PLE /XJONAMA

[firma]

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

Codi de Verificació electrònic: 07af5bfa-80e2-4262-bca0-843fbad0c466

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA D’AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
8/2016
Caràcter :
SESSIÓ ORDINÀRIA
Del:
30 de juny de 2016
Hora:
de 21 h a 0 h
Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix la sessió.
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)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Excusa la seva absència:
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016
(X2016009291)
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL SUPLEMENT DE CREDIT
3 SC002/2016 (FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A
DESP. GENERALS) (X2016008423)
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL CREDIT EXTRAORDINARI 3 CE001/2016
(FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESP.
GENERALS) (X2016009115)
5.- INICI DE L’EXPEDIENT D’ATERMENAMENT DE LA FINCA DE PROPIETAT
MUNICIPAL SITUADA AL CARRER JACINT DE PAU, NÚM. 32 (X2016009449)
6.- RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUS DE L’ENTITAT ADF GAVARRES
(X2016008583)
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (X2016009284)
8.- MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL REIAL DERET 1004/2015 QUE REGULA
EL PROCEDIMENT PER L'ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOL
(X2016009087)
9.- MOCIÓ PERQUÈ EL MUNICIPI ES COMPROMETI A TREBALLAR AMB LA
BANCA ÈTICA (X2016009611)
10.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL PATRONAT DE TURISME I COMERÇ DE
LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016009563)
11.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE L'ACOLLIDA DE LES PERSONES
REFUGIADES. (X2016009617)
12.- MOCIO PERQUÈ ES RETIRIN ELS RÈTOLS PROHIBITIUS DE LA ZONA DE
LA PLATJA DE CAN RIUS, ES DOTI L'EMBARCADOR D'AMARRADORS D'ÚS
PÚBLIC I S'ARREGLI EL CAMI DE RONDA DE SURT DE LA PLATJA DE CAN
RIUS (X2016009598)
13.- PROPOSICIONS URGENTS
II.- PART DE CONTROL
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS
D'INTERÈS
14.1.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC
098/2016, OBRES MILLORA ESCOLES MUNICIPALS (X2016008988)
14.2.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERENCIA
RESTAURACIO BANDERA (X2016008231)
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14.3.- DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC
103/2016, ALTRES DESPESES RESTAURACIÓ BANDERA (X2016009070)
14.4.- DONAR COMPTE 1 TC111/2016, ADQUISICIO FINCA CAN BLASCO
(X2016008899)
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15.- PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió:
I. Part Resolutiva:
1. – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’aproven, sense esmenes, les actes de les sessions número 6, de 26 de maig de 2016 i
número 7, extraordinària, de 30 de maig de 2016.

2. – APROVACIÓ INICIAL DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
2016. (X2016009291)
«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
 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.
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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. [...].”
Vist l’informe favorable de la Interventora Municipal de data 20 de juny de 2016.
El Ple Municipal acorda:
“1. Aprovar les Inversions Financerament Sostenibles per a l’any 2016, d’acord amb el
següent detall:
Actuació/Projecte
Implantació i difusió de l’administració electrònica a l’Ajunt. SFG

Import
123.300,00 €

Urbanització carrer Santa Magdalena (FASE 2)

676.143,60 €

Asfaltat de carrers

225.000,00 €

Millora voreres

175.000,00 €

Façana Antic Hospital

149.775,34 €

Arranjament esllavissades Ricard Boadella Escales i camí de Ronda
TOTAL

31.321,00 €
1.380.539,94 €

2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de Suplement de Crèdit
núm. 3 SC003/2016, i amb el següent detall:
03.15320.61900 Obres d’infraestructures carrers .............................707.464,60 euros
03.15320.61901 Obres, pavimentació, voreres i altres vies públ. .....400.000,00 euros

*
3. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de Crèdit Extraordinari
núm. 3 CE002/2016, i amb el següent detall:
12.49200.62601 Implantació i difusió de l’Admó. electrònica...........123.300,00 euros
03.93300.63200 Façana antic Hospital ...............................................149.775,34 euros
4. Aquestes dues modificacions de crèdit es finançaran amb Romanent de Tresoreria per
a despeses generals.
5. Exposar al públic, previ anunci en el BOP de Girona, en el termini de 15 dies.”»
>>
Josep M. Muñoz: Explica què són les inversions financerament sostenibles, que no han
de generar més despeses, o generar estalvi. El destí més gran són obres de carrers, i
després, l’administració electrònica i l’arranjament de la façana de l’Hospital. Es preveu
fer un nou expedient més endavant.
Pere Albó: Vol recalcar que l’Ajuntament té els comptes sanejats perquè hi ha hagut una
bona gestió de l’anterior govern. Hi ha un romanent de sis milions o quatre milions,
segons la manera de comptar-ho. El pressupost de 2016 es va aprovar de pressa, i ja va
anunciar que s’haurien de fer modificacions. Aquestes són d’un import important i
algunes ja eren previsibles, com la nova aportació a la Fundació Thyssen. Aquesta
explicació val pels tres punts.
Jordi Lloveras: Pregunta quins carrers de la ciutat s’arranjaran.
Dolors Ligero: Posa de manifest la bona gestió del govern anterior i les restriccions que
es van imposar pel govern estatal. Les inversions previstes en la proposta creu que són
necessàries. Votaran a favor.
Josep M. Muñoz: Agraeix la intervenció de la Sra. Ligero. Com a regidor d’Hisenda ha
reconegut reiteradament la bona situació econòmica de l’Ajuntament.
En resposta al Sr. Jordi Lloveras, els carrers s’asfaltaran segons les prioritats fixades
pels serveis tècnics.
En resposta al Sr. Pere Albó, els pressupostos s’han d’aprovar a partir del mes
d’octubre. Li recorda que no va cobrar per cap dedicació ni el gener ni el febrer.
Dolors Ligero: A la partida per arranjament de carrers, vol destacar el carrer
Guadalajara i el carrer Sant Martirià, que creu que han de ser prioritaris.
Josep Saballs: Els asfaltats es contracten per preus unitaris, i segons les ofertes es
podran més o menys carrers. El carrer Sant Martirià va apart, i es preveu acabar abans
de Nadal.
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Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS, CIU i GDC)
Abstencions: 1 (MES)

3. - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL SUPLEMENT DE
CREDIT 3 SC002/2016 (FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE
TRESORERIA PER A DESP. GENERALS) (X2016008423)

«Vistes les propostes de suplement de crèdit de diferents àrees, que motiven l’existència
de despeses que no poden ajornar-se fins a l’exercici següent i que en el Pressupost
vigent el crèdit és insuficient i no ampliable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal, de data 15 de juny de 2016.
El Ple Municipal acorda:
ACORD
Primer.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3
SC002/2016 sota la modalitat de Suplement de Crèdit, d’acord amb el següent detall:
Altes en les aplicacions de despesa:
Aplicacions
02 93100 22706
03 15100 21200
05 32600 22706
05 32600 48002
07 33000 22699
07 33305 48000
07 33306 22799
07 33801 22799
07 33805 22699
08 23100 22699

Descripció
Estudis i treballs tècnics SSEE
Actuacions subsidiàries
Plans educatius
Beques escoles bressol
Exposicions Àrea Cultura
Aportació Fundació Thyssen
Contractes i convenis Teatre Narcís Masferrer
Contractes Festa Major
Despeses celebracions assenyalades
Despeses emergències socials

Import
20.500,00 €
11.000,00 €
6.000,00 €
4.500,00 €
4.000,00 €
100.000,00 €
18.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €

*
10
13
13
14
16
16
16
16
16
04
04
04
17
17
21
20
18

43900
91200
94302
92200
33703
33704
34100
34100
34206
17101
17220
17000
43901
93301
33210
33220
33300

22699
22606
46700
22799
22799
22699
48005
48006
22799
22799
22500
22706
22799
22700
22609
22609
22609

Programes desenenv. Comercial i PIMES
Homenatges, conferències, presentacions i act.
Aportació Consorci vies verdes
Contractes servei organització
Despeses casals
Dinamització punt informació juvenil
Aportacions activitats i entitats esportives
Subvencions escoles esportives
Gestió piscina municipal
Altres contractes parcs i jardins
Canon de Costes i taxa Canyerets
Projectes sensibilització Medi Ambient
Contractació il·luminació esdeven. de ciutat
Contracte neteja edificis municipals
Despeses activitats biblioteca
Despeses arxiu
Despeses exposicions i conferències museu

5.000,00 €
6.000,00 €
11.035,00 €
20.000,00 €
37.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
18.000,00 €
73.000,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
32.245,00 €
1.216,00 €
4.000,00 €
4.284,00 €
481.780,00 €

Finançament:
Aquestes despeses es finançaran, de conformitat amb l’article 177.4 del TRLRHL i
l’article 36.1 i 36.2 del RD 500/1990, amb els següents recursos:
1) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant edicte al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i en el BOP de Girona, durant el termini de 15 dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
El present acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es
presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.”»
>>
Josep M. Muñoz: Exposa el contingut de la proposta. Es tracta de donar resposta a les
necessitats dels diferents serveis municipals. Hi ha una nova aportació a la Fundació
Thyssen, i despeses de diferents contractes.
Pere Albó: Creu que hi ha un decalatge de 500 €.
La Sra. Raquel Rius, Interventora accidental, ho repassa i diu que és correcte.
Dolors Ligero: Pregunta pels 73 mil euros de la piscina municipal. El grup de CiU va
demanar fa tres mesos els comptes de la Fundació Thyssen.
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Josep M. Muñoz: L’empresa concessionària de la piscina té pendent de solució des de
2012 unes reclamacions econòmiques. S’ha analitzat el contracte i el contingut de les
reclamacions. S’intentarà arribar a un acord amb la concessionària des de la defensa
dels interessos contractuals de l’Ajuntament, però també del bon funcionament del
servei públic municipal.

S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS, CIU i GDC)
Abstencions: 1 (MES)

4. - APROVACIÓ INICIAL DEL CREDIT EXTRAORDINARI 3 CE001/2016
(FINANÇAT AMB ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESP.
GENERALS) (X2016009115)
«Vistes les propostes de crèdit extraordinari de diferents àrees, que motiven l’existència
de despeses que no poden ajornar-se fins a l’exercici següent i que en el Pressupost
vigent no existeix crèdit.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal, de data 15 de juny de 2016.
El Ple Municipal acorda:
ACORD
Primer.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3
CE001/2016 sota la modalitat de Crèdit Extraordinari, d’acord amb el següent detall:
Altes en les aplicacions de despesa:
Aplicacions
Descripció
08 23101 46600 Aportació Fons Català de Coop. al Desenvolup.
13 92201 46601 Associació Catalana de Municipis
13 92201 46600 Federació de Municipis de Catalunya

Import
1.100,00 €
3.722,00 €
3.582,00 €

*
21 32600 22001 Adquisició de fons biblioteques escolars

3.000,00 €
11.404,00 €

Finançament:
Aquestes despeses es finançaran, de conformitat amb l’article 177.4 del TRLRHL i
l’article 36.1 i 36.2 del RD 500/1990, amb els següents recursos:
2) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant edicte al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i en el BOP de Girona, durant el termini de 15 dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
El present acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es
presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.”»

Josep M. Muñoz: Es tractar de donar-se d’alta novament al Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, a l’ACM, a la FMC.
S’aprova la proposta per unanimitat.
L’Alcalde posa de manifest els avantatges que tenim pel fet de ser membres de l’ACM i
les altres entitats.

5. – INICI DE L’EXPEDIENT D’ATERMENAMENT DE LA FINCA DE
PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER JACINT DE PAU, 30
(X2016009449).
El Sr. Josep M. Muñoz s’absenta de la sessió.
«Vista la memòria elaborada per la Secretaria de l’Ajuntament per a l’atermenament de
la finca de propietat municipal situada al carrer Jacint de Pau núm. 30, atès els dubtes
existents sobre els límits d’aquest bé patrimonial de l’Ajuntament.
Atès que de la referida memòria resulta la següent proposta de delimitació de la finca:
Parcel·la de 118’15 metres quadrats, situada al carrer Jacint de Pau, número 30, en
forma de “U” oberta al carrer, que limita:
- al nord, dreta entrant, amb el patí posterior de la finca del carrer Monticalvari,
núm. 25-27, en una llargada de 10’26 metres perpendicular al carrer.
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- al sud, esquerra entrant, en part amb finca d’Assumpció Murugarren del número
32 del mateix carrer, en una llargada de 5’78 metres perpendicular al carrer; i en
part amb finca propietat dels hereus de Joan Vilatge Buxó del número 36 del
mateix carrer, en una llargada de 8’95 metres perpendicular al carrer ;
- a l’est, en part amb el carrer Jacint de Pau amb un primer front de 6’88 metres,
en part amb la part posterior de finca d’Assumpció Murugarren, amb un front de
8’68 metres, i en part amb el carrer Jacint de Pau amb un altre front de 1’74
metres;
- i a l’oest, en una llargada de 0’45 m. amb el mur posterior de la finca del carrer
Monticalvari, núm. 25-27; i en una llargada de 16’82 m. amb el mur posterior de
les finques del carrer Monticalvari números 29 i 31.
Sobre la parcel·la descrita hi ha diverses construccions en estat ruïnós. Aquesta finca
pertany a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a bé patrimonial.

Atès que l’art. 226 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
atorga als ens locals la facultat de promoure i d’executar l’atermenament entre els béns
que els pertanyen i els dels particulars si els límits són imprecisos.
Atès que l’art. 136 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals regula el
procediment per a l’atermenament, i que correspon al Ple municipal tant l’inici com la
resolució d’aquest procediment.
D’acord amb l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a l’atermenament de la finca de propietat municipal situada al carrer
Jacint de Pau núm. 30.
Segon.- Establir que l’atermenament tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2016, a les 13
hores, a la Sala de plens de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris de les finques limítrofes, els quals podran
presentar les al·legacions i documentació que considerin convenients en defensa dels
seus drets, fins a 20 dies anteriors a l’assenyalat per a l’inici de la pràctica de
l’atermenament.

*
Quart.- Publicar l’anunci de l’atermenament al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Registre de la propietat a l’efecte de l’anotació
marginal de l’atermenament.»
S’aprova la proposta per unanimitat.

6. - RATIFICACIÓ DELS
GAVARRES. (X2016008583)

NOUS

ESTATUTS

DE L'ENTITAT ADF

El Sr. Josep M. Muñoz es reincorpora a la sessió.
«Atès que en data 22 de gener de 2016 l’assemblea general ordinària de l’ADF
(Associació de Defensa Forestal) Gavarres marítima, de la qual l’ajuntament de Sant
Feliu és membre, va aprovar la modificació dels seus estatuts.
Vistos els nous estatuts aprovats.
Vist l’anteriorment exposat,
El Ple Municipal acorda:
Primer.- Ratificar els nous estatuts de l’ADF Gavarres Marítima.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ADF Gavarres Marítima (Zona Esportiva Municipal
s/n, 17246 Sta.Cristina d’Aro).»

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per la comissió informativa d’Urbanisme,
es ratifica la inclusió de l’ordre del dia per unanimitat.
Posteriorment, s’aprova la proposta per unanimitat.

7. - APROVACIÓ ICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES
DE PREVENCIÓ D'INCENDIS (X2016009284)
«La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
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La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja
de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava
obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions
aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu
àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions.
Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a
complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
Vist el “Plànol de delimitació de Sant Feliu de Guíxols” que ha realitzat el Consell
Comarcal del Baix Empordà a petició de la Diputació de Girona, i que ha estat
supervisat pels serveis tècnics municipals.
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un
cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
El Ple Municipal acorda:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de

*
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.»
Atès que la proposta no estat dictaminada per la comissió informativa d’Urbanisme, es
ratifica la inclusió de l’ordre del dia per unanimitat.
Posteriorment, s’aprova la proposta per unanimitat.

8. - MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DEL R. DECRET 1004/2015 QUE
REGULA EL PROCEDIMENT PER L'ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT
ESPANYOLA (X2016009087)
Aquesta moció presentada pel grup de la CUP, es deixa sobre la taula per l’absència en
aquest Ple de la Regidora Sra. Elena Delgado.

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: 07af5bfa-80e2-4262-bca0-843fbad0c466

9. - MOCIÓ PERQUÈ EL MUNICIPI ES COMPROMETI A TREBALLAR AMB
LA BANCA ÈTICA (X2016009611)
La següent proposta que es sotmet al Ple, presentada pel grup de GDC, introdueix
canvis respecte a la proposta del mateix grup que es va tractar a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
«La realitat ens diu que en l’actual context de crisi prolongada la banca, com la
coneixem tradicionalment, ha tingut com a mínim un comportament poc adequat. De
fet, les entitats financeres han estat el gran motor que ha alimentat l'especulació que ens
ha portat fins a la crisi, posant el seu propi benefici per sobre del bé comú i el de la
ciutadania.
Paral·lelament a la voràgine de les retallades socials, de la precarització laboral i del
creixement de la pobresa, aquestes entitats financeres han seguit augmentant els seus
beneficis de forma exponencial, sovint a través de l'elusió fiscal (el Banc de Santander
-entitat amb la qual treballa el nostre Ajuntament- és l'empresa espanyola amb més
filials en paradisos fiscals) o de pràctiques més que reprotxables (és conegut que la
majoria d'entitats financeres tradicionals, com CaixaBank -entitat amb la qual treballa
el nostre Ajuntament-, tenen vincles financers amb les principals empreses d’armament
del món o amb companyies multinacionals que exploten amb treball infantil les mines
de cobalt de l'Àfrica). La poca transparència d'aquesta banca en les seves inversions
provoca que sovint la ciutadania normal siguem còmplices sense saber-ho en petites
accions que alimenten i enforteixen les desigualtats socials i, per tant, també de les
seves conseqüències, com per exemple són les guerres.
Es coneix com a banca ètica, o banca alternativa, al conjunt d'entitats financeres l'oferta
de les quals no està condicionada exclusivament al criteri de la rendibilitat-risc. Els seus
serveis es basen en els principis de la cooperació i la sostenibilitat, i la seva estructura
de govern està fonamentada en la participació cooperativa. Els projectes de la banca
ètica es basen en una gestió totalment transparent que fomenta els beneficis
mediambientals i genera serveis que prioritzen el comerç just, l'ajuda social i les
inversions favorables al medi ambient entre altres.
La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta a
responsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió. Per
això,
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El Ple Municipal acorda:
Primer. La realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d'estudiar com anar
adaptant les operacions bancàries del consistori a entitats de banca ètica i/o
cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
Segon. Que les partides pressupostàries destinades a pagar subvencions per a les
associacions locals i a la cooperació al desenvolupament es comencin a gestionar a
partir d'entitats que responguin a criteris de banca ètica. Aquesta seria una manera
també de sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d'aquest tipus.»

Jordi Lloveras: Exposa les operacions dubtoses de grans entitats bancàries espanyoles,
amb temes d’armament o explotació infantil. Davant d’això, cada vegada més ciutadans
volen que els seus estalvis no es destinin a aquestes males pràctiques. Des del
municipalisme es pot col·laborar dins de les nostres limitacions, i promoure que la
ciutadania també en faci ús.
Dolors Ligero: Votaran a favor.
Josep M. Muñoz: Votaran a favor, tot i que pot discrepar d’alguna de les afirmacions de
la proposta. Des de l’Ajuntament es farà tot el possible, dins del respecte als principis de
publicitat i concurrència en la contractació quan aquests s’hagin d’aplicar. En les
properes setmanes s’obrirà un compte en una d’aquestes entitats.
Pere Albó: Votarà a favor.
S’aprova la proposta per unanimitat.

10. - MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL PATRONAT DE TURISME I
COMERÇ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016009563)
Moció presentada per pel grup municipal CiU:
«Des de fa molts anys que el turisme i el comerç són uns dels principals motors
econòmics de Sant Feliu de Guíxols, generadors de llocs de treball i riquesa pels
ciutadans.
Ens trobem en un lloc privilegiat i tenim recursos naturals, culturals, arquitectònics,
gastronòmics, infraestructures... que ens fan ser únics i diferents però que cal
continuar millorant i potenciant.
La creació d'un ens públic, com ara un patronat de turisme/comerç, que englobi i
col·labori colze a colze amb totes les empreses relacionades i vinculades aquests
sectors, amb l'objectiu de definir i elaborar línies estratègiques per al desenvolupament
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turístic de la ciutat i com una de les prioritats sigui vetllar i promocionar la marca
de ciutat en els mercats emissors i prioritzar-los en funció de la seva importància per
a la destinació, ajudaria en aquesta tasca.
El Patronat de Turisme és un organisme autònom que té la funció de promoure la
presència activa d'un municipi, en aquest cas seria Sant Feliu de Guíxols, en el
mercat turístic: difonent i incrementant el coneixement del l 'oferta turística que, amb
la denominació de "la Marca: Sant Feliu de Guíxols". Objectiu: Estimular i
dinamitzar l'activitat empresarial turístic-comercial, uns dels sectors prioritaris per a
l 'economia de la ciutat.
El Ple Municipal acorda:
El grup municipal de Convergència i Unió proposem la creació d'un patronat de
turisme i comerç de la ciutat, i així disposar de les eines necessàries pel coneixement de
la realitat i dels potencials propis de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, per poder
desenvolupar les seves capacitats turístiques i comercials. Fomentant també la qualitat
en la prestació dels serveis turístics i en el conjunt de la destinació. Així mateix poder
definir i dur a terme els plans i les estratègies necessàries per a la promoció de les
activitats econòmiques del turisme i comerç de Sant Feliu de Guíxols.
Poder també endegar programes de millora de la imatge pública del municipi i donar
suport a la seva presència en el mercats turístics i convertir Sant Feliu en un referent i
capdavantera en turisme a nivell de la Costa Brava, destinació turística en turisme
familiar i turisme cultural, entre d'altres.
Coordinar i agrupar els esforços necessaris de les persones i entitats, tendents a la
millora dels sectors turístics i comercials de la ciutat, potenciant i coordinant iniciatives
turístiques dels diferents agents implicats. Alhora, col·labora amb ens promocionals
d'àmbit català i espanyol per millorar la projecció turística de la ciutat de Sant Feliu de
Guíxols.
El Patronat de Turisme i comerç de Sant Feliu de Guíxols tindrà com a missió, dotar
de valor afegit la Marca de Ciutat per millorar-ne, així, el posicionament, la
percepció i la imatge precognitiva en els principals mercats emissors i donar suport a la
comercialització dels nostres productes i serveis turístics als empresaris que treballen en
la nostra ciutat.»

*

Mª Carme Quero Campasol: El comerç i el turisme són bàsics per a la ciutat. Aquest ens
hauria de permetre actuar amb agilitat i de forma econòmica per treballar conjuntament
amb el teixit econòmic de la ciutat.
Pere Albó: Creu que és una proposta interessant. A l’Ajuntament hi ha antecedents dels
quals es pot aprendre.
Sílvia Romero: El govern comparteix els objectius, però no l’eïna que es proposa en
aquesta moció. Des de fa un any s’està treballant amb les associacions de comerciants i
d’empressaris del turisme.
Pere Albó: El govern actual ha desmuntat l’Estació Nàutica, que és el que més
s’assemblava al que ara es proposa.
Dolors Ligero: El seu grup ofereix tres alternatives per tal que es pugui aprovar una
proposta. La primera seria un patronat o ens autònom de l’Ajuntament, amb ingressos
de l’Ajuntament i altres de propis, i amb capacitat de decissió. La segona proposta seria
un ens que no necessàriament ha de disposar d’un pressupost propi, sinó que formés
part del pressupost de l’Ajuntament, i que les seves propostes fossin vinculants. La
tercera seria fer un ens de participació sectorial, que englobés a tots els comerços i
empreses turístiques, i que fés propostes per dinamitzar el comerç, i que l’ajuntament
tingués l’última paraula. L’Ajuntament fa poc va aprovar un patronat municipal
d’esports. Està disposada a que quedi sobre la taula per tal que el govern s’ho acabi de
pensar.
L’Alcalde demana que respongui la Sra. Romero, però emplaçant a fer les reunions que
calgui.
Sílvia Romero: Cal l’acord de les dues parts, i sense el sector privat no es pot decidir.
Li recorda al Sr. Albó que l’Estació Nàutica existeix i funciona.
Alcalde: Cal buscar l’eficiència i l’eficàcia. Emplaça als grups a tornar-ne a parlar.
Es desestima la proposta amb la votació següent:
Vots a favor:
6 (CIU i MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC, i GS)
Abstencions:
1 (GDC)

11. - MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE L'ACOLLIDA DE LES PERSONES
REFUGIADES. (X2016009617)
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Moció presentada pels grups TSF, ERC i GS:
«L'any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial
de les Persones Refugiades. L'objectiu era rescatar de l 'oblit la dramàtica situació
que viuen milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades
internes i sol·licitants d'asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a
marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics o d'orientació sexual, entre
d'altres.
Amb la commemoració d'aquest dia les Nacions Unides volien que la ciutadania
sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i
refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i
voluntaris de les entitats que treballen en matèria d'immigració i asil que donen
suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de protecció
internacional.
Des d'aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta
realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de
l 'Estat espanyol, que és l'administració
competent
a l'hora de fixar els
contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que s'ha situat
a la cua d'Europa a l'hora de proveir places per a persones refugiades i que
encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds
d'asil.
Malgrat
aquesta realitat,
des de Catalunya s'ha mantingut
un fort
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives
que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club Cata la acollint escriptors
refugiats, el programa de ciutats defensores deis drets humans a nivell
municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats
que treballen
donant assistència a les persones amb necessitats de protecció
internacional.
Pel que fa a les institucions
públiques catalanes, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció
internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del
qual ha estat la campanya d'emergència del 2013 per donar assistència a les
víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de
gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats,
que engloba el dret d'asil, el refugi i la protecció subsidiària.

*

Però és d’ençà del 19 d'abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb
centenars de persones que fugien deis seus paises cercant refugi camí d'Europa,
que es va despertar una onada d'indignació i rebuig de part de la ciutadania
europea a la manca de resposta deis Estats amb les persones refugiades.
Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar
la seva solidaritat
amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració
pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven
refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos.
Durant l 'estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària
com a conseqüència del desplaçament forcat de centenars de milers de
persones, la gran majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus,
sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d'Europa durant
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustrica,
Alemanya ... Una situació que havia viscut la Mediterrània
la primavera
d'aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per milers de persones
que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali. .. Persones
que escapaven de l 'horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
immensa majoria d'ens locals catalans, així com les associacions municipalistes
i el Govern de la Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir
aquelles persones demandants de protecció internacional,
preveient una allau
d'arribades de refugiats que no s'ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar
la proposta de l' Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats
refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè
per a l' Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat
per les entitats socials, l'administració local i la Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant
manca de
responsabilitat per part deis governs europeus a l'hora d'establir el nombre de
persones refugiades que calia reubicar entre els Estats membres de la
UE, així com a promeses incomplertes de la major part deis governs com
el de l'Estat espanyol, que tot i comprometre's a acollir 16.000 refugiats
en dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat
plantejar-se aplicar a Turquia i tercers paises emissors l 'erroni model del
govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al
desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del
Marroc i altres paises subsaharians facin de mur de contenció de possibles
refugiats.
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En aquest sentit, l'acord del passat 18 de marc del Consell Europeu amb
Turquia vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en
[oc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte
deis drets humans i compleixi amb l’obligació deis estats d'acollir les
sol·licitants
d’asil, la Unió Europea externalitza
les seves fronteres
i
subcontracta aquestes responsabilitats a l'Estat t u r c . Aquesta mesura va ser
rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per
la Federació de Municipis de Catalunya i l' Associació Catalana de Municipis,
que aglutinen tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs deis Estats membres de la UE parteixen
d'una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi
humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants
a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en 1I0c
de les de salvament a les aigües frontereres.
Si volem acabar amb el tràfic d'éssers humans i amb les morts a la
Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats
humanitaris, possibilitat de sol·licitar l 'asil en ambaixades i consolats europeus
en els països d'origen i trànsit, etc,
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d'aquesta catàstrofe
humanitària totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el
seu conjunt, tenim l'obligació ètica, moral il·legal
d'atendre, socórrer i
acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l'asil i de la
protecció
internacional
recollits
en les convencions
internacionals,
fonamentalment l'article 14 de la Declaració Universal deis Drets Humans, la
Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l'Estatut
deis Refugiats, així com el Protocol de 1967.
A diferencia de la política acordada pels caps d'Estat i de govern de la
UE, els ajuntaments,
les institucions
supramunicipals
i les associacions
municipalistes catalanes estem donant suport a les persones refugiades en
ruta, a través de la campanya del Fons Català i d'altres iniciatives, estem
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com
va expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr, Caries
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat
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15 de marc, en la qual afirma que Catalunya esta preparada per acollir al
voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta
anys milions d'europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van
fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil,
hem d'obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell!
episodi de trista memòria.
És per tot l 'exposat que els grups municipals de Tots per Sant Feliu (TSF),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(ERC)i Partit deis
Socialistes de Catalunya (PSC),a ['Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols proposem
l’adopció dels següents acords:

•
Declarar l 'ens local, Sant Feliu de Guíxols,municipi
persones refugiades.

compromès amb les

•
Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l'hora
d'establir les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya,
ates que és en l'àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l 'acollida de
manera eficaç.
•
Exigir a l 'administració general de l'Estat que els municipis disposin deis
recursos econòmics necessaris per garantir l'acollida de les persones refugiades.
•
Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de
la UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a
Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret
Internacional.
•
Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional
legals i segures en paises d'origen i transit i que el govern espanyol
assumeixi la seva responsabilitat
acceptant
íntegrament
les quotes
de
persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata.
•
Denunciar l 'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l'acollida i l'acompanyament
de les persones refugiades que estan en ruta o
en camps de refugiats a Grècia i d'altres països acollidors de manera temporal o
definitiva.
•
Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
dotant lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les
mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de
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qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones
s'estableixin.
•
Manifestar el compromís del món local d'oferir els municipis territori
d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats
especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la
seva integració.
•
Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes
d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
•
Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del
Comitè per a l' Acollida de les Persones Refugiades i participar en l'establiment
deis municipis acollidors conjuntament
amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
•
Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del
municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles
i la interacció necessària per prevenir el racisme i / o la discriminació, i promoure
la cohesió social.
•
Endegar
i garantir
polítiques
municipals
de cooperació al
desenvolupament
i solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les
mateixes amb les entitats municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té delegada
aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a l'
Associació Catalana de Municipis.
•
Fer arribar
aquest
acord
al Fons Català de Cooperació
al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l' Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat
espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi (o ens
local supramunicipal si és el cas).»

Jordi Vilà: El dia 20 va ser el dia de les persones refugiades, i es va posar de manifest el
compromís del consistori amb els refugiats. Cal canviar el rumb que ha pres la Unió
Europea en el tractament dels refugiats.

*

Jordi Lloveras: Malgrat el govern de l’Estat, des del municipalisme es manté el
compromís amb els refugiats. Posa el seu grup municipal a disposició de la regidoria de
serveis socials i de Girona Acull.
S’aprova la proposta per unanimitat.

12. - MOCIO PERQUÈ ES RETIRIN ELS RÈTOLS PROHIBITIUS DE LA
ZONA DE LA PLATJA DE CAN RIUS, ES DOTI L'EMBARCADOR
D'AMARRES D'ÚS PÚBLIC I S'ARREGLI EL CAMI DE RONDA DE SURT DE
LA PLATJA DE CAN RIUS (X2016009598)
Moció presentada per GdC:
«L'actual Llei de Costes estableix una servitud d’accés al litoral, que haurà de ser
pública i gratuïta, i disposa també que no es permeten, en cap cas, obres o
instal·lacions que interrompin el lliure accés al mar. Fa molts anys que l'edifici Club de
Mar (gestionat per la companyia Turispania) no respecta aquest dret, muntant any rere
any una paradeta de para-sols i hamaques i utilitzant d'aquesta manera un bé que és de
domini i ús públic per a interessos particulars. Fins i tot, hi posa una persona
contractada per vigilar i vetllar per la zona i hi penja cartells on es pot llegir clarament:
“Ús solàrium, zona de concessió privada”. En aquest sentit, el 24 d'octubre de 2012 el
Jutjat Contenciós nº18 de Barcelona desestimava el recurs presentat per la companyia
Turispania 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, a
retirar tots els cartells que indiquen prohibició, o limitació, d'accés públic i a eliminar
la porta metàl·lica tancada amb candau que impedeix el pas per la zona sud.
Per altra banda, caldria recordar que 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, en entendre que aquesta és una zona d'ús
públic.
Atès l'exposat,
El Ple Municipal acorda:
Primer. Que es procedeixi, quan abans millor, a retirar tots els rètols de la zona de la
platja de Can Rius que indiquen que aquella zona és de concessió privada per anar a
prendre el sol.
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Tercer. Complir amb els requeriments de la sentència de 18 de gener de 2012
que obliga a eliminar la porta metàl·lica que impedeix el pas per la zona sud.
Quart. Arreglar i endreçar el camí de ronda que puja fins el mirador de les
“Remendadores”.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya.»

Jordi Lloveras: Fa un resum històric de l’ocupació de la zona de Can Rius per
Turispània i el Club de Mar, de la creació de la plataforma Salvem Can Rius, de la
sentencia sobre el tema. Tres anys després de l’obertura de la platja de Can Rius, la
sentència s’ha complert només en part, no respecte a la porta sud. Hi ha rètols que
indiquen l’ús privat. Demana que s’obri la porta sud d’accés.
Josep Saballs: El govern municipal està d’acord amb el fons, però hi ha molts de punts
que no són competència de l’Ajuntament sinó de Costes. Els punts primer i segon són
de Costes. El punt Tercer va lligat amb el punt Quart d’arranjament del camí de Ronda,
que s’intentarà en el proper exercici. Si no fos un cul de sac, no hi hauria el perill de
degradació.
Alcalde: Aquest tema es tractarà amb Costes juntament amb altres temes.
S’aprova la proposta per unanimitat.

13. - PROPOSICIONS URGENTS
13.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
PER AL REFORÇ D'ESTIU 2016 DE RECOLLIDA COMERCIAL, DE
MOBLES, PODA I NETEJA DE PLATGES (X2016008360)
«Atès a l’acord d’aprovació del Plec de clàusules econòmic administratives i tècniques
per l’adjudicació del contracte de neteja viària, recollida de residus de platges i aigües
marines i gestió de la deixalleria per Ple de data 27 de març de 2008.

*
Atès a l’acord d’adjudicació de la contracta a l’empresa Cespa SA nom comercial
Ferrovial Servicios per Ple de data 10 de setembre de 2008.
Atès l’acord d’aprovació de la revisió de preus per JGL de data 3 de novembre de 2016.
Atès a l’oferta econòmica presentada per l’empresa Cespa SA l’any 2008.
Atès que durant l’època d’estiu la població de Sant Feliu de Guíxols ascendeix
considerablement i, això, produeix que el servei de neteja de la nostra ciutat s’hagi
d’augmentar en la seva proporcionalitat.
Atès que l’any 2015 ja es varen incrementar els recursos de recom, recollida de mobles i
poda i neteja de platges.
Atès L’art 26 del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques per
l’adjudicació del contracte de neteja viària, recollida de residus de platges i aigües
marines i gestió de la deixalleria
Atès l’informe que hi ha a l’expedient signat per la Cap de l’Àrea de Neteja Urbana i
Zona Blava.
El Ple Municipal acorda:
1r Modificar el contracte del servei de neteja viària, recollida de residus de platges i
aigües marines i gestió de la deixalleria municipal, atès la necessitat de realitzar el
servei de reforç d’estiu 2016 de recollida comercial, recollida de mobles i poda i de
neteja de platges a l’empresa Cespa SA , amb NIF A82741067 adreça Avinguda
Catedral núm. 6-8 1ª planta 08002 Barcelona per import de 33.920,02 € (iva inclòs)
2n Aprovar l’autorització i la disposició per import de 33.920,02 € ( Iva inclòs) a càrrec
de les partides pressupostaries següents:
-

Partida núm 191621022799 Contracte de recollida AD núm.op. provisional
920160002114 per import de 25.617,53 €
Partida núm 191630022799 Contracte de neteja AD núm. op. provisional .
920160002117 per import de 8.302,49€

3r Comunicar a l’empresa Cespa SA, que en un màxim de 5 dies des de l’adjudicació de
la modificació del contracte, haurà d’ingressar a Tresoreria de l’Ajuntament l’import de
1.233,46€ en concepte de garantia definitiva complementaria de la modificació
quantitativa del contracte, corresponent al 4 % del valor d’adjudicació sense iva
(30.836,38 €), per fer front les obligacions derivades del contracte.»
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Pere Albó: No s’ha pogut tractar a les comissions informatives. Creu que hauria de ser
una obligació de l’empresa ja implícita en el contracte. D’entrada votarà que no.
Laura Aiguaviva: L’any passat ja es va fer un reforç de voluminosos, RECOM i platges.
El reforç és necessari per tenir un bon servei. El contracte arriba fins on arriba. Per les
herbes es farà un contracte a part.
Pere Albó: La neteja de les platges comença el 15 de juny. Li consta que el RECOM
està en el contracte. Amb el preu que es paga, creu que no s’hauria de pagar més.
Dolors Ligero: El contracte recull la neteja diària de les platges, i el RECOM el paguen
les empreses. Els voluminosos són els de sempre. El contracte actual no està ben
dimensionat. El nou contracte ha de ser millor. S’abstindran.
Laura Aiguaviva: Les platges es fan des del 15 de juny diàriament. Des de l’any passat
es fa també la platja dels Canyerets. Al contracte de RECOM s’hi han anat adherint més
establiments. Són contractes llargs i s’han d’adaptar.

S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor:
12 (TSF, ERC, GS)
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions:
6 (CIU i GDC)

13.2. - APROVACIO TRANSFERENCIA CREDIT EXP. 3 TC 001/2016
DESPESES ACTIVITATS BIBLIOTECA (BIBLIOPLATJA SANT FELIU DE
GUIXOLS) (X2016009704)
«Atesa la proposta de les Àrees de Biblioteca i Museu sol·licitant una transferència de
crèdit entre aplicacions amb la mateixa àrea de despesa.
Vist l’informe favorable de la Interventora municipal de data 29 de juny de 2016, en el
qual posa de manifest el següent:

*
“[...] la transferència de crèdit afecta a una aplicació del capítol 4, que correspon a
una aportació prevista a l’Associació Amics del Museu. Atès que les subvencions
nominatives s’aproven pel Ple en el moment de l’aprovació del Pressupost Municipal,
s’entén que la minoració de crèdit d’una aplicació d’aquest tipus ha de seguir el mateix
procediment que en la seva dotació. Per la qual cosa, s’aplicaria el procediment
establert en la Base 11.3 d’Execució. [...].”
Per tot això,
El Ple Municipal acorda:
“1r. Aprovar l’expedient 3 TC 001/2016 de transferència de crèdit, d’acord amb el
següent detall:
TRANSFERÈNCIA POSITIVA:
21.33210.22609 Despeses activitats biblioteca........................................2.284,00 Euros
TRANSFERÈNCIA NEGATIVA:
18.33300.48000 Conveni amics del museu............................................2.284,00 Euros

2n. Exposar aquest expedient al públic mitjançant edicte al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i al BOP de Girona, durant el termini de 15 dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
El present acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es
presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.”»>

Es ratifica la urgència per unanimitat.
Jordi Vilà: Explica el servei de biblioplatja i activitats complementàries, adreçades a
tots els públics.
Dolors Ligero: Felicita aquesta iniciativa del govern. Però no està d’acord d’on surten
els diners, del conveni d’amics del museu.
Jordi Vilà: Les activitats dels amics del museu era custodiar el Fortim i el niu
d’ametralladores, que ja estan previstes en el nou servei. No s’esgota la partida del
conveni amics del museu.

S’aprova la proposta amb la votació següent:
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Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS, GDC i CIU)
Abstencions: 1 ( MES)

13.3. - MODIFICACIÓ OOFF Nº9. REGULADORA TAXES PRESTACIÓ
SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS MUNICIPALS. ANNEX 12 EEMM
(X2016009376)
“En data 28 de juny de 2016, en sessió extraordinària, el Consell Rector de l’Organisme
Autònom Escola de Música, va aprovar inicialment les taxes de l’exercici 2016 de
l’Escola de Música.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 29 de juny de 2016.
El Ple Municipal acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de l’annex 12 de l’Ordenança Fiscal número 9 “Taxes
dels Serveis de l’O.A. Escola de Música”, el redactat del qual serà el següent:

Annex 12.- Taxes dels Serveis de l’Organisme Autònom “Escola de Música”

1.- Matrícula (Despeses d’Inscripció) per Curs Escolar
En concepte de matrícula, despeses de gestió i reserva de plaça, per cada nou alumne
que ingressi a l’Escola de Música, s’abonarà, durant el mes de setembre (o bé durant el
mes següent en el que es formalitzi la inscripció un cop iniciat el curs), la següent
quantitat:
4021
4021
4021
4053

a).- Matrícula ordinària
b).- Matrícula a partir del segon membre de la unitat familiar
c).- Matrícula a partir del tercer membre de la unitat familiar
d).- Matrícula per a alumnes que només facin orquestra i/o coral

74,80€
37,40€
0,00€
37,40€

Notes:
- Les matrícules formalitzades en el darrer trimestre de cada curs es reduiran al 50 %.
- Membres computables de la unitat familiar

*
Són membres computables de la unitat familiar:
1.- El pare i la mare, i/o, si és el cas, els tutors o persones encarregades de la
guarda i protecció del menor.
2.- L’alumne/a.
3.- Els germans o germanes majors de 18 anys i menors de 26 anys sempre que no
percebin cap tipus d’ingressos.
4.- Germans o germanes majors de 26 anys quan es tracta de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda superior al 33% expedida
per la Conselleria de Benestar Social.
5.- En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincles matrimonials, la
formada pel pare o mare i tots els fills que convisquin amb un o l’altre i que
reuneixin els requisits a què es refereixen els anteriors articles.
6.- Ningú pot formar part de dues unitats familiars alhora.
7.- La determinació dels membres de la unitat familiar es fa atenent a la situació
existent el 01 de setembre de cada any.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la
presentació de la còpia compulsada del llibre de família.
Els fills dels professors de l’escola de música tindran una bonificació a la matrícula del
100%.
2.- Quotes Mensuals.
Per cada un dels concepte que a continuació es descriuen, s’estableixen les següents
quotes mensuals:
4001
4003
4004
4005
4006
4062
4007
4008
4009
4010
4011
4013
4014
4015
4016
4017
4022
4023

a.- Sensibilització
b.- Formació bàsica 1
c.- Formació bàsica 2
d.- Formació bàsica 3-4
e.- Formació bàsica 5
ae.-Formació bàsica 6
f.- Grau mitjà
g.- Instrument complementari/repertori 30min
h.- Música de cambra / combo
i.- Aula estudi per hora
j.- Coral
l.- Suzuki
m.- Llenguatge/Harmonia
n.- Lliure instrument/repertori 30min
o.- Lliure instrument/repertori 45min
p.- Lliure instrument/repertori 60min
t.- Conjunt instrumental / orquestra
u.- Colònies musicals

18,50€
59,00€
60,00€
80,00€
80,00€
83,00€
109,00€
35,00€
32,00€
2,50€
6,00€
72,65€
38,00€
53,00€
70,00€
83,00€
12,00€
450,00€
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4024
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061

v.- Colònies musicals (segon i ss germans)
405,00€
w.- Lliure amb llenguatge – instrument 30 min
73,00€
x.- Lliure amb llenguatge – instrument 45 min
90,00€
y.- Lliure amb llenguatge – instrument 60 min
103,00€
z.- Complementàries orquestra + coral
15,00€
aa.- Complementàries orquestra + coral + combo / cambra
40,00€
ab.- Lloguer instruments
5,00€
ac.- Tallers trimestrals (8 sessions)
59,00€/ trimestre
ad.- Instrument complementari/repertori 45’
52,00€

- En el cas que per l’organització dels cursos els serveis es prestessin per un període
inferior a una quinzena les quotes es reduiran a la meitat.
En cas de baixa d’algun alumne, la quota també es reduirà en proporció a la prestació de
servei efectuada, sempre i quan aquella baixa es comuniqui amb anterioritat a l’emissió
dels rebuts mensuals.
3.-Bonificacions de caire social.
Podran gaudir d’una bonificació de caire social al import de les taxes regulades al
present annex 12 les famílies que reuneixin les condicions i acompleixin els requisits
establerts a l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per
Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals.
Segon.- Publicar al BOP de Girona i en un diari dels de major difusió provincial aquest
acord, i exposar al públic l’expedient durant 30 dies hàbils.”
Es ratifica la urgència per unanimitat.

Jordi Vilà: Exposa el contingut de la proposta, i la possibilitat de bonificar les persones
jubilades en funció de la seva capacitat econòmica.
Pere Albó: Creu que s’haurien de trobar fórmules pels nens amb capacitat i talent i
sense recursos econòmics.

*
Jordi Lloveras: La gran majoria de famílies de la ciutat queden excloses d’aquest tipus
d’ajudes. Creu que els alumnes haurien de pagar el funció dels ingressos de la unitat
familiar. Es partidari d’aplicar la tarifació social.
Jordi Vilà: Es clar que la proposta es pot millorar, però també que la tarifació social és
complexa, i que l’Ajuntament fa un gran esforç per mantenir oberta l’Escola de Música,
malgrat la davallada de les subvencions.

S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, ERC, GS, i CIU)
Abstencions: 2 (GDC i MES)

13.4. – APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D’ENTRADES
PER AL CONCERT “ECLÈCTIC”
«Atès que des d’aquest Ajuntament es vol dur a terme el concert ECLÈCTIC el qual es
porta a terme per part dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de
Guíxols i de l’Escola Municipal de Música de Banyoles

Atès que es considera que s’hauria d’establir el pagament per poder accedir a l’esmentat
concert el dia 2 de juny de 2016
Atesa l’existència de raons culturals, el preus proposats no cobreixen totalment el preu
del servei, però la diferència es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent
Vista la proposta de data 30 de juny de 2016 del regidor de l’àrea de Cultura en relació a
l’aprovació de l’establiment del preu públic.
Atès que els elements del preu públic són:
 Els obligats al pagament d’aquest preu públic seran els adquirents de les entrades
 El pagament s’efectuarà per cadascun dels obligats mitjançant autoliquidació en el
moment de comprar l’entrada
Vista la memòria econòmic-financera de data 30 de juny de 2016 de la cap de l’àrea de
Cultura en relació a l’establiment d’aquest preu públic
Vist l’informe de la interventora de data 30 de juny de 2016 en relació a la proposta
d’establiment d’ aquest preu públic plantejada pel regidor de l’àrea
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El Ple municipal acorda:
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1. L’aprovació del preus públics està delegada a la Junta de Govern Local pel Ple de
l’Ajuntament, no obstant, per l’aprovació d’aquest preu públic es procedeix a
l’avocació d’aquesta competència.
2. Aprovar l’establiment del preu públic següent en concepte de preu de venda
d’entrades :
Entrada general

10,00€

3. Aprovar els següents elements essencials del preu públic:
 Els obligats al pagament d’aquest preu públic seran els adquirents de les
entrades.
 El pagament s’efectuarà per cadascun dels obligats mitjançant autoliquidació en
el moment de comprar l’entrada.
 El dèficit del preu públic, segons la memòria econòmic-financera, anirà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 07 33805 22699.
4. Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant edicte al Tauler d’anuncis
municipal i anunci al BOPG, per al general coneixement.»

Es ratifica la urgència per unanimitat.
Jordi Vilà: Exposa el concert que hi haurà el proper dissabte, conjuntament amb
l’Escola de Música de Banyoles, i anima a tots a anar-hi.
S’aprova la proposta per unanimitat.

II. Part de control:
14.- DONAR COMPTE
QÜESTIONS D’INTERÈS

DELS

DECRETS

D’ALCALDIA

I

ALTRES

14.1 - DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC
098/2016, OBRES MILLORA ESCOLES MUNICIPALS (X2016008988)

*

Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ07002713 de data 14 de juny de
2016 que aprova la transferència de crèdit 1 TC 098/2016 obres pla de millora escoles
municipals (Projecte 2016/2/EDU/1).

14.2 - DONAR COMPTE DE LA TRANSFERENCIA CREDIT 97/2016,
RESTAURACIO BANDERA (X2016008231)
Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2016AJ07002089 de data
02/06/2016 que aprova la transferència de crèdit 1 TC 097/2016 (restauració de la
bandera de Rafael Patxot projecte 2016/2/MUS/1).

14.3 - DONAR COMPTE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EXP. 1 TC
103/2016, ALTRES DESPESES RESTAURACIÓ BANDERA (X2016009070)
Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ07002723 de data 15 de juny de
2016 que aprova la transferència de crèdit 1 TC 103/2016 altres despeses de restauració
de la bandera.

14.4 - DONAR COMPTE 1 TC111/2016, ADQUISICIO FINCA CAN BLASCO
(X2016008899)
Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 2016AJ07002482 de 9 de juny de
2016, que aprova la transferència de crèdit 1 TC111/2016 (Adquisició Finca Can
Blasco).
>>
Els regidors es donen per assabentats.

15.- PRECS I PREGUNTES.
15.1 PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT.
Preguntes formulades pel regidor Jordi Lloveras:
-En primer lloc volem felicitar a l'equip de govern per les noves i bones iniciatives dutes
a terme durant aquest mes de juny, ens referim a la fira "Explica'm un conte" i al festival
“Nomad”. Concretament, i referint-nos a aquest últim esdeveniment, ens consta l'èxit de
l'activitat de fer tai-chi pel matí a la platja. Hem pogut comprovar com aquesta és una
iniciativa que molts municipis amb platja porten temps oferint als veïns i estiuejants
com una iniciativa municipal durant els mesos d'estiu.
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Pregunta: S'ha plantejat l'equip de govern la possibilitat de programar uns dies
determinats a la setmana aquesta activitat a la platja?
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Sílvia Romero: Durant el mes d’agost, els dimarts i dijous, de 8 a 8:45 davant la pista de
basquet es farà ioga, i potser també Taichi.
-El tancament al trànsit de cotxes del carrer Nou de Garrofers ha comportat, segons ens
ha arribat, un cert malestar per part d'un grup de veïns i veïnes de la zona. Segons hem
pogut esbrinar, el Pla de Barris preveia inicialment una regulació major del trànsit per la
presència del col·legi, però no així el tancament definitiu per la part del c/ Ferran
Romaguera, impossibilitat d'aquesta manera la circulació en sentit rotatori.
Sobre aquest tema, formulem les següents
Preguntes:
-Es va informar, prèviament al tancament parcial del carrer, als veïns i veïnes?
-La mesura actual es preveu provisional o definitiva, i en aquest últim cas, també es
mantindrà durant els períodes de no escolarització?
Josep Saballs: Hi ha opinions diverses entre els veïns, però el suport és total per part de
l’Escola. Les senyals del tancament ja porten tres anys, i ara s’ha fet el tancament físic.
El tancament serà definitiu, i es senyalitzarà com a tal. La tendència és donar prioritat al
vianant per davant dels vehicles, també en altres zones.
-Quin és el motiu pel qual el diari digital local Tribuna Ganxona no va ser convocat el
23 de juny a la roda de premsa de presentació de la nova exposició del Thyssen, com la
resta de mitjans de comunicació? (nota: segons l'agència de comunicació Mahala,
encarregada de l'Espai Thyssen, la decisió de no invitar a Tribuna Ganxona va ser de
l'Ajuntament)
Sílvia Romero: Ho desconec, el pla de comunicació està subcontractat i tenia ordres de
convidar a tots els mitjans de comunicació.
-Hi ha, en el conjunt de l'estat espanyol, un nombre important de béns immobles
registrats amb titularitat de l’Església que no són pròpiament béns eclesiàstics de culte.
Cal recordar que l'any 1998 el govern d'Aznar va introduir una reforma del reglament
hipotecari que permetia que l'Església catòlica pogués procedir a la inscripció registral
dels seus béns immobles per la via de la immatriculació, això afectava no només a
aquells béns de culte o religió (esglèsies, monestirs, catedrals...) sinó també altres béns
de qualsevol tipus (finques, pisos, cases, solars...).

*
L’última reforma de la llei hipotecària de l'any 2015, molt vigilada per les directrius
europees al respecte, va derogar aquesta possibilitat. la voluntat del nostre grup és
conèixer la realitat del nostre municipi en tots els aspectes, també en aquest, i per això
preguntem:
-Quants immobles no considerats de culte té l'església catòlica en el nostre municipi i
quants d'aquests han estat registrats per la via de la immatriculació entre els anys 1998 i
2015?
Josep M. Muñoz: A nom del Bisbat de Girona, consten 9 béns en el padró d’IBI, i 1 en
el padró de rústega. Se li facilitarà el llistat per tal que ho pugui consultar en el Registre
de la Propietat.
-En el Ple del mes passat vàrem preguntar pels pins protegits que hi ha a la zona de
l'hotel Alàbriga. Vam dir llavors, i ho mantenim ara, que aquests arbres han estat
maltractats expressament com a conseqüència de les obres.
Llavors, la resposta per part del govern, va ser que s'havia requerit a l'empresa
constructora perquè retirés la brutícia que hi ha al voltant dels arbres i per què s'apliqués
als arbres un tractament fitosanitari.
Cal recordar que la llicència d'obres estipula que cal garantir el manteniment dels pins.
Atès que no es va saber concretar llavors si aquests requeriments havien estat complerts
per part de l'empresa constructora, preguntem ara si ja s'han fet i si s'ha fet al respecte
alguna nova actuació.
Josep Calabuig: Hi estem a sobre, i si l’empresa no compleix actuarem al respecte.

15.2 PREGUNTES FORMULADES ORALMENT
Pere Albó fa diversos precs i preguntes:
- Demano que s’estigui a sobre de la neteja de les platges.
- Voldríem una explicació de les mesures de seguretat preses amb motiu de la visita del
President.
- Es pintaran la resta de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament?
- Demanem també un protocol per al nomenament o canvi de nom dels carrers de
manera definitiva.
- Cal la direcció tècnica d’un enginyer de camins, canals i ports per al transport de la
sorra a la nostra platja?
- Hi ha hagut diversos vehícles cremats, què està passant?
- Com es gestiona un radar a mitges amb un altre municipi?
- Tot i haver-ne parlat, cal millorar la neteja de les herbes. De vegades no caldria grans
mitjans tècnics. Cal estar-hi a sobre, pot ser motiu d’incendi.
- Hem rebut queixes sobre els WC dins el Nomad.
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- Ens poden explicar si hi ha previstos uns lavabos públics a la zona on hi ha el tren
turístic?
- Quines són les previsions per a la realització de l’obra del c. Sant Martirià?
- Hi ha previstes mesures pel tema de les onades de calor?
- El Sr. Alcalde considera Tribuna Ganxona un mitjà de comunicació?
- Ens poden explicar millor el funcionament del butlletí i si tenen previst el cost del
repartiment.
Josep Saballs: Referent al c. Sant Martirià, falta la segona meitat de l’obra que es va
iniciar el tramit d’aprovació del plec el 7 de juny, a finals de juliol es publicarà en el
perfil del contractant. La resta de tràmits ens porta a finals de setembre i el final de
desembre l’acabament de l’obra. Cal recordar el canvi de la normativa europea ens ha
endarrerit els terminis.
Alcalde: Sobre les mesures de seguretat per la visita del President, les posen els Mossos
d’Esquadra i les hem d’acceptar com a normals, per la importància de l’esdeveniment,
tenint en compte que ve també la Presidenta del Parlament.
Respecte al manteniment de l’ajuntament fa 20 que no s’hi feia res, passat l’estiu farem
la resta de l’edifici.
Josep Calabuig: Sobre la portada de sorra, Costes no va acceptar l’informe del nostre
tècnic, que és bioleg, i ens van requerir un enginyer per a la supervisió.
Alcalde: Us informaré privadament sobre la investigació arran de la crema de vehicles.
Fa mesos que Trànsit ens han cedit un radar que gestionem conjuntament amb el
municipi de Santa Cristina d’Aro.
El tema de les herbes ha quedat ampliament contestat.
El lavabo del passeig ja està instal·lat i en funcionament.
Desconeixia les queixes del lavabos del Nòmad.
Josep Melcior Muñoz: El butlletí és una eina per complir amb la obligació d’informar
d’allò que realitza una administració pública. Demano respecte per l’empresa que el
realitzarà que compleix tots els requisits. Hi participaran tots els grups municipals en la
mateixa proporció.
Alcalde: El cost del butlletí serà d’aproximadament 15.000 € per aquest any 2016, no
50.000 € com vostè deia.
Es segueixen les mesures normals respecte a les onades de calor.

*
És irrellevant si considero o no Tribuna Ganxona, o altres webs o blocs, mitjans de
comunicació. No em correspon a mi decidir-ho.
L’Alcalde convida tots els vilatans a participar de l’acte de rebuda de la senyera de
Rafael Patxot, expressa el condol a la regidora Laura Aiguaviva per la pèrdua de la seva
mare, i dona el Ple per acabat.
Dolors Ligero: No està d’acord en això últim, ja que ja s’havia inicat el punt dels precs i
preguntes, i el seu grup serà l’únic que no podrà fer precs i preguntes.
Alcalde: Es el que passa quan no es fa un ús racional del temps. El plens no tenen una
durada ilimitada, i els veïns que hi assisteixen també tenen dret a intervenir.
A les 0 hores l’Alcalde dóna per finalitzat el Ple, del qual, com a secretari, n’estenc
aquesta acta.
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