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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Hora:
Lloc:

3/2016 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
4 de març de 2016
de 9 a 10 hores
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)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Han excusat la seva absència:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
NÚM.:

ASSUMPTE:

1.- PRÒRROGA DEL PLA DE BARRIS ANUALITATS 2016-2019
2.- SUBVENCIÓ PEL FOMENT DEL COMERÇ EN L'ÀMBIT DE PLA DE

*
BARRIS (ANUALITAT 2016 - 2017)
3.- RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JOAN ALFONS ALBÓ I ALBERTÍ
Desenvolupament de la sessió :
1. - PRÒRROGRA DEL PLA DE BARRIS ANUALITATS 2016-2019
«Antecedents:
La Llei 2/2004, de 4 de juny, crea el Fons de foment del programa de barris i àrees
urbanes d’atenció especial. El decret 369/2004, de 7 de setembre desplega les previsions
generals de la Llei i regula les bases per la concessió dels ajuts que preveu el Fons.
Per resolució PTO/832/2009, de 27 de març, del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, publicada al DOGC 5352 de 27 de març de 2009, es va formular la
convocatòria per a l’atorgament als Ajuntaments dels ajuts corresponents de conformitat
amb les previsions de la Llei 2/2004 abans esmentada.
En base a aquests l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en data 4 de maig del 2009 va
fer la sol·licitud de la subvenció per tal de desenvolupar un conjunt d’actuacions a
desenvolupar entre els anys 2009 i 2013 a l’àmbit del barri del Puig – Eixample de
Llevant amb un import de 6.076.270,00 €.
En la Resolució del 23 de juliol del 2009 del conseller del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques concedeix la subvenció per finançament del projecte
d’intervenció integral del Barri del Puig- Eixample de Llevant pertanyent a la 6º
convocatòria any 2009 amb un import de 5.669.031,24 €.
En data 24 de setembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament va acceptar la subvenció
atorgada per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya per finançar el projecte d’intervenció integral del barri del
Puig-Eixample de Llevant. Així mateix va aprovar el pla econòmic financer del referit
projecte adaptat a la resolució de 23 de juliol del 2009 i per tant amb un import de
5.669.031,24 € i va facultar a l’Alcalde per a la signatura del corresponent conveni.
En data 6 de febrer del 2010 es va procedir a la signatura del Conveni de col·laboració
entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del barri del
Puig-Eixample de Llevant.
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En base a la possibilitat de demanar una pròrroga extraordinària un cop finalitzat el
termini per la pròrroga ordinària (2014-2015), l’equip de govern ha optat per a
sol·licitar-la amb els següents aspectes generals:
1.- L’import total del projecte de 5.669.031,24 € es manté, i per tant es preveu executar
en els propers anys la despesa màxima no executada fins arribar a aquesta quantitat.
És a dir: no es modifica l’import total del projecte de Pla de Barris.
2.- La despesa fins ara justificada de Pla de Barris des de l’inici (2010) fins al 2015 (tot
inclòs) és de 2.636.141,43 € d’acord amb el pla econòmic financer.
3.- La possibilitat de pròrroga extraordinària és de 4 anys però l’equip de govern,
d’acord amb el departament de la Generalitat en reunió de 10 de desembre de 2015,
decideix que se sol·licitarà pròrroga per les anualitats 2016-2018.
4.- Es modifica el pla econòmic del Pla de Barris (adjunt) mantenint els totals però
modificant els imports d’algunes de les actuacions, per exemple, es potencia les
actuacions en carrers per exemple Plaça Alabrich, Plaça del Nord, Santa Magdalena
i connexions de clavegueram, entre altres.
Per tot l’exposat es considera adequat i oportú sol·licitar la pròrroga de pla de barris per
les anualitats 2016-2018 mantenint l’import total del projecte inicial.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per les anualitats 2016-2018 i modificació
del projecte d’intervenció integral del barri del Puig i Eixample de Llevant de
Sant Feliu de Guíxols.
Segon.- Aprovar el nou pla econòmic financer l’import total del qual no s’ha
modificat essent de 5.669.031,24 €.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per la seva efectivitat.»
Dolors ligero: Fa constar la seva protesta per l’hora del ple. Se solicita la pròrroga amb
retard, s’hauria d’haver sol.licitat abans que s’acabés la pròrroga anterior. Creu que no
té sentit demanar una pròrroga sense partida suficient en el pressupost. L’apartat 4 de la
pròrroga implica que hi hauran partides que pujaran i partides que es reduiran. Demana
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quines partides es reduiran. I pregunta què passa amb la participación ciutadana, que és
una condició sine qua non del Pla Barris. No li consta que s’hagi parlat amb els veïns.
Josep Saballs: Els regidors que treballem aquesta hora som quasi tots. A l’anterior
mandat molts plens es feien al migdia, que encara era pitjor. Si es fa avui és per avançar
els temes. L’anterior govern, del qual la Sra. Ligero era regidora d’Hisenda, aprovava el
pressupost molt avançat l’exercici, per tant no els pot donar lliçons. Es modifiquen
algunes de les partides. Al carrer Sta. Magdalena entre el carrer Girona i la carretera de
Girona s’esmicola el clavagueram, i fins ara no s’havia fet res. Respecte a la
participació ciutadana, s’han anat fent reunions cada mes, i s’ha informat als
comerciants.
Dolors Ligero: Del carrer Santa Magdalena estava prevista tota la urbanització de forma
prioritària. S’ha de respectar el procés de participació i no prendre decisions de forma
unilateral. Els diners dels romanents haurien de servir per finançar l’obra del carrer Sant
Martirià, que preveu la recollida de pluvials. Al fer les cates es va veure que hi havia
unes canalitzacions que obliguen a fer canvis. En cinc mesos han tingut temps de fer
aquests tràmits i no s’han fet. En el pressupost de 2016 no hi ha aquests imports, tot i
que les partides del 2015 no es van fer servir. Demana que es faci una modificació per
dotar al Pla de Barris de pressupost suficient.
Saballs. El carrer Sant Martirià té dotació pròpia en els romanents, i en tindrà mes si cal.
No entén per què l’anterior govern no va contractar les obres del c/ Sant martiria si en
tan malt estat es trobava. Respecte als pressupostos, sempre són vius, i s’atendran les
necessitats que calgui.
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat.
2. - SUBVENCIÓ PEL FOMENT DEL COMERÇ EN L'ÀMBIT DE PLA DE
BARRIS (ANUALITAT 2016 - 2017)
«Atès el projecte de rehabilitació integral del barri del Puig-Eixample de Llevant inclou
l’actuació 7.6: Programa d’estímul del comerç urbà i recuperació de baixos comercials que
té l’objectiu de reforçar i renovar el teixit comercial i donar sortida als baixos comercials
desocupats.
Atès L’informe-projecte de “Dinamització de locals buits dins el Pla de Barri del Puig i
l’Eixample de Llevant” (2011), realitzat per l’Àrea de Comerç, Indústria, Ocupació i
Mercats de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el qual contempla tres línies
estratègiques de treball: 1.- la creació d’un clúster tecnològic, 2.- la creació d’una
zona comercial propera al centre històric i comercial i 3.- el sector serveis dirigit a
cases taller o d’oficis. I com a eix vertebrador per dur-les a terme, la campanya
“Activem els locals buits”. Aquesta campanya serveix de base per desenvolupar el
projecte global.
La campanya “Activem els locals buits” contempla 5 fases que treballen de manera
transversal per assolir les línies estratègiques abans esmentades:
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Fase 1: Elaboració d’una base de dades de locals buits.
Fase 2: Definició dels avantatges per intervenir en el barri del Puig.
Fase 3: Tasques de mediació (immobiliàries, propietaris i intermediació entre
propietaris i llogaters/compradors).
Fase 4: Campanya de difusió i comunicació.
Fase 5: Consolidació.
Atès que es va aprovar les bases reguladores per aquesta subvenció en l’anualitat 2013
que incloïa el període comprés entre el 2013 i el 2015 i que la voluntat de l’equip de
Govern és continuar efectuant aquesta línia de subvencions per l’estímul del comerç, es
proposa unes noves bases per a les anualitats 2016 i 2017 amb la mateixa essència que
les anteriors.
Les tres línies d’actuació seran les mateixes:
A. Ajuts a la millora i modernització
B. Ajuts a la rehabilitació
C. Ajuts a la nova implantació
A.- Ajuts a la millora i
modernització
dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

A1

A2

A4

Inversions en béns d’immobilitzat material (taulells,
aire condicionat...)
Inversions específiques en noves tecnologies
(datàfons, terminals punt de venda...)
Retolació comercial

A5

Adequació de l’aparador

A6

Il·luminació

B.1
B.2
B.3

Obres de rehabilitació de la façana
Obres de rehabilitació estructural de l’establiment
Reforma de les instal·lacions (de gas, aigua,
electricitat i sanejament) de l’establiment
Preservació d’elements arquitectònics a la façana i a
l’interior de l’establiment
Obres necessàries per la reconversió o nova
obertura de l’establiment
Ajuts al lloguer. el 50% del lloguer amb un màxim
de 125 euros per mes, durant un màxim de 24
mesos.

A3

B.- Ajuts a la rehabilitació
dels establiments comercials,
de serveis i/o cases taller.

B.4
C.- Ajuts a la nova
implementació
dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

Programes gestió
Adaptació del local a persones amb mobilitat
reduïda (millora de les condicions d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques).

C.1
C.2

Import
6.250,00€

3.125,00€
6.250,00€
1.875,00€
1.125,00€
20.000,00€
3.000,00€

*
A més dels conceptes anteriors són subvencionables les despeses derivades d’honoraris
tècnics que s’hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions i
llicències vinculades a l’activitat.

Atès que el finançament es troba previst a l’aplicació pressupostària 03.15320.61900
“Obres Infraestructures de carrers” i que té caràcter plurianual (2016-2017) amb un
pressupost total de 150.000€.
Atès que es preveuen les següents quantitats per cada una de les anualitats:
Quantia
100.000€
50.000€

Any
2016
2017

Les quantitats previstes resten subjectes a la disponibilitat pressupostària.
S’annexen a continuació les bases reguladores.
Per tot l’exposat es proposa:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió i justificació de la subvenció
municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – Pla de Barris – per la millora,
rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de serveis i/o cases taller
al territori del barri del puig – eixample de llevant.
Segon.-Facultar l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris
per la seva efectivitat.
Tercer.- Aquest acord ple entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial corresponent.»

ANNEX:
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ i JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
– PLA DE BARRIS – PER LA MILLORA, REHABILITACIÓ I NOVA
IMPLEMENTACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE SERVEIS I/O CASES
TALLER AL TERRITORI DEL BARRI DEL PUIG – EIXAMPLE DE LLEVANT.
1. Disposicions generals
Aquestes bases tenen per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la
concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).
2. Concepte de subvenció
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Es considera subvenció qualsevol lliurament de fons realitzat per l’Ajuntament a favor
de persones públiques o privades, sempre que el lliurament es realitzi sense
contraprestació directa dels beneficiaris i que estigui subjecte al compliment d’una
determinada finalitat d’utilitat pública o interès social.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per la millora,
rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de serveis i/o cases taller
al territori del barri del Puig – Eixample de Llevant, és plurianual per les anualitats 2016
i 2017, amb caràcter voluntari i eventual i podrà ser revocