini al que s’ha limitat la pròrroga excepcional (31
de desembre de 2017) es proposa sol·licitar la modificació de la resolució a fi de que
resulti viable material i pressupostàriament la finalització de les actuacions.
En base a l’exposat
PROPOSO AL PLE:
INTERPOSAR RECURS D’ALÇADA contra la Resolució de 28 de juliol de 2016 del
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya i president de la
Comissió de Gestió del Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes
(Expedient BAE2009025).»
S’aprova la inclusió de la urgència a l’ordre del dia.
Josep Saballs: Presentem un recurs donat que després de 8 mesos hem tingut resposta de
la pròrroga que es va demanar i ens trobem que ens demanen que ajustem els projectes
de manera que en lloc de 3 anys s’executin en 2, que al final no seran 2 sinó 1 any i 4
mesos. Donat que administrativament i a nivell d’obra és pràcticament impossible
complir-ho, és per això portem aquesta proposta al Ple.

*
Dolors Ligero: Donarem el vot a favor de la proposta però considerem que la gestió del
Pla de Barris és molt dolenta. La pròrroga es va demanar quan ja estava vençuda
l’anterior. En aquest any no s’ha fet cap actuació, s’ha perdut tot un any. Només s’ha fet
una part del c. Sant Martirià que s’estava licitant i que van partir en dues parts. Entenem
el problema amb el constructor, malgrat tot portem vuit mesos sense fer res ni a nivell
social ni de comerç ni tan sols demanar les contractacions dels sous per a la gestió del
projecte.
Josep Saballs: Li recordo les obres que vostè va deixar penjades. No hi havia res licitat.
Li recordo la temeritat de prometre unes subvencions sense tenir unes bases aprovades.
Aquest govern ni ha fet ni farà res fins tenir aprovada la pròrroga.
Atesa l’hora, i ja que cap del regidors ha manifestat la seva intenció de votar en contra
de la proposta ni d’abstenir-se, el president demana als regidors el seu vot i que entén
que la proposta s’aprova per unanimitat.
S’aprova la proposta per unanimitat.

El president aixeca la sessió quan són les 23:59 h, deixant sobre la taula els punts 13 i
14, i del 16 al 21, de la qual cosa, com a secretària accidental, dono fe i estenc aquesta
acta.

La secretària acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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