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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

15/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
15 de novembre de 2016
de 21 h a 11:20 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (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. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estanyol (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero i Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Excusen la seva absència:
Sr. Carles Motas i López (TSF),
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
NÚM.:

ASSUMPTE:

1.- PRESSUPOST GENERAL 2017
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Desenvolupament de la sessió :
1. - PRESSUPOST GENERAL 2017
Vista la següent proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Organització:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI DE 2017, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU.
Atès l'informe econòmic - financer referent al Pressupost General.
El senyor regidor de Serveis Econòmics presenta a la Comissió Informativa d’Economia
i Organització per al seu estudi i dictamen la següent proposta:
Primer.- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per el
Pressupost General de l’exercici 2017
Segon.- Aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a
l’exercici 2017, que comprèn els següents:
A).- Pressupost de l’Entitat Local per l’exercici de 2017 xifrat en 27.424.131,00€. El
resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació
1
Impostos directes

Import
14.080.483,00 €

2

218.000,00 €

Impostos indirectes

3
Taxes i altres ingressos
5.285.294,00 €
4
Transferències corrents
6.179.576,00 €
5
Ingressos patrimonials
443.960,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació
Import
Alienació
d'inversions
6
0,00 €
reals
7
Transferències de capital 148.025,00 €
8
Actius financers
0,00 €
9
Passius financers
1.068.793,00 €
TOTAL PRESSUPOST
27.424.131,00 €

DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Denominació
Import
1
Despeses de personal
8.814.803,00 €
Despeses de béns corrents i
2
11.429.815,00€
serveis
3
Despeses financeres
205.782,00 €
4
Transferències corrents
1.766.395,00 €
Fons
de
contingència
5
0,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import
6

Inversions reals

3.425.880,00 €

7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

55.729,00 €
0,00 €
1.725.727,00 €
27.424.131,00 €

B).- Aprovar el Pressupost de l’Organisme Autònom de l'Escola de Música per a
l'exercici de 2017 xifrat en la quantitat de 465.592,00 €. El resum per capítols és el
següent:
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INGRE S S OS
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació
Import
1
Impostos directes
0,00 €
2

Impostos indirectes

0,00 €

3
Taxes i altres ingressos 219.194,00 €
4
Transferències corrents 246.298,00 €
5
Ingressos patrimonials
0,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació
Import
Alienació
d'inversions
6
0,00 €
reals
7
Transferències de capital 0,00 €
8
Actius financers
0,00 €
9
Passius financers
0,00 €
TOTAL PRESSUPOST
465.492,00 €

DES PE S E S
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap. Denominació
Import
1
Despeses de personal
426.110,00 €
Despeses de béns corrents i
2
39.482,00 €
serveis
3
Despeses financeres
0,00 €
4
Transferències corrents
0,00 €
5
Fons de contingència
0,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap. Denominació
Import
6

Inversions reals

7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
465.592,00 €

C).- Pressupost de l’O.A. Emissora municipal per a l'exercici de 2017 xifrat en
135.164,00 €. El resum per capítols és el següent:
INGRE S S OS
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Denominació
1
Impostos directes

Import
0,00 €

2

0,00 €

Impostos indirectes

3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
6
Alienació d’inversions reals
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

DE S PE S ES
A. OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Denominació
Import
1
Despeses de personal
118.195,00 €
Despeses de béns corrents i
2
12.406,00 €
serveis
3
Despeses financeres
0,00 €
4
Transferències corrents
0,00 €
Fons
de
contingència
5
4.848,00 €
B. OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Denominació
Import
6
Inversions reals
2.500,00 €
7
Transferències de capital
0,00 €
8
Actius financers
0,00 €
9
Passius financers
0,00 €
TOTAL PRESSUPOST
137.949,00 €

21.500,00 €
116.449,00 €
0,00 €
Import
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
137.949,00 €

D).- Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici de 2017 segons redacció
que figura en l’expedient.
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E).- Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els
pressupostos dels seus Organismes Autònoms, xifrat en 27.734.081,00 €.
F).- Pla d’Inversions a realitzar durant l’exercici de 2017.
G).- Plantilla del personal funcionari, així com la del personal laboral fix i temporal per
l’any 2017 d’aquest Ajuntament, l’Organisme Autònom Escola de Música, i
l’Organisme Autònom Emissora municipal, en la forma que es recull en l’Annex de
personal.
H).- Relació de llocs de treball, i la adscripció individual del personal de la Corporació a
cadascun dels llocs de treball segons figura en l’Annex de personal.
I).- Pla d’inversions i del seu finançament a quatre anys.
Tercer.- Aprovació del nombre, característiques i retribucions de personal eventual
d’aquest Ajuntament en els termes següents:
1. Arquitecte assessor de planejament urbanístic a 15 hores setmanals amb unes
retribucions brutes anuals per aquest exercici és de 25.513,52 euros a abonar a
catorze pagues.
Quart.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris i del
personal eventual així com les remuneracions salarials del personal laboral d’aquest
Ajuntament a partir de l'1 de gener de 2017 derivades de la relació de llocs de treball.
Cinquè.- Aprovar la distribució dels crèdits pressupostaris del personal funcionari
destinats a complement específic, complement de productivitat, gratificacions
extraordinàries i hores extraordinàries per a l’any 2017.
Sisè.- Aprovar les noves denominacions de les àrees, serveis i llocs de treball de
conformitat amb l’annex de personal.
Setè.- Aprovar les despeses plurianuals especificades en la Base 33a d’execució del
Pressupost
Vuitè.- Aprovar les indemnitzacions per assistència a reunions del Síndic de greuges de
conformitat amb el redactat establert en la Base 28ena del Pressupost General per a
2017.
Novè.- Exposar al públic l’expedient del Pressupost General per a 2017 per un termini
de 15 dies, en el BOP. I tauler d’anuncis, a l’objecte que els interessats en l’expedient
puguin interposar les reclamacions adients. En cas de no presentar-se cap reclamació
s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, i es procedirà a la seva publicació,
resumit per Capítols, en el BOP. I en el tauler d’anuncis de la Corporació.
La plantilla de personal serà també objecte de publicació
Desè.- Serà objecte de publicació separada, la plantilla de personal.»
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Josep Melcior Muñoz: Excusa les absències de l’alcalde i de la regidora Sílvia Romero.
Jordi Vilà: Destaca que el pressupost s’aprova d’hora per estar en vigor a primers d’any,
però és un document viu que es podrà modificar. S’ha acumulat estalvi per valor de 3’5
milions d’euros per poder dedicar-lo a inversió, on destaca la reforma de la plaça
Alabric, i la reforma de la riera del Monestir a la seva arribada a la platja, s’augmentarà
el volum de la riera, i es guanyaran unes grades de cares al mar. També es contempla el
projecte del Museu Thyssen i l’arranjament de l’Hospital, i el projecte de l’aparcament
de la Corxera. Això sense oblidar les partides de caire social.
Elena Delgado: Lamenta que no s’hagi treballat en uns pressupostos participatius, sobre
tot en la part d’inversions. Cal que els ciutadans participin en les decisions importants.
Està d’acord amb les esmenes fetes per GdC. Agraeix que se’ls hi ha facilitat la
documentació amb temps suficient.
Hi veu grans projectes faraònics, no està d’acord amb les inversions en el Museu
Thyssen, i en canvi, cal impulsar el Museu d’Història de la Ciutat. Cal més pressupost a
l’Àrea de Serveis Socials. Cal protegir els ciutadans més vulnerables, afectats per l’atur.
Cal mesures per crear llocs de treball més enllà del model turístic. Cal, també, un parc
d’habitatge per lloguer social, ara inexistent. Es redueix a la meitat la partida destinada a
l’adquisició d’habitatges. A l’Àrea de Joventut es destinen tres mil euros pel
