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AJUNTAMENT
DE

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
OTMPO::       ------  CODI ORG: PLE 

Núm. : 5/2016  
Caràcter : SESSIÓ ORDINÀRIA
Del: 28 d´abril de 2016
Hora: de 20 a 0 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Galvez (GS)
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)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)

Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari

NÚM.:           ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR 
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2.- ACCEPTACIÓ DEL LLEGAT DE MONEDES MEDIEVALS DEL SR. JOAN VILARET I 
MONFORT AMB DESTÍ AL FONS DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

3.-  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  DEROGACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE SUBVENCIONS PER A DIVERSES FINALITATS DINS DE L'ÀMBIT 
DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 30a D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST (PROCEDIMENT SUBVENCIONS)

5.- APROVACIÓ DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT (TRIENNIS ESCOLA DE MÚSICA)

6.-  APROVACIÓ  DE  LA  PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  PER  AL  SERVEI 
D'ABALISAMENT DE LES ZONES DE BANYISTES I CAMPS DE BOIES DEL LITORAL 
DE SANT FELIU DE GUIXOLS, TEMPORADES 2012-2015

7.- MODIFICACIO DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ DE L'ÚS DE LA CASA IRLA A LA 
FUNDACIÓ JOSEP IRLA

8.- CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

9.- MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

10.-  MOCIÓ  PER  LA  COMPAREIXENÇA  PER  PART  DE  L'AJUNTAMENT  EN  LA 
QUERELLA CONTRA L'ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT 
PER L'AFUSELLAMENT DELS ALCALDES GANXONS CAMPÀ I LLORENS

11.-  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  BANC  D'ADN  PER  A  LES  IDENTIFICACIONS  DELS 
DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL

12.- MOCIÓ PER FER FRONT A L'ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A 
L'EPIDÈMIA DEL VIH/SIDA

13.- MOCIÓ PER A L’ORDENACIÓ  DE L'EXPLANADA  DEL PORT I L'ACCÉS A LA 
CALA JONCA

14.-  MOCIÓ  PER  A  L'APROVACIÓ  D'UN  PROTOCOL  PER  A  LA  INCLUSIÓ  DE 
CLÀUSULES SOCIALS EN LES CONTRACTACIONS DE L'AJUNTAMENT

15.-  MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA SOLICITUT D'ARTISTES LOCALS PER FER 
EXPOSICIONS AL PATI DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

16.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE 
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS.
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2.- PRECS I PREGUNTES.

Desenvolupament de la sessió :

I. Part Resolutiva:

1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de la sessió número 4, de 31 de març de 2016, sense esmenes.

2. - ACCEPTACIÓ DEL LLEGAT DE MONEDES MEDIEVALS DEL SR. JOAN 
VILARET I MONFROT AMB DESTÍ AL FONS DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE 
LA CIUTAT

«Atès que el dia 21 de setembre de 2015 el Sr. Joan Vilaret i Reig, marmessor i hereu  
del causant Sr. Joan Vilaret Monfort, posa en coneixement de l’Ajuntament el testament 
atorgat per aquest últim en data de 11 de març de 2014 davant el notari de Barcelona Sr. 
Salvador Farrés i Ripoll, en el qual llega la seva col·lecció de monedes medievals a la 
ciutat de Sant Feliu de Guíxols. 

Atès l’informe del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols de data 8 de febrer de 
2016, que recomana l’acceptació del llegat i el seu ingrés al fons del Museu d’Història, 
ja que valora que aquesta col·lecció de monedes és de gran interès cultural, i considera 
que s’ajusta a la política d’adquisicions del Museu i al seu contingut expositiu. 

Atès que la clàusula testamentària que preveu aquest llegat estableix que el legatari ha 
de complir el mode següent: 

“La institució que se’n faci càrrec, previ inventari, s’obligarà a conservar-les 
degudament, a no alienar-les i a facilitar-ne la visita, examen o fotografia a qui, 
amb les garanties que calguin, manifesti aquest desig”

Vist l’informe del Secretari  municipal de 12 d’abril de 2016, i d’acord amb l’article 
31.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

D’acord amb l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar el llegat de monedes medievals del Sr. Joan Vilaret i Monfort amb 
destí al fons del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, en els termes fixats a la  
clàusula Setena del testament obert atorgat pel causant en data d’11 de març de 2014.
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Segon.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu profund agraïment per el llegat efectuat 
per Sr. Joan Vilaret Monfort, i transmet aquest agraïment a l’hereu Sr. Joan Vilaret i 
Reig i la seva família.» 

Jordi Vilà: Aquest llegat servirà per incrementar el patrimoni històric del municipi. És 
una col·lecció numismàtica rigorosa, i l’Ajuntament ha tingut la fortuna de rebre-la en 
llegat.»

S’aprova la proposta per unanimitat.

3.  -  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  DEROGACIÓ  DE  L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL  REGULADORA  DE  SUBVENCIONS  PER  A  DIVERSES 
FINALITATS DINS DE L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

«Per  acord  del  Ple  municipal  de  31  de  març  de  2005  es  va  aprovar  inicialment 
l’Ordenança  municipal  reguladora  de  subvencions  per  a  diverses  finalitats  dins  de 
l’àmbit de competència municipal. No havent-se presentat reclamacions o suggeriments 
en el tràmit d’informació pública, tal ordenança va quedar aprovada definitivament, i el 
seu text es va publicar en el BOP de Girona de 3 de juny de 2005. 

El grup de treball de millora de l’organització i l’administració electrònica, en el seu 
document de 31 de març de 2016 que figura a l’expedient, proposa, entre d’altres punts, 
una renovació de la regulació municipal de l’atorgament  de subvencions, a fi d’adaptar-
la  als  canvis  legislatius  produïts  aquests  darrers  anys  en  matèria  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, transparència de les administracions públiques i 
règim jurídic de la Base de dades nacional de subvencions.

D’acord  amb  l’article  17.2  de  la  Llei  18/23,  General  de  subvencions,  “les  bases 
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran d’aprovar en el marc 
de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions 
o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions.”

La  inclusió  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  en  el  marc  de  les  bases 
d’execució  del  pressupost  permet  la  seva  adaptació  anual,  conjuntament  amb 
l’aprovació del pressupost, de forma més àgil que la que resulta de la modificació d’una 
ordenança. 

En el mateix Ple que s’acordi la derogació de la referida ordenança de subvencions de 
l’any 2005, s’aprovaran les bases reguladores de les subvencions que han de substituir 
aquella ordenança. 

D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següent acords: 

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  derogació  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de 
subvencions per a diverses finalitats dins de l’àmbit de competència municipal.

Segon.- Sotmetre aquest acord i l’expedient a un tràmit d’informació pública de 30 dies 
per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Transcorregut  aquest termini sense 
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que s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament 
l’acord de derogació, fins aleshores provisional.»

Josep  M.  Muñoz:  Els  canvis  substancials  en  quan  al  contingut  tenen  dues  línees: 
facilitar la feina a les entitats, i garantir el compliment de la llei de subvencions. Es 
facilitaran models a les entitats i això els facilitarà la petició i la tramitació. Hi ha tres 
nivells  de  justificació,  fins  a  6.000  €  serà  més  simplificat.  En  el  Pla  estratègic  és 
marquen  les  línees  a  subvencionar,  i  es  podran posar  en marxa  les  convocatòries  a 
principis de cada any.

Pere Albó: L’agilitat i facilitar la feina a les entitats no té res a veure amb tenir una 
normativa  municipal.  Hi  ha  d’haver  una  ordenança  marc  que  s’ha  desenvolupar  en 
normes internes. No entén que es derogui un reglament sense tenir aprovat l’altre. A les 
bases hi veu burocràcia, complexitat i complicació per a les entitats. Farà al·legacions. 
Troba a faltar un reconeixement previ a la tasca de totes les entitats del municipi. Troba 
a faltar el control polític que fins ara exercia la comissió informativa, de forma prèvia a 
l’adjudicació de les subvencions. 

Josep M. Muñoz: L’ordenança de l’any 2005 fa 11 anys que està en vigor, però no s’ha 
aplicat plenament. Aquestes bases reguladores van lligades a un Pla estratègic, aprovat 
recentment per la Junta de Govern, que estableix les línees a subvencionar, element que 
no existia fins ara. El mateix sistema s’aplica a la Diputació de Girona o a l’Ajuntament 
de Roses. Discrepa que l’aprovació d’aquestes bases siguin anar enrere. El que seria 
anar enrere seria fer el mateix ús que es feia de l’anterior ordenança.

Pere Albó: La Diputació de Girona té una ordenança general de subvencions, que es 
podria prendre de model. El Pla estratègic no es pot comparar amb una ordenança, que 
té valor normatiu. Anuncia que s’abstindrà i que vol fer al·legacions.

Josep M. Muñoz: Es tracta d’una millora substancial: es podran entrar sol·licituds per 
via  telemàtica,  la  justificació  es  regula  per  tres  trams  diferenciats,  el  pla  estratègic 
suposa una planificació, i es preveu la possibilitat de subvencions per a les associacions 
de  veïns.  La  transparència  està  garantida  per  la  Base  Nacional  de  Dades  de 
Subvencions, que obliga a traduir totes les bases i altra documentació al castellà. No 
pensa dir res sobre com s’ha gestionat les subvencions fins a l’inici d’aquest mandat.

S’aprova la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 14 (TSF, ERC, GS, GDC i CUP)
Abstencions: 7 (CIU i MES)

Alcalde: Seran les associacions les que valoraran si la nova normativa els facilita la 
feina. També es podrà valorar si s’ha millorat la transparència en la gestió. 
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4.  -  APRIVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  BASE  30a 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (PROCEDIMENT SUBVENCIONS)

«Atès que en data 1 d’abril de 2016 el Grup de treball de millora de l’organització i  
l’Administració  electrònica  va  elaborar  un  document  per  impulsar  les  normatives  i 
procediments d’atorgament de subvencions públiques en l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols.

Atès que a data d’avui la normativa general reguladora de subvencions de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols està formada per l’Ordenança general de subvencions de l’any 
2005 i per la Base 30a d’execució del Pressupost.

Atès que la regulació mitjançant  Ordenança de les bases suposa un mecanisme més 
rígid en quant a la seva adaptació als nombrosos canvis legislatius que s’estan portant a 
terme en la regulació de les subvencions públiques.

Atès que, tal i com es descriu en els Antecedents del document de l’esmentat Grup de 
treball,  la  normativa  reguladora  de  subvencions  ha  experimentat  en  els  últims  anys 
canvis substancials  que obliguen a l’Ajuntament a adaptar els seus procediments als 
principis  d’estabilitat  pressupostària,  de  sostenibilitat  financera  i  de  transparència,  i 
això,  obliga  a  l’Administració  municipal  a  renovar  la  seva  regulació  i  a  aprovar 
procediments que puguin donar resposta als diferents canvis i requeriments normatius.

Atès que en el  precitat  document es preveia l’aprovació dins del marc de les Bases 
d’execució del Pressupost de l’establiment de les bases generals per l’atorgament de 
Subvencions.

Per tot el que s’ha exposat, 

PROPOSO:

Primer-. Aprovar  inicialment  la  modificació  de  la  Base  30a  del  Pressupost  per 
l’exercici 2016 de conformitat amb la següent estructura:

Part 1a: Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions municipals  
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Aquesta part està estructurada en 27 articles, d’acord amb la redacció annexa a aquest 
expedient.

Part 2a: Altres disposicions en matèria de subvencions.

Aquest  part  consta  d’un apartat  sobre les subvencions  pels funcionament  dels grups 
municipals, i d’un altre apartat sobre l’acumulació de fases d’execució.
Aquest contingut romandrà idèntic a l’aprovat en el Pressupost General de 2016. 

Segon.- Publicar,  de  conformitat  amb  l’article  169  del  RDL  2/2004,  l’anunci 
d’aprovació inicial de la modificació de la Base 30a, que s’exposarà al públic durant un 
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termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats en l’expedient podran presentar 
reclamacions davant el Ple. 
La  modificació  s’entendrà  aprovada  si  durant  l’esmentat  termini  no  es  presentessin 
reclamacions. 
El text íntegre de la modificació definitivament aprovada es publicarà en el BOP de la 
província de Girona, essent des de l’endemà vigent la modificació de la Base.»

S’aprova la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 14 (TSF, ERC, GS, GDC i CUP)
Abstencions: 7 (CIU i MES)

5.  -  APROVACIÓ  DEL  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  3  SC2/2016  TRIENNIS 
ESCOLA DE MÚSICA

El regidor Sr. Josep Ramon Llobet s’absenta de la sessió.

«Atès l’acord de conciliació del 5 d’abril de 2016 amb els treballadors de l’Escola de 
Música referent al reconeixement dels triennis.

Atès   l’informe  de  recursos  humans  de  12  d’abril  de  2016 en  que  es  sol·licita  un 
suplement de crèdit per l’abonament del reconeixement dels triennis, i s’informa que es 
tracta  d’una  necessitat  imprevista,  inajornable  i  no  discrecional  atès  que  el  crèdit 
pressupostari previst és insuficient.

Atès l'informe d’Intervenció de data 18 d’abril de 2016.

Es proposa al ple municipal:

ÚNIC .- Aprovar el suplement de crèdit 3 SC002/2016 per import de 62.835,05 euros 
amb el desglossament de les aplicacions següent:

32600.13100 Personal Laboral Temporal     .....................................47.999,60 euros
32600.16000 Seguretat Social              ..............................................14.835,45 euros

Que es finançarà amb les següents fonts de finançament:

Fons de contingència .........................................................................49.214,00 euros
Romanent de Tresoreria per despeses generals..................................13.621,05 euros»

Interventora: Esposa la finalitat d’aquesta modificació que és el pagament d’uns triennis 
d’acord amb l’acorda’t en l’acta de conciliació davant el jutjat.
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Jordi Vilà: Es una reivindicació molt antiga dels treballadors de l’Escola de Música, que 
el govern ha volgut resoldre. Felicita a tots els treballadors de l’Escola de Música, a qui 
se’ls reconeix la seva tasca.

Pere Albó: Afirma que tots els treballadors, tenien dret a aquests triennis.

S’aprova la proposta per unanimitat dels presents.

6. - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL SERVEI 
D'ABALISAMENT DE LES ZONES DE BANYISTES I CAMPS DE BOIES DEL 
LITORAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS, TEMPORADES 2012-2015

El regidor Sr. Josep Ramon Llobet es reincorpora a la sessió.

«En  data  26  de  juny  de  2012,  l’alcalde  va  adjudicar  el  contracte  per  al  servei 
d’abalisament de les zones de banyistes i camps de boies del litoral de Sant Feliu de 
Guíxols, a AEG Dive Different (NIF G17998097), pel preu de 18.500,00 euros/anuals 
(IVA a part). La durada del contracte s’establia en quatre anys, amb possibilitat  de dues 
pròrrogues pel termini d’un any cadascuna d’elles.

En data 25 de novembre de 2015, AEG Dive Different va presentar una instància (RE 
20150011675) on sol·licitava  que es fes efectiva  la pròrroga del  contracte  per a les 
temporades 2016 i 2017. Així mateix, sol·licitava que es realitzés la revisió de preus del 
contracte pels anys corresponents. 

En data 25 de gener de 2016, els Serveis Tècnics de l’Àrea de Medi Ambient han emès 
informe favorable sobre la pròrroga del contracte per a l’any 2016. Així mateix, posen 
de manifest que cal efectuar la revisió de preus del contracte, amb efectes a partir del 26 
de  juny  de  2013,  d’acord  amb  l’establert  al  plec  de  condicions  econòmiques  i 
administratives que regeix el contracte, que diu: 

(...)
7a  Revisió de preus

D’acord amb l’article 89 i 90 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, a l’inici de la segona  
anualitat d’execució del contracte es realitzarà la revisió de preus prenent com a punt de  
referència el 85% de la variació experimentada per l’IPC respecte a la data d’adjudicació  
del contracte.
(...)

La variació de l’Índex de Preus de Consum (IPC) entre juny de 2012 i juny de 2013 va 
ser del 2,1 %, el que suposa aplicar una revisió en el preu del contracte, a partir del 26 
de juny de 2013, de l’1,78 % (85% de la variació de l’índex). 

La variació de l’IPC entre juny de 2013 i juny de 2014 va ser del 0,1 %, el que suposa 
aplicar una revisió en el preu del contracte, a partir del 26 de juny de 2014, del 0,08 % 
(85% de la variació de l’índex).
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La variació de l’IPC entre juny de 2014 i juny de 2015 va ser del 0,1 %, el que suposa 
aplicar una revisió en el preu del contracte, a partir del 26 de juny de 2015, del 0,08 % 
(85% de la variació de l’índex).

Així  mateix,  cal  aprovar  la  despesa  derivada  de  l’increment  del  preu  de  contracte 
corresponent als anys de 2013 a 2015.

Atès  que  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aplicació  pressupostària  núm.: 
04.17222.22799  “Contracte  abalisament  platges”.  (núm.  d’operació:  92016/634  i 
92016/1069).

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

Primer.- Aprovar  la  pròrroga del  contracte  subscrit  amb AEG Dive Different  (NIF 
G17998097), per al servei d’abalisament de les zones de banyistes i camps de boies del 
litoral de Sant Feliu de Guíxols, pel termini d’1 any, amb inici el dia 26 de juny de 
2016.

Segon.- Aprovar la revisió de preus del contracte i actualitzar-lo d’acord amb l’esmentat 
als antecedents de la proposta, amb efectes a partir del 26 de juny de 2013, establint els 
preus anuals del contracte, per a cadascun dels anys, d’acord amb el següent: 
 

Tercer.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  corresponent  a  l’any 2016,  per  import  de 
18.859,44  euros  (IVA  a  part),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm. 
04.17222.22799 “Contracte abalisament platges” (núm. d’operació: 92016/634).

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.033,10 euros (IVA a part), derivada de la 
revisió de preus aplicada a la facturació emesa per l’adjudicatari, corresponent als anys 
de  2013  a  2015,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  núm.  04.17222.22799 
“Contracte abalisament platges” (núm. d’operació: 92016/1069).

Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de presentar una factura per import de 
1.033,10 euros (IVA a part), d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior. En aquesta 
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factura,  l’adjudicatari  haurà  de  fer  constar,  obligatòriament,  el  número  d’operació 
comptable següent: 920160001069. 

El  contractista  tindrà  dret  a  l’abonament  de  les  tasques  realitzades  mitjançant  tres 
factures anuals que es presentaran de la següent manera:

. 50 % del preu anual del contracte una vegada realitzada la instal·lació.

. 25 % del preu el dia 15 de juliol de cada any.

.  25 % del preu anual del contracte una vegada finalitzada la temporada i realitzades 
totes les tasques previstes al plec de condicions tècniques.

Les  factures  es  presentaran  electrònicament  a  través  del  servei  e.FACT a  la  bústia 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=25,  podent  presentar  factura  en  paper  en  els 
casos permesos per la normativa vigent i en aquells casos de factures que no superin els 
5.000 euros.

Tota la informació al respecte de la presentació de factures es pot consultar en el link: 
ftp://documents@ftp.guixols.cat/IF.PDF

La  data  del  registre  de  la  factura  determinarà  l’inici  del  còmput  dels  terminis  de 
pagament  i  demores  assenyalats  a  la  Llei  Orgànica  9/2013,  de  20  de  desembre,  de 
control del deute comercial en el sector públic.

A la presentació de les factures s’haurà de fer constància, obligatòriament, de l’Àrea 
que ha encarregat la feina i del núm. d’operació comptable següent: 920160000634.»

S’aprova la proposta per unanimitat.

7. - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS I LA FUNDACIÓ JOSEP 
IRLA PER A LA CESSIÓ D’US DE L’ESPAI DENOMINAT CASA IRLA

«En data 25 de setembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament, prèvia proposta de l’Alcalde 
de data 22 de setembre de 2008, va a aprovar  el conveni signat en data 20 de setembre 
de 2008 entre l’Ajuntament i la Fundació Josep Irla que té com a objecte la cessió, de 
forma gratuïta i temporal, de l’ús i la gestió de la Casa Irla a la Fundació Josep Irla, de  
propietat municipal (Clàusula primera del Conveni).

En aquest conveni es crea el Consell de la Casa Irla, el qual tindrà com funció vetllar pel 
compliment del usos de la Casa. 

El Consell de la Casa Irla ha avaluat la necessitat de revisar el conveni signat en el  
2008.

Atès que l’Ajuntament té l’objectiu de potenciar l’ús públic de la Casa Irla com a centre 
cultural  i  especialment  de difusió de la memòria  històrica del  President  Josep Irla i 
Bosch. 
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Atès que la vigència del conveni s’estableix per un termini de deu anys, prorrogables 
automàticament per a deu anys mes, si cap de les parts no invoca alguna de les causes 
previstes a la clàusula desena del Conveni.

Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Aprovar la proposta de modificació parcial del conveni entre l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols i la Fundació Josep Irla per la cessió gratuïta i temporal de l’ús i 
la gestió de la Casa Irla situada al carrer Algavira 65-69, amb la següents modificacions:

- Clàusula sisena de l’expositiu que quedarà redactada de la següent forma:

“L’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de les instal·lacions, dels serveis, 
i de les obres necessàries de conservació i millora en tot l’immoble per tal de 
mantenir-lo en òptimes condicions. Aquest manteniment no inclou la neteja de 
l’edifici, que anirà a càrrec de la Fundació Josep Irla”.

- Clàusula setena de l’expositiu quedarà redactada de la següent manera:

“El  consum  pel  subministrament  d’energia  elèctrica,  anirà  a  càrrec  de 
l’Ajuntament.  La  resta  de  consums  de  subministrament  (aigua  i  gas)  seran 
assumits per la Fundació.”

- La resta de clàusules del conveni de cessió d’ús de 20 de setembre de 2008 no 
pateixen cap modificació i continuen en vigor.

Segon.-  Facultar  a  l’alcalde  perquè  pugui  signar  els  documents  necessaris  per  al 
compliment de l’anterior acord.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-lo als serveis municipals, als 
efectes oportuns.»

Pere Albó: Sens perjudici de valorar la tasca positiva que fa la Fundació, s’ha de tenir 
en compte que és una fundació vinculada a un partit polític del govern. Que l’electricitat 
sigui a càrrec de l’Ajuntament pot dificultar una gestió acurada dels consums. El Sr. 
Motas ha canviat d’opinió, ja que en el seu moment no li semblava bé el conveni signat.

Dolors Ligero: Quan es va aprovar el pressupost el govern els hi va donar una altra 
explicació.  La proposta diu que és a iniciativa del govern. No veu la necessitat  que 
l’Ajuntament pagui el consum de llum de la taverna. Per això s’abstindran.

Josep  M.  Muñoz:  Amb  aquesta  modificació  l’Ajuntament  vol  subratllar  el  caràcter 
públic  d’aquest  equipament,  a  disposició de tota  la  ciutat,  com un centre  cívic.  Cal 
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potenciar la figura del President Irla, i l’ús públic d’aquest equipament. No li consta cap 
mal ús de la fundació que gestiona la Casa Irla.

Pere Albó: No està d’acord amb la comparació amb un centre cívic, ni amb que sigui 
l’Ajuntament el que pagui l’electricitat.

Dolors  Ligero:  Tampoc  comparteix  la  comparació  amb  el  centres  cívics,  que  són 
gestionats per l’Ajuntament. Els bars són gestionats per una persona que ha guanyat un 
concurs públic i uns preus que fixa l’Ajuntament,  cosa que no passa a la Casa Irla. 
Estaria d’acord en pagar la part de consums corresponents al museu.

Jordi Vilà: La major part del cost de les obres de rehabilitació que es van fer en aquest 
edifici, un 80 %, no les va pagar l’Ajuntament, gràcies a la gestió de la Fundació Irla. 
Aquesta és una entitat sense ànim de lucre, i la seva gestió és impecable.

S’aprova la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 9 (CIU, GDC, MES i CUP)

Alcalde: De conversos n’hi ha a tot arreu. Recorda el posicionament que en el Ple de 25 
de setembre de 2008 el grup de TSF va tenir a favor d’aquest conveni. L’Ajuntament 
vol iniciar actuacions de memòria històrica molt importants. 

8. - CONTRACTE PER A LA GESTIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El regidor Sr. Emili Vilert s’absenta de la sessió. 

«Per Decret d’Alcaldia, de data 4 d’abril de 2014, es va adjudicar el contracte per a la 
gestió del servei públic de manteniment i conservació del Cementiri Municipal de Sant 
Feliu de Guíxols, a l’empresa Funerària Juanals SA, (NIF A17235003), establint l’inici 
del contracte el dia 1 d’abril de 2014, per una durada de deu anys, amb possibilitat de 
pròrroga fins a un màxim de deu anys més.

Per acord del Ple Municipal, en sessió de data 30 de juliol de 2015, es va acceptar la 
renúncia  de  l’empresa  Funerària  Juanals  SA,  al  contracte  del  servei  públic  de 
manteniment i conservació del Cementiri Municipal i va acordar la demora dels efectes 
de la renúncia fins a l’entrada en vigor del nou contracte.

Atès  que  s’ha  redactat  un  nou  plec  de  condicions  econòmiques  i  administratives 
particulars (versió COBS201600017-01).

Vist l’informe emès pel secretari, de data 13 d’abril de 2016, on es realitzen una sèrie 
d’observacions i es proposen modificacions.

Atès que s’ha redactat un nou plec de condicions (versió COBS2016000017-02), que 
recull les modificacions proposades pel secretari municipal.
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Vistos els informes favorables emesos pel secretari i la interventora municipal, en data 
19 d’abril de 2016.

Atès  que  existeix  crèdit  suficient  i  adequat  a  l’aplicació  pressupostària  següent: 
007.16400.22799  “Contracte manteniment cementiri” (núm. d’operació 92016/1328).

Per tot l’exposat, es proposen al Ple Municipal els següents acords: 

Primer.-  Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars 
redactat  per  al  contracte  per  al  servei  de  manteniment  i  conservació  del  Cementiri 
Municipal,  i iniciar el procediment de contractació, en base a l’esmentat plec que, en 
extracte, diu així:

1. Objecte del contracte  . Serveis de manteniment, neteja i jardineria, així com els 
serveis d’inhumació, reducció, trasllats, gestió de l’ossera, moviments de làpides 
o qualsevol altres similars, al Cementiri Municipal de Sant Feliu de Guíxols.  

2. F  o      rm  a i   p      r  o      c  e  d      i  m  ent   d      ’  a  d      j  u  d      icació  . Aquest contracte es tramitarà amb caràcter 
ordinari  i  s’adjudicarà  mitjançant  procediment obert,  sotmès  a  regulació 
harmonitzada. Per a  l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos 
criteris, establerts al plec de condicions econòmiques i administratives particulars. 

3. Tipus de licitació  . S’estableix un preu de licitació anual de 108.632,47 euros/any 
(IVA a part).

4. Durada del contracte  . El contracte tindrà una durada de 4 anys, a comptar del dia 
1 següent al de la data d’adjudicació, i serà prorrogable fins a un màxim de 2 
anys més.

5. Garantia provisional i definitiva  . No s’estableix garantia provisional

L’adjudicatari haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia definitiva del 5% 
de l’import d’adjudicació. 

6. Classificació  empresarial  i  solvència  .  Els  licitadors  podran  acreditar  la  seva 
solvència  econòmica  i  financera  i  la  solvència  tècnica  i  professional, 
indistintament,  acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  que 
s’estableixen  en  la  clàusula  7.2  del  plec  de  condicions  econòmiques  i 
administratives particulars. 

7. Publicació de l’anunci de licitació. L’anunci de licitació es publicarà al DOUE, 
al BOE i al BOP de Girona.
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8. Termini  de  presentació  d’ofertes  .  S’estableix  un  termini  de  40  dies,  des  de 
l’enviament  de  la  publicació  de  l’anunci  de licitació  al  DOUE, d’acord  amb 
l’establert amb la normativa vigent.   

9. Despeses d’anuncis  . Aniran a càrrec del contractista les despeses derivades de les 
publicacions d’aquesta licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
BOE i DOUE fins a un màxim de 3.000,00 euros.

10. Perfil  del  contractant  .  Tota  la  documentació  i  actes  que  afectin  al 
contracte  es  publicaran  en  el  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament 
(http://ciutada.guixols.cat/).

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent, per import de 65.722,62 euros (IVA inclòs), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 07.16400.22799 “Contracte manteniment 
cementiri” (núm. d’operació 92016/1328).»

Pere Albó: Considera que el servei funerari que es dóna a la ciutat és excel·lent. Si hi 
havia una incompatibilitat d’un regidor s’havia d’haver gestionat el contracte amb més 
pressa. Costarà trobar algú que ho faci més bé.

Jordi Lloveras: Votarà a favor de la proposta, perquè diferencien el seu model de serveis 
funeraris amb la gestió del cementiri municipal, tot i que continuen pensant que seria 
possible una gestió directa d’aquest, que estalviaria l’IVA. Pregunta quina partida es 
modificarà per arribar a la totalitat del cost anual del servei. Com s’ha arribat al preu de 
licitació?  Pregunta si té en compte que no es pugui subcontractar a tercers.

Laura Aiguaviva:  Agraïm el vot favorable del portaveu de Guíxols des del Carrer. En 
referència  al  punt  primer,  la  transferència  de  crèdit  es  farà  des  de  les  despeses  del 
pàrking Marquina que es preveu siguin menors. L’import, es detalla en els conceptes del 
contracte i també amb els comptes d’explotació de l’empresa que fins ara duia el servei. 
També hem afegit al plec l’estudi econòmic perquè quedés ben clar el cost del servei. 
També  hi  ha  una  part  del  contracte  que  parla  de  la  subcontractació.  Hem procurat 
millorar en el sentit que es pugui donar servei 365 dies l’any, horari d’obertura al públic 
dissabtes i diumenges, reforços en diades puntuals com Tots Sants o l’11 de setembre, 
que són alguns temes que no es contemplaven en l’anterior contracte. Tot això marca 
també l’import del contracte

Alcalde: És un encert de passar d’una concessió a contracte de serveis. Vam reconèixer 
la bona tasca que s’ha fet fins ara. Mirem-nos el cementiri també per la part patrimonial, 
que cal que es millori encara que sigui amb petites partides que hi anirem disposant.

S’aprova la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 13 (TSF, ERC, GS i GDC)
Abstenció: 8 (CiU, MES i CUP.)

9. - MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
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La Sra. Elena Delgado s’absenta de la sessió.

«En  data  25  de  febrer  de  2016  el  Ple  municipal  va  nomenar  els  representants  de 
l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal. 

Atesa la renúncia al càrrec de regidor del senyor Joan Alfons Albó i Albertí i la presa de 
possessió com a regidora de la senyora Maria Carme Quero Campasol en data 29 de 
març de 2016, pertanyents ambdós al grup municipal de Convergència i Unió; es fa 
necessari nomenar els  representants de l’esmentat  grup municipal al  Consell  Escolar 
Municipal,  d’acord  el  que  disposa  l’article  10  del  Reglament  del  Consell  Escolar 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols; 

Per la qual cosa, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

Nomenar  la  regidora,  Maria  Carme  Quero  Campasol,  membre  del  Consell  Escolar 
Municipal, en substitució del senyor Joan Alfons Albó i Albertí.»

S’aprova la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 19 (TSF, CIU, ERC, GS, GDC, MES)
Abstencions: 2 (E. Delgado –CUP- i E. Vilert –CIU)

10. - MOCIÓ PER LA COMPAREIXENÇA PER PART DE L'AJUNTAMENT 
EN LA QUERELLA CONTRA L'ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA 
LA  HUMANITAT  PER  L'AFUSELLAMENT  DELS  ALCALDES  GANXONS 
CAMPÀ I LLORENS

Els regidors Emili Vilert i Elena Delgado es reincorporen a la sessió.

Moció presentada inicialment pels grups municipals de TSF, ERC i GS i recolzada després 
per la resta de grups municipals, excepte MES:

«El passat 16 de març, va fer setanta set anys (1939) que els que havien estat alcalde de 
Sant Feliu de Guíxols, Francesc Campà i Viarnés (37 anys) i Bernabé Llorens i Collell  
(64 anys) van ser afusellats per la dictadura franquista després de ser condemnats en un 
consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals de cap mena.

Cap govern espanyol d’ençà de la transició al règim constitucional espanyol actual ha 
anul·lat  les penes a les víctimes de la  repressió franquista,  per la  qual  cosa tant  en 
Francesc  Campà  i  Viarnés  i  Bernabé  Llorens  i  Collell,  com  totes  les  persones 
afusellades  (unes  192.000,  inclòs  el  president  de  la  Generalitat  Lluís  Companys)  i 
empresonades  pel  règim  feixista  del  general  Franco  continuen  essent  considerades 
culpables per la justícia espanyola.
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L’Estat  espanyol,  doncs,  continua  perpetuant  un  model  únic  al  món  democràtic 
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d’auxili i 
‘els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels drets de les 
persones’.

Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides  per  als  Drets  Humans  i  d’entitats  del  prestigi  de  Human  Rights  Watch  o 
Amnistia  Internacional  per  haver  incomplert  la  normativa  internacional  sobre  drets 
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat  dels crims de la 
dictadura franquista.

Aquesta  situació  perllongada  en el  temps  suposa  en si  mateixa  una perversió  de  la 
democràcia i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanents a tots els 
ganxons d’una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant dels alcaldes Francesc 
Campà i Bernabé Llorens, com la de tots els ganxons que van sofrir les represàlies de 
l’Estat espanyol sota el règim feixista del dictador Francisco Franco. Un greuge i una 
agressió  que  es  perpetuen  en  el  règim  actual,  de  tal  manera  que  el  converteix  en 
còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i manca de fonament democràtic.

Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des 
de fa tres anys la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses 
víctimes.  Amb l’obertura de la via de la justícia universal,  el  diputat  Joan Tardà va 
presentar el 15 d’octubre de 2013, al jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec 
de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l’Estat espanyol per crims 
contra  la  humanitat  per  l’afusellament  del  president  Lluís  Companys,  45  alcaldes 
catalans, entre els quals hi ha Francesc Campà i Bernabé Llorens, i dos diputats del 
Parlament de Catalunya.

És  per  això  que  els  grups  municipals  de  Tots  per  Sant  Feliu  (TSF),  Esquerra 
Republicana  de  Catalunya  –  Acord  Municipal  (ERC)  i  Partit  dels  Socialistes  de 
Catalunya (PSC), a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, proposem al ple municipal 
l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Fer  una  ferma  i  contundent  condemna  sense  pal·liatius  de  la  dictadura 
franquista i dels seus crims comesos. 

Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme l’anul·lació de tots els 
judicis sumaríssims duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat 
de les víctimes del franquisme, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes 
perquè l’honor dels represaliats sigui reparat. 

Tercer.- L’adhesió  a  la  Causa  4591/10,  coneguda  com  a  querella  argentina,  pels 
delictes  de  genocidi  i/o  crims  de  lesa  humanitat  comesos  a  l’estat  espanyol  per  la 
dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977, presentada al  
Jutjat Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires contra 
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat.
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Quart.- Cursar les instruccions oportunes als serveis jurídics d’aquest Ajuntament, per 
tal que iniciïn els tràmits per afegir-nos com a part demandant en la querella presentada 
al Jutjat Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires contra 
l’Estat  espanyol  per l’afusellament  dels alcaldes  de Sant Feliu de Guíxols,  Francesc 
Campà i Viarnés i Bernabé Llorens i Collell.

Cinquè.- Comunicar aquest acord i enviar una còpia al Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, al Ministeri de Justícia del Govern 
d’Espanya, a les presidències de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, a tots els 
grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya,  al  Parlament  Europeu,  a  l’ONU,  a  les 
associacions de recuperació de la memòria històrica.»

Georgina Linares: Fa un resum de la intenció de la proposta, que és la recuperació de la 
memòria històrica i de la dignitat d’aquestes persones. Proposa comunicar també l’acord 
a les famílies dels alcaldes afusellats. 

Elena Delgado: La necessitat d’aquesta moció demostra que vivim en una democràcia 
descafeïnada. Cal exigir una condemna per a tots aquest crims.

Pere Albó: Votarà a favor, però s’ha de recordar que a la ciutat varen morir moltes més 
persones a mans del feixisme. Anomena una llista de víctimes del feixisme a la ciutat. I 
també una llista dels repressaliats. Creu que s’hauria d’ampliar la querella a aquestes 
altres víctimes. El seu grup ho estudiarà. Queda molta feina per fer.

Dolors Ligero: Fa un resum dels fets dels afusellaments dels dos alcaldes que van tenir 
lloc  l’any  1939,  i  del  concepte  de  crim  contra  la  humanitat  segons  el  judici  de 
Nuremberg. Esmenta els suports que ha tingut la querella, i les raons que al·lega l’Estat 
espanyol. Votaran a favor de la proposta.

Jordi  Vilà:  Fa  un  resum dels  actes  públics  celebrats  a  la  ciutat  per  rememorar  la 
memòria històrica. Aquesta és una acció més.

S’aprova la proposta per unanimitat.
 

11. - MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER A LES IDENTIFICACIONS 
DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL

Moció presentada inicialment pels grups municipals TSF, ERC i GS i recolzada després per  
la resta de grups municipals:
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«L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN 
pur  dels  familiars  dels  desapareguts  per  tal  que,  quan  s’obrin  les  fosses  comunes 
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions 
dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 

A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en total 3. Hi 
ha  més  de  4600 famílies  que  han donat  d’alta  al  seu familiar  al  Cens  de  Persones 
Desaparegudes de la Generalitat tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es 
calcula que més de la meitat de famílies no s’han donat d’alta encara. 

El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel que 
fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de 
persones  desaparegudes  van  prendre  consciència  de  la  urgència  de  conservar  el 
testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per 
tal  d’assegurar  les  futures  comparatives  d’ADN  i  mantenir  l’esperança  de  la 
identificació dels desapareguts.

El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i 
Gimpera,  van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol 
rigorós, però a la vegada senzill  i  barat,  per tal  d’obtenir  i guardar les mostres dels 
familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava 
fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.

Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions 
Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament 
de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una 
àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la 
modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses.

El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels 
desapareguts a la Guerra Civil  va tancar la recollida de finançament pel projecte de 
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material
audiovisual,  en  forma  de  curt  documental  interactiu,  per  ajudar  a  fer  entendre  la 
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.

Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la ciutadania i 
també  les  administracions  han  fet  una  notable  tasca  de  divulgació  de  la  memòria 
històrica.  És  responsabilitat  nostra  que  aquesta  tasca  continuï  i  s’afavoreixi  totes 
aquestes  iniciatives  a  favor  de  la  dignificació,  divulgació  i  difusió  de  la  memòria 
històrica. 

És per tot l’exposat que  els grups municipals de Tots per Sant Feliu (TSF), Esquerra 
Republicana  de  Catalunya  –  Acord  Municipal  (ERC)  i  Partit  dels  Socialistes  de 
Catalunya  (PSC), a l’Ajuntament  de Sant Feliu  de Guíxols proposem l’adopció dels 
següents

ACORDS:
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Primer. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la 
iniciativa del Banc d’ADN de la Universitat de Barcelona per a la identificació de les 
persones desaparegudes a la Guerra Civil, així com a altres iniciatives que s’endeguin a 
Catalunya amb aquest mateix objectiu.

Segon.  Difondre  el  projecte  del  Banc  d’ADN  així  com  d’altres  iniciatives  que 
afavoreixin  la  identificació  de  les  persones  desaparegudes  a  la  Guerra  Civil,  a  la 
ciutadania, mitjançant les següents mesures:
 
- Organització de conferències informatives per fer difusió del material audiovisual i 

del Banc d’ADN.

- Formació i informació als treballadors i treballadores responsables  de l’atenció a la 
ciutadania  de  l’Ajuntament  per  tal  que  puguin  informar  d’aquestes  iniciatives. 
Facilitant  així  que els  familiars  que tinguin desapareguts  puguin fer-se la  prova 
d’ADN que ha de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un 
futur es puguin exhumar.

- Inserció  d’informació  d’aquesta  iniciativa  en  els  diferents  elements 
comunicacionals  i  informatius  locals  (bànner  al  web,  circulars  i/o  butlletins 
informatius...)

- Enviament  d’una  circular  informativa  sobre  la  iniciativa  a  les  entitats  de  tot  el 
municipi i en especial, a les que fomentin la divulgació i la memòria històrica.

Tercer.  Informar d’aquest acord al  departament  de Governació de la  Generalitat  de 
Catalunya,  als  membres  de  la  Comissió  d’Afers  Institucionals  del  Parlament  de 
Catalunya,  als  Grups Parlamentaris  del  Parlament  de Catalunya,  i  als  impulsors  del 
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 1936-
1977.»

Georgina  Linares:  Exposa  els  antecedents  de  la  proposta.  Hi  ha  una  fossa  comuna 
localitzada al cementiri municipal. S’han adherit a la proposta tots els grups municipals. 

S’aprova la proposta per unanimitat.

Alcalde:  Esmenta  que  fa  poc  va  assistir  a  un  acte  molt  emotiu  d’aquestes 
característiques de la família Gálvez.

12.  -  MOCIÓ  PER  FER  FRONT  A  L'ESTIGMA  I  LA  DISCRIMINACIÓ 
RELACIONATS A L'EPIDÈMIA DEL VIH/SIDA

Moció presentada pels grups municipals TSF, ERC i GS:
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«Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa 
dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l'epidèmia del VIH/sida 
i l'estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament 
de les persones.

Aquest compromís s'ha demostrat en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006; 
la  Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; 
la Llei 11/2014, de 10 d'octubre,  per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres  i intersexuals i per eradicar l'homofòbia,  la bifòbia i la transfòbia: la 
Llei   17/2015, de 21 de  juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  i diverses 
resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol de 
2015, va ser la Declaració en favor dels Drets Sexuals  i Reproductius en el marc 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Tanmateix, el punt culminant d'aquesta voluntat es va expressar en l 'aprovació de 
l 'Acord nacional per fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l 'estigma 
relacionat,  el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i  de manera 
unànime entre tots els grups politics.

L'Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit  associatiu de 
Catalunya en  l'àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre - 
Plataforma Unitària  d'ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el 
territori  català -  , va suposar un fet  històric i s'havia de materialitzar c om un 
instrument  de futur  orientat a mantenir el lideratge  de Catalunya respecte les 
polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model 
d'abordatge comunitari basat en l'expertesa, l'experiència i la qualitat.

Malgrat  això,  dos anys més tard de la seva aprovació,  encara calen esforços per 
seguir  impulsant-lo, especialment pel què fa referència al Pacte Social contra la 
discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha 
de ser eliminar  l'estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.

Aquest pacte, segons l'Acord aprovat,  ha d'incloure,  com a mínim, fomentar  un 
canvi en la  imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar  la serofòbia: 
vigilar les situacions de discriminació; garantir l 'accés igualitari a tots els serveis, 
prestacions i recursos; facilitar l 'accés als drets sexuals i reproductius de les persones 
que viuen amb el VIH, i promoure i posar en  pràctica la Recomanació 200 de 
l'Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball.

I és que, segons ONUSIDA (2001), l 'estigma  relacionat amb  la infecció pel VIH 
podria ser l'obstacle més gran al qual s'han d'afrontar les persones, les comunitats, els 
polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important 
contra l 'estigma no només millorarà la qualitat de vida de les persones infectades pel 
VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer 
front a l'epidèmia. Per aquest motiu, l 'any 2015,  la mateixa ONUSIDA va iniciar la 
campanya  Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica, 1'1 de març nivell 
mundial, la necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets  humans i en la 
necessitat d'acabar amb l'estigma i la discriminació relacionats al VIH.
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Així doncs, la resposta a l'estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la 
implicació de  tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins 
del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a 
la població intervencions que ajudin  a incrementar el control sobre la seva salut i 
obtenir així estils de vida més saludables.

Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols assumeix els següents

ACORDS:

Primer.-  Impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya el 
Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l'objectiu 
general  d'aquest  sigui eliminar l'estigma i  la discriminació associada al VIH i a  la 
sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo de 
manera  que esdevingui una eina real des d'on els municipis i altres administracions 
puguin treballar contra l 'estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.

Segon.- Prendre el compromís d'incloure  missatges centrats  en la no discriminació 
i la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es 
duguin a terme al municipi en l'àmbit del VIH/sida.

Tercer.-  Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els 
serveis oferts a nivell municipal, vetllant   perquè no es produeixin  situacions de 
discriminació en el marc de les seves competències,  així com  en les empreses i 
organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació.

Quart.- Incorporar la data de 1'1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les 
diades  commemoratives  del municipi, com a compromís ferm  per fer front  a 
l 'estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.

Cinquè.-  Sol·licitar  als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, 
conjuntament  amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s'escau), 
accions i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als 
centres educatius, on es doni tota   la informació   adequada contra l'estigma   i la 
discriminació  relacionats al VIH/sida.

Sisè.- Sol·licitar  a l' Ajuntament  de  Sant Feliu de Guíxols la plena  col·laboració 
amb  les  entitats  sense ànim  de lucre que treballen  en l'àmbit  del VIH/sida a 
Catalunya des  d'una perspectiva comunitària  i, en concret, amb el Comitè de 
Desembre com a plataforma unitària d'entitats en l'àmbit del VIH/sida a Catalunya, 
donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.

21



*

Setè.-  Informar  d’aquest  acord  als  departaments  de  la  Generalitat  següents:  Salut, 
Treball,  Afers  Socials  i  Família  i  Ensenyament;  a  la  Presidència  del  Govern de la 
Generalitat  de Catalunya;  als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya;   a la 
Federació de Municipis de Catalunya; a l’Associació Catalana de Municipis i al Comitè 
1r. de Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.»

Jordi Vilà: Exposa les raons de la proposta. Cal acompanyar socialment a les persones 
afectades.

Magda Lupiáñez: A la nostra ciutat estem molt ben coberts per l’ACAS, que fa una 
tasca molt important.

S’aprova la proposta per unanimitat.
 

13.  -  MOCIÓ PER A LA ORDENACIÓ  DE L'ESPLANADA  DEL PORT I 
L'ACCÉS A LA CALA JONCA.

Moció presentada per CiU:

«Des de fa uns mesos Ports de la Generalitat esta fent una important inversió en el 
nostre port amb la construcció d'una  franja o berma de blocs de formigó amb la 
finalitat de protegir el dic de recer de les llevantades.

L'actuació  també  ha  inclòs  l'enderroc  de  l'antic  edifici  de  serveis  portuaris  utilitzat 
darrerament per Creu Roja i Protecció Civil, i  de l'antiga nau de la Nàutica Sant Feliu. 
Una vegada deslliurat l'espai del Port d'aquests edificis que estaven situats al centre 
de la explanada i que dificultaven l'accés a la Cala Jonca, ara es pot replantejar tot 
aquest nou espai d'una manera diferent.

Per tant, pensem que es el moment idoni perquè l'Ajuntament es replantegi el nou 
espai  obtingut  i   presenti una proposta a Ports de  la Generalitat amb els  següents 
objectius:

 Millora de l'accés de vianants a la escullera, especialment pel què fa a 
l'entorn de la  rotonda entre el Club nàutic í el "Tinglado".
 Millora del tram final de la via verda.
 Reordenació de la circulació de tal manera que els cotxes passin pel costat (just 
sota el mur de l'accés a la Cala Jonca).
 Millora de la rampa d'accés a la explanada sobre la Cala Jonca.
 Adequació de l’esplanada sobre la Cala Jonca com a mirador obert al mar i al 
mateix temps que sigui un punt de trobada com a començament i final del Camí de 
Ronda i de la Via Ferrada.

El Port de Sant Feliu, és un actiu molt important que hem de posar en valor, i que 
hem de saber aprofitar en benefici de la ciutat com un gran espai obert davant el mar, 
i que ben endreçat es pot consolidar com un atractiu turístic de primer ordre.
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Pels motius anteriorment esmentats proposem al Ple,

Que l ' Ajuntament tingui a bé d’estudiar la reordenació de l'Espai Port i l'accés a la 
Cala Jonca, i  presenti un projecte a Ports de la Generalitat on es recullin els punts 
anteriors.»

Tomàs Pla: Resumeix el contingut de la proposta. Cal arranjar el ferm de la rotonda que 
hi  ha  entre  el  Tinglado  i  el  Club  Nàutic.  S’hauria  de  recuperar  l’aparcament  de 
bicicletes. La gran esplanada del Port queda dividida en dos parts, s’hauria de posar la 
circulació  arran  del  mur.  El  camí  a  la  Cala  Jonca  ara  és  més  visible,  i  s’hauria 
d’arreglar. I també fer un mirador.

Pere Albó: Recolza la proposta tot i que és un espai de Ports. El port està com està 
perquè no és municipal. Es un espai estratègic per a la ciutat. Cal perseverar en aquestes 
reivindicacions.

Josep Saballs: El port no és de competència municipal. La reivindicació de reforçar el 
dic de recer ve de l’any 2003. S’està demanant a Ports la necessitat d’ordenar aquest 
espai.  S’ha de guanyar  espai per al  Festival  de la Porta Ferrada,  també obtenir  més 
places d’aparcament. Està d’acord amb la proposta de millorar l’accés a Cala Jonca. 
L’obra ha d’estar acabada com a molt el 15 de juny, per al Festival de la Porta Ferrada.

Es desestima la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 9 (CIU, GDC, MES i CUP)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC, GS)

14. - MOCIÓ PER A L'APROVACIÓ D'UN PROTOCOL PER A LA INCLUSIÓ 
DE  CLÀUSULES  SOCIALS  EN  LES  CONTRACTACIONS  DE 
L'AJUNTAMENT

Moció presentada pels grups municipals GdC, CUP i MES:

«El conjunt de les administracions  publiques  es configuren com un important  agent 
generador d’ocupació i, alhora, com un dels consumidors amb mes alta influencia sobre 
els mercats. 

Es  per  això  que  cal  treballar  perquè  la  contractació  publica  esdevingui  també  un 
instrument  que  promogui  el  procés  social,  apostant  per  conductes  responsables  des 
d'una vessant social i mediambiental.
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Les clàusules socials en la contractació publica consisteixen en que els poders públics 
incorporen als procediments contractuals objectius de política social i mediambiental, 
de tal manera que no solament contemplen el benefici o l'estalvi econòmic, sinó que 
volen contribuir al progrés social del seu àmbit. 

Es en aquest sentit que cal tenir en compte que l’objecte d’aquesta proposició no es
altre  que  reflexionar  a  l'hora de valorar  la  necessària  introducció  d'aquests  tipus  de 
clàusules en l'activitat contractual que fa l'Ajuntament de la nostra ciutat.

La consideració de les clàusules socials en la contractació publica te el seu origen en el 
dret comunitari, principalment a partir de l’aprovació de la Directiva 2004/18/CE. L'any 
2010  la  CEE  publica  el  seu  document  “Aspectes  socials  a  considerar  en  les 
contractacions publiques”.

A  l'estat  espanyol  el  RD  3/2011  regula  els  principis  que  regeixen  la  contractació 
publica,  però  en  cap  cas  limita  el  posterior  desenvolupament  que  es  pugui  fer  de 
clàusules socials.

La preocupació pels aspectes socials també s’ha posat de manifest, posteriorment, en el 
Pla  de  Govern  2011-2014  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  preveu,  entre  altres 
mesures, implementar les clàusules socials en la contractació publica i en la Instrucció 
1/2014, de 9 de gener, de la Directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractacio Publica, per a l’increment de la transparència i l’optimització d’aspectes 
dels procediments de contractació publica.

Part Resolutiva

Aprovar el document annex que es presenta sota el nom de “Protocol per a la inclusió  
de clàusules socials en la contractació”»

Jordi Lloveras:  Es una eina que ha de permetre incorporar les clàusules socials  a la 
contractació pública municipal. Mes endavant es poden reservar determinats contractes 
a centres especials de treball. Fa un resum del contingut del protocol. Planteja dos nous 
espais de treball: que la comissió informativa d’economia i organització actuï com a 
comissió de contractació responsable, i crear una taula de contractació responsable, que 
inclogui també les entitats locals del tercer sector, i que s’hauria de reunir un cop a l’any 
i elaborar un informe de seguiment. S’ha de veure quines clàusules s’inclouen a cada 
tipus de contracte. Posa com a exemple el plec de condicions del Guíxols Arena, on 
proposa incloure-hi diverses clàusules socials.

Pere  Albó:  La  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  ha  avalat  diverses 
d’aquestes clàusules socials. Es poden incorporar com aspectes accessoris de l’objecte 
del contracte. Es més complicat quan es vol incidir en els requisits d’admissió, menys 
en la valoració de les ofertes, i no plantegen cap problema quan s’imposen en la fase 
d’execució. 

Mª Carme Quero: El grup de CiU s’abstindrà, perquè considera que és un tema prou 
seriós perquè tots el grups puguin aportar idees. S’ha de pensar en els col·lectius amb 
més dificultat per a trobar feina. Els protocols s’han de poder revisar i actualitzar en 
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funció de l’evolució del mercat laboral. En aquest tema s’hi ha d’implicar tots els grups 
municipals. Fa un vot de confiança en el govern.

Jordi Vilà: Recorda el contingut del debat del darrer Ple. El text de la nova moció està 
més treballat i reflexionat. Tal com diu l’Alcalde, aquest govern no es comprometrà a 
res que no pugui fer. Es valora positivament,  però és un tema que s’ha de madurar. 
L’Ajuntament  té  per  davant  contractacions  molt  importants  que  requereixen  tota 
l’atenció dels serveis municipals. En aquests moments l’Ajuntament ja té un contracte 
de serveis de jardineria amb el Centre Especial de Treball Tramuntana. El govern es 
prendrà un període de reflexió en aquest tema.

Pere Albó: Insisteix en que el govern pot introduir aquestes mesures, i que la moció és 
molt rigorosa.

Jordi Lloveras: No entén que costi tant introduir aquestes clàusules.  

Mª Carme Quero: Insisteix que han de treballar plegats tots els grups. S’abstindran.

Jordi Vilà: Pel govern és un tema transcendental que requereix més temps.

Es desestima la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 3 (GDC, MES, CUP)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 6 (CIU)

15. - MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA SOLICITUT D'ARTISTES LOCALS 
PER FER EXPOSICIONS AL PATI DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
GUÍXOLS

Moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP):

«Des  de  el  any  1950  a  Sant  Feliu  s'han  estat  realitzant  exposicions  al  pati  de 
l'Ajuntament les quals han estat part de la nostre cultura i les nostres costums del poble, 
aquestes exposicions permetien al  poble anar a gaudir  les obres de qualsevol artista 
gratuïtament. 

D'aquí  han  sortit  pintors  com PONSJOAN,  TORRENT BUCH,  MANERA,  JOSEP 
ALBERTÍ, PERE MAS, ALEXANDRE MATAS i molts altres. 

També és una molt bona manera de donar oportunitats a talents emergents. 
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En  petició  de  molts  artistes  Locals  recolzats  amb  moltes  signatures  de  artistes  i 
ciutadanes de Sant Feliu 

Demanem al equip de govern i concretament al regidor de cultura que es retorni al poble 
de Sant Feliu un lloc tant popular i emblemàtic i a la vegada tant enriquidor i necessari 
pels nostres artistes locals com és el pati de l'Ajuntament.»

Elena Delgado: Exposa el contingut de la proposta. Han recollit més de 190 signatures 
fins avui.

Jordi Lloveras i Dolors Ligero anuncien els vots favorables dels seus respectius grups.

Jordi Vilà: És més un prec que una proposta. En el nou mandat no s’han deixat de fer  
exposicions al pati de l’Ajuntament. S’han de millora els criteris aplicats fins ara.

Es desestima la proposta amb la votació següent:

Vots a favor: 9 (CIU, CUP, GDC, MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)

16. - PROPOSICIONS URGENTS

No se’n presenten.

II. Part de control:

1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA 
DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS

1.1.  -  INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE 
FACTURES  PENDENTS  DE  RECONEIXER  L'OBLIGACIO.-PRIMER 
TRIMESTRE 2016

«Es dóna compte dels informes trimestrals d’intervenció sobre compliment de terminis 
de  factures  pendents  de  reconèixer  l’obligació  del  primer  trimestre  del  2016  de 
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms»

La Interventora exposa que en aquest trimestre no n’hi ha cap.

1.2. - EXP. TC061/2016 ADEQUACIO ESPAI GUIXOLS ARENA

«Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2016 AJ07001133 de 30 de març 
de  2016  que  aprova  la  transferència  de  crèdit  1  TC061/2016  (Adequació  Guíxols 
Arena).»

1.3.- ALTRES
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«Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2016 pel qual 
s’estableixen  els  preus  públics  de  les  entrades  dels  espectacles  compresos  a  la 
programació del primer semestre de 2016 del “Guíxols Escena”.

«Es dóna compte dels canvis dels membres del grup municipal de Convergència i Unió 
en  les  Comissió  Informativa  d’Economia  i  Organització,  que  seran  Emili  Vilert  i 
Pibernat i Maria Carme Quero Campasol, i de la Comissió Informativa de Territori, que 
passa a ser Dolors Ligero i Ruiz i Tomàs Pla i Pon.»

2.- PRECS I PREGUNTES

2.1.- PREGUNTES ADREÇADES PER ESCRIT

Pregunta del regidor Jordi Lloveras i Avellí adreçada a la regidora Laura Aiguaviva i 
Carreras.

«Fa pocs dies s'anunciava un pla de neteja viària que, sota el nom de “Els dijous fem 
dissabte”,  serviria  per  netejar,  amb intensitat,  una zona determinada de la  ciutat.  El 
calendari feia referència a sis neteges d’aquí a final d'any: abril, maig, juny, octubre, 
novembre i desembre. En tot cas, i per ampliar la informació al respecte, preguntem: 

-Quines zones i/o carrers són els previstos per actuar en aquest calendari anunciat?
-En aquesta neteja intensiva, es contempla la neteja d'herbes i de xiclets enganxats a les 
voreres?»

Laura Aiguaviva: La propera serà el dijous 5 de maig al voltant de l’Escola Baldiri i 
Reixach com els carrers Bilbao, Corunya i Castell d’Aro, etc. No avencem els llocs on 
es realitzaran per si cal canviar-ho per motius d’urgència. El contracte no contempla 
netejar les herbes, per això s’ha licitat un contracte per fer-ho el maig/juny, i després de 
l’estiu de manera general, i a les zones on apliquem la neteja intensiva també ho fem. 
Pel què fa als xiclets es fa de la millor manera possible tenint en compte que no tenim 
maquinària específica per fer-ho.

Pregunta del regidor Jordi Lloveras i Avellí  adreçada al regidor Salvador Calabuig i 
Serra.

«El 24 d'octubre de 2012 el jutjat contenciós nº18 de Barcelona desestimava el recurs 
presentat per la companyia Turispania SA en relació a la sentència de 18 de gener de 
2012 que obligava a la companyia a enderrocar la porta tapiada a l'entrada nord de la 
platja de Can Rius (això ja es va fer), a retirar tots els cartells que indiquen prohibició, o 
limitació, d'accés públic (això s'ha fet en part) i a eliminar la porta metàl·lica tancada 
amb cadenat que impedeix el pas per la zona sud (això no s'ha fet encara). 
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Per  altra  banda,  hi  ha una ordre  de la  Direcció  General  d'Ordenació  del  Territori  i  
Urbanisme, de data 26 de març de 2013, segons la qual l'embarcador que hi ha tot seguit 
de la platja de Can Rius haurà de disposar d'amarres lliures per posar-les a disposició 
d'ús públic.

La nostra pregunta és:

-Està prevista en l'agenda del govern alguna actuació al respecte tenint en compte que, i 
al marge del compliment de les disposicions anteriorment exposades, caldria arreglar i 
fer les actuacions oportunes per obrir el camí que, a partir de l'embarcador, puja fins al 
mirador de les remendadores?»

Salvador Calabuig: El camí està tancat donada la seva perillositat. Tenim l’accés i la 
intenció del govern és arreglar-lo per poder-lo obrir. 

Pregunta del regidor Jordi Lloveras i Avellí adreçada al regidor Jordi Vilà i Vilà:

«L'anunci fet  pel govern en relació al  museu Thyssen i  la seva ubicació de manera 
permanent en el mateix lloc on fins ara ho ha estat de manera temporal i, al mateix 
temps, l'anunci fet també de destinar-hi una inversió important de diners (entenem que 
part d'aquesta inversió tindrà a veure amb l'espai en si) ens porta, com a grup municipal,  
a intentar replantejar-nos com quedarà configurat en un futur el binomi museu Thyssen 
– Museu d'Història de la Ciutat. A més, i com ha quedat recentment demostrat amb el 
llegat de monedes medievals a la ciutat, el nostre museu necessita també créixer i fer-ho 
de manera transversal, amb un recorregut propi al marge del que representa el Thyssen. 
Davant aquests dubtes, formulem les següents preguntes:

-El  nou projecte  d'obres  per  a la  millora  del  Thyssen afectarà,  des  d'un perspectiva 
d'espai, al Museu d'Història de la Ciutat?

-Està previst per part del govern, tal i com contemplava una moció aprovada l'any 2012, 
destinar una part de l'herència dels germans Anllò a la cultura expressada des de la 
vessant històrica que representa el Museu d’Història de la Ciutat?»

Jordi  Vilà:  És  molt  d’hora  per  respondre  aquestes  preguntes.  L’espai  del  Monestir 
quedarà  positivament  afectat  però  caldrà  veure  com queda  tot  plegat.  Pel  què  fa  a 
l’herència,  primer  s’ha de liquidar  i  veure quin saldo queda,  per plantejar  projectes 
després.

Pregunta del regidor Jordi Lloveras i Avellí adreçada al regidor Jordi Vilà i Vilà:

«Agafant la carretera a Pedralta, després dels primers contenidors d'escombraries que 
trobem a mà esquerra, baixa un camí de sorra que porta al Mas Tanoc.
El camí continua, convertint-se en un corriol que arriba casi fins a l'esplanada de Santa 
Escolàstica.
Actualment, i a l'alçada del Mas Durán, el corriol es troba tancat per una gran porta 
metàl·lica i una reixa que volteja el bosc impedint el pas de les persones que puguin 
transitar pel camí. Pregunta:
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-És aquest un camí o corriol privat? 
-Té reconeguda la servitud de pas?»

Josep Saballs:  Aquesta tanca es va posar el 2014. El 9 de setembre es va incoar un 
expedient de restauració de la realitat física i el propietari va presentar al·legacions. No 
hi ha constància que sigui un camí de titularitat pública ni té reconeguda cap servitud de 
pas. S’està pendent de la resolució provisional del POUM per acabar l’expedient.

Pregunta del regidor  Jordi Lloveras i  Avellí  adreçada a la regidora Laura Serrano i 
Gálvez:

«El  fons  català  de  cooperació  al  desenvolupament  és  una organització  formada  per 
ajuntaments  catalans  i  altres  organitzacions  supramunicipals,  que  destinen  una  part 
petita  del  seu pressupost  a  finançar  accions  de cooperació  al  desenvolupament  i  de 
solidaritat  amb els  pobles  dels  països  més  desfavorits.  Institucionalment,  el  fons  és 
reconegut com l'interlocutor vàlid en temes de desenvolupament i solidaritat,  tant en 
l’àmbit estatal (llei 23/1998 de cooperación internacional para el desarrollo) com en el 
català (llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament). El fons actua igualment com a 
instrument  de  coordinació  dels  esforços  dels  ajuntaments  catalans  en  els  casos 
d’actuacions en situació d’emergència. De fet, i en el tema actual i latent de les persones 
refugiades a Europa, la Generalitat el té com a punt de referència i coordinació entre els 
diferents ajuntaments disposats a col·laborar. Pregunta: 

-És el nostre municipi soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament?

Laura Serrano: A dia d’avui no estem d’alta. Des del 13 de març de 2012 no s’ha fet cap 
aportació  econòmica  i  l’Ajuntament  es va donar  de baixa l’1 de desembre  de 2012 
al·legant  motius  econòmics.  Estem  treballant  per  donar-nos-hi  d’alta,  veure  quina 
aportació econòmica podem fer i quin projecte anirà dirigida.

2.2 PREGUNTES ORALS

Mª Elena  Delgado:  Adreçada  a  la  regidora  Laura  Serrano.  Com  es  pensa  garantir  
l’alimentació adient dels infants quan no accedeixin a les beques menjador perquè els 
centres estan tancats.

2 precs: 
- Hem entrat una sol·licitud per que es realitzin processos participatius per a grans 

inversions com la que es destinarà al Thyssen, Guixols Arena, etc. També en els 
pressupostos municipals.
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- Referent a l’entorn laboral i seguretat ciutadana. Lamentem el desacord en el 
conveni.  A  la  Policia  Local  hi  ha  manca  d’efectius,  no  es  cobreixen  els 
quadrants i manquen places. S’ha donat el cas que només hi ha un efectiu al 
carrer posant en perill la seguretat dels ciutadans i del propi agent. Hi ha indicis 
que poden fer pensar que el funcionament de la Policia Local no és l’adequat. 
Per  aclarir  a  la  ciutadania  tot  això,  demanem  que  l’Ajuntament  realitzi  un 
informe tècnic de la situació actual de la Policia Local i es publiqui al portal de 
transparència.

Laura Serrano: Estem treballant en aquest sentit i ho garantirem. Ho explicarem amb 
més detall.

Alcalde: Respecte als 2 precs, recollim el primer, l’estudiarem i li donarem resposta. Pel 
què fa al segon, era referit a...?

M. Elena Delgado: Informe tècnic sobre la situació global de la Policia Local. Hi ha 
molts  dubtes  i  informacions  que  no  apareixen  a  les  actes  dels  plens.  Aprofito  per 
demanar que consti en acta tot el que es diu per part dels ciutadans que esperen fins al 
final per poder fer les seves intervencions.

Alcalde: Recollim el prec, i referent a les actes, no es recullen aquestes intervencions 
perquè no formen part de l’acte jurídic. El Ple acaba després de les intervencions dels 
regidors.

Pere Albó: Faig un prec. Consultem els decrets i veiem que els decrets es pengen a 
l’aplicació informàtica molt més tard del que es feia. Demanem que sigui més immediat 
per poder fer el seguiment.

Magda Lupiáñez: Faig un prec i pregunta:

- Han solucionat el pagament de l’aportació econòmica de l’Indiketa Ride? Tenim 
entès que no s’ha fet el pagament perquè no es va realitzar la prova. Esperem 
que es pagui la quantitat assignada pel 2015 i apostem perquè la nostra ciutat no 
deixi  perdre  una  altra  prova.  Demanem que  faci  el  necessari  per  solucionar 
aquesta situació.

- Com està la contractació del dinamitzador del PIJ per obrir a les tardes? Sembla 
que ja hi ha el pressupost.

- El 7 de maig es va fer una reunió amb les entitats esportives per formalitzar el 
Consell de l’Esport. Només calia que es passés l’acta en net i passar-la a justícia. 
Fa un any d’això. Demanem que es tiri endavant ja que això serà una bona eina 
de treball per a tothom.

- Perquè no hi ha hagut activitats de les entitats a la Trail-walker i perquè no s’ha 
posat el cartell a l’entrada de la carretera de Palamós?

Tomàs Pla: He vist uns cartells que anuncien diversos pàrquings de la ciutat. Voldria 
que m’aclarissin el  rètol de “5 minuts” que hi ha a sota. Què vol dir? Pàrquing a 5 
minuts? També trobem a faltar rètols que indiquin la ubicació del cementiri.

Emili  Vilert:  Al c. del Mall  hi  ha llambordes enfonsades que poden provocar algun 
accident (davant Can Solés).
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Alcalde: Mentre passin camions per allà tindrem problemes. Els camions no respecten 
els senyals. És una zona de vianants per on no hauria de passar cap cotxe. La voluntat 
del govern és de tancar-ho al trànsit per poder-ho solucionar.

Dolors Ligero: Tinc tres preguntes:
 
- El carrer 2 de maig, davant la plaça Alabric està molt deteriorat, hi ha alguna 

acció prevista? Si no és així demanem que es tingui en compte.
- S’ha pres una decisió per a l’emplaçament del nou institut?
- Quines accions s’han dut a terme per la Sra. Georgina Linares com a regidora 

per a la transició durant aquest mesos.

David Oliveras: El que va passar és que era un conveni a tres bandes i un d’aquests 
ajuntaments  es  va  fer  enrere  quedant  el  conveni  apartat.  Estem en  converses  per  a 
realitzar-lo el 2016.
Pel què fa al PIJ estem realitzant un projecte per marcar directrius i poder orientar-ho 
bé. Hem demanat diversos pressupostos.

Alcalde: Pel què fa al  Consell  de l’Esport,  no mani la pressa...  durant 4 anys es va 
esperar al final del mandat. Tampoc pel que fa a les Vies Verdes. Vaig assistir a una 
reunió  en  aquest  ajuntament  acompanyat  dels  regidors  d’esports  i  de  turisme.  Vam 
insistir a convocar una reunió amb l’empresa responsable. Durant tres anys, l’anterior 
govern només va posar entrebancs, això ens ho ha dit l’empresa i els responsables de 
Vies Verdes,  donat que no es garantien les necessitats  per a realitzar-la.  Si torna la 
prova a Sant Feliu serà gràcies a les gestions del regidor David Oliveres. No traslladi 
responsabilitats a qui no pertoca. Això ens ho ha traslladat l’empresa responsable i el 
Consorci de Vies Verdes. Si ho recuperem serà gràcies a les gestions que estem fent.

Magda  Lupiáñez:  L’equip  de  govern  no  va  moure  ni  un  dit.  Vaig  preguntar-ho  al 
regidor en una comissió informativa i em van dir que no s’havia fet cap gestió. Serà el 
seu regidor qui no fa la feina. Vam treballar molt dur per a portar proves esportives a 
aquesta ciutat. Potser no van fer les coses prou ben fetes, però ens preocupa que no facin 
la feina.

Alcalde: Acabo el debat. Li dic el que m’han traslladat l’empresa i Vies Verdes. Vostès 
ja ho sabien que la perdrien, l’empresa els ho traslladava cada any. És prou important el 
tema com perquè personalment fes gestions per recuperar-ho.

Laura Aiguaviva: Pel què fa als senyals de pàrquing, indiquen 5 minuts caminant, hi ha 
un pictograma que ho indica. Les del cementiri estan encarregades i s’instal·laran en 
breu.
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Alcalde: Sr. Saballs, prengui nota de la reparació de l’asfalt del c. 2 de maig.
Respecte a l’emplaçament de l’IES, no hem descartat cap dels emplaçaments. Aquesta 
setmana hem enviat una carta al Departament per saber si volen vendre o no el terreny 
de fora Ronda. A partir d’aquí podrem contestar si adquirim aquest terreny o no. No 
tanquem cap possibilitat.
La senyora  Linares  està  fent  una  gran tasca  en aquest  govern  perquè han hagut  de 
començar de zero, com la resta de regidors.

Georgina Linares: M’agrada que m’ho pregunti la gent de CiU, que no ha fet res en 
aquest sentit. A part de l’assistència a les reunions de l’AMI, que és una entitat que 
treballa seriosament en aquest tema, només començar vam presentar la moció a favor de 
la llibertat nacional, la instal·lació de l’estelada davant l’ajuntament, la moció a favor de 
la resolució 1/XI del Parlament i l’acompanyament del procés constituent. A part de la 
dignificació i reivindicació de la memòria històrica, com queda palès en aquest Ple. 

Alcalde: Tanquem l’apartat de precs i preguntes...

Dolors Ligero: No m’ha quedat clara la resposta de l’Indiketa Ride ni la Trail-walker.

Alcalde: Té raó, li  traslladarem la resposta per escrit i respecte a la Trail-walker, he 
tingut  converses  amb  l’entitat,  estan  molt  contents  de  com va  anar.  No  hem parat 
atenció en les pancartes, ho farem, és una prova a mantenir donat l’èxit d’inscripcions i 
la participació de les entitats.

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

El secretari,
Vist i plau
L'alcalde,

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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