dinamitzador. Posa de manifest la gran subvenció que es fa cada any pel Festival de la
Porta Ferrada. Pregunta el com i el perquè del contracte de neteja viària i recollida
d’escombraries.
Per tot l’exposat, votarà en contra.
Pere Albó: Creu que és un pressupost molt burocràtic, que no implica massa variacions,
ni es veu cap línea estratègica, ni cap nou servei. Reconeix que hi ha molta feina
tècnica i dels regidors responsables. Critica el butlletí municipal i les tres dedicacions de
regidors. No aprofundeix en polítiques socials i educatives. Es dobla la despesa en
correus i s’incrementa el cost del manteniment del cementiri. Caldrien eines per mesurar
els grans indicadors de la ciutat. El seu grup no coincideix amb els projectes estratègics
del govern. No està d’acord amb l’enfocament del futur Museu Thyssen, al qual només
s’hi destinen 120.000 €.
Creu que el més adequat és fer el nou museu a la fàbrica Serra Vicens. No els hi agrada
el que es preveu en el Passeig Rius i Calvet, que ho veu com un altre Guíxols Arena.
Proposa un aparcament soterrat al passeig del Mar, que ha de deixar de ser un
aparcament en superfície. Critica les poques inversions en habitatge social. Cal
potenciar l’Oficina municipal d’habitatge i intervenir en el mercat de l’habitatge local.
Jordi Lloveras: Agraeix que hagin pogut temps suficient per estudiar la documentació.
Reparteix entre els regidors del Ple un document d’aportacions i esmenes del seu grup
al pressupost. Insisteix en la necessitat de dur a terme la tarifació social.
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Cal crear un fons de contingència per atendre necessitats socials imprevistes.
Augmentar la partida destinada a fer front a la pobresa energètica. Cal sensibilitzar la
ciutadania per quan s’hagin de rebre nous ciutadans. Cal remodelar l’Asil Surís i
incrementar la partida que s’hi destina. El mateix cal fer amb les partides de joventut, i
caldria una partida per una campanya contra l’homofòbia. Cal una partida per un Pla
d’ocupació local, compatible amb les actuacions d’altres administracions. Proposa
doblar la partida destinada a l’adquisició d’habitatge social. Recorda que l’any 2013 el
Ple va aprovar destinar un part de l’herència Anlló a habitatge social.
Quan parlen de pressupostos participats cal potenciar els consells sectorials, les AAVV i
les associacions i entitats locals. Creu que avui és possible reduir les dedicacions
exclusives i les assistències dels regidors de forma que aquestes continuïn essent dignes.
Els regidors de l’oposició només perceben indemnitzacions per assistir al Ple. Proposen
introduir la possibilitat d’absències justificades en les quals els regidors continuïn
percebent una indemnització econòmica, i que l’Alcalde hauria de tenir dedicació
exclusiva.
Proposa una previsió per si s’ha de comprar un terreny pel nou IES. No es creu la
previsió que l’any que ve es recicli més. Creu que mantenint el mateix sistema d’ara
això no serà possible, només seria possible amb el porta a porta. L’actuació al passeig
Rius i Calvet hauria d’anar acompanyada de la recuperació de l’ús públic dels espais
que ara estan en concessió. I cal crear una zona de biodiversitat a Port Salvi. No
comparteix el trasllat del museu d’Història a l’Hospital. Cal un Pla Director que faci
compatible el Museu d’Història i el Museu Thyssen en el Monestir. Es destina un
0’34% a ajut al desenvolupament. Proposa fer un estudi per a la municipalització de
serveis públics.
Dolors Ligero: Felicita al govern i als tècnics per aprovar el pressupost en aquestes
dates. Però critica que del pressupost d’inversions només s’hagi executat un 40%. Fa
esment a les obres previstes pel 2016 que encara no s’han començat. En l’habitatge
social no s’ha gastat la partida prevista pel 2016. El Pressupost inclou partides no
previstes en el pressupost de 2016 que es van haver d’anar incorporant al llarg de
l’exercici. No milloren els plans ocupacionals per a la formació dels aturats.
Presentaran al·legacions per dinamitzar l’activitat comercial. Només disminueix la
partida d’enllumenat públic, no la de la resta de subministraments. No hi ha partida en
millores de zones verdes, tot i que es preveu gastar set-cents mil euros en comprar uns
jardins darrera el monestir. No entén la partida de 61.236 € en comunicacions postals a
l’àrea d’informàtica. Critica que tot i tenir la pròrroga del Pla de Barris, i les necessitats
d’inversions en el Barri del Puig, no es contemplin inversions en el Pla de Barris. La
partida del rènting en els vehicles de la Policia Local, que TSF va criticar, ara
s’augmenta.
Critica l’augment en la partida de llums de Nadal, en la partida de projectes tècnics, la
partida en organització d’actes públics, i en el butlletí municipal. Critica que es baixi un
25 % la partida per emergències socials.
Jordi Vilà: Lloa el to constructiu de les participacions dels grups. Cal continuar
esmerçant esforços en l’execució dels pressupostos. Aquest pressupost té la voluntat de
ser un document estratègic. Destaca el caràcter estratègic de la inversió a la Plaça
Alabric, i les inversions en el jardins de darrera el Monestir, o en la desembocadura de
la riera, que també tenen una vessant social. Són pressupostos coherents i conseqüents
amb la voluntat política de la coalició de govern.
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Elena Delgado: Fa constar que entre el públic hi ha membres del col·lectiu “Dignitat”
que demanen la cessió de les cases del Baldiri com a masoveria urbana.
Pere Albó: Reconeix la feina del regidor d’Hisenda i de la regidora de Personal, però no
de l’Alcalde. No comparteix l’estratègia. L’oficina d’habitatge fa substancialment els
mateixos serveis que quan es va crear. A part de la feina tècnica, cal estratègia i
planificació, i no trencar consensos sinó generar-los.
Jordi Lloveras: La nova Llei de Procediment Administratiu obliga a fer notificacions
per les tardes i això incrementa el cost del servei de correus. Si bé s’augmenta les
partides dedicades a les persones, no té clar que sigui suficient.
Al capítol II, on més es gasta és en neteges i subministraments, i les partides de Serveis
Socials estan en el sisè lloc. En el Capítol IV la major part se l’emporta l’exposició del
Thyssen i el Festival de la Porta Ferrada. Insisteix en el caràcter indissociable dels
pressupostos i de les ordenances fiscals. Votaran no.
Dolors Ligero: Les obres de la plaça Alabric per ampliar els jardins, i la del Passeig
Rius i Calvet tenen punts dèbils que ja es tractaran en el seu moment. El Passeig pot
perdre la seva identitat. Són obres molt grans que voldria que es poguessin consensuar.
Es deixa de banda el manteniment de la ciutat, i l’arranjament de la xarxa d’aigua i la de
sanejament d’alguns sectors. Si no es fa manteniment, la ciutat queda deixada. El
contracte de neteja viària actual tampoc és adequat. No està d’acord en que es deixi de
banda el nou Institut. Votaran en contra.
S’aprova la proposat amb la votació següent:
Vots a favor: 10 (TSF, ERC i GS)
Vots en contra: 9 (GDC, MES i CUP)
Abstencions: 0
Josep Muñoz: És un pressupost de futur basat en projectes estratègics. La ciutat
necessita una ròtula a la plaça Alabric, i això també és política social. El disseny del
passeig Rius i Calvet ha estat ben rebut. Cal que la ciutat visqui de cares al mar, no
d’esquenes, com ara. La decisió del Thyssen és raonada i es treballarà a fons, amb un
bon alcalde i un bon govern. La ciutat ha d’anar endavant. La despesa corrent s’ha
controlat, ara es coneix bastant bé el que gasta cada àrea, i això permet fer front a nous
projectes. En el govern hi ha ambició i dedicació. Agraeix la feina ingent que ha fet el
grup de GdC. Hi ha voluntat d’alleugerir la ciutat de les preocupacions del dia a dia,
com en seguretat ciutadana. La capacitat d’inversió no ve limitada per l’aprovació
d’aquest pressupost, ja que es podrà modificar i adaptar a les noves necessitats.
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau,
L'alcalde accidental,

[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa

CPISR-1 C Josep Saballs
Balmaña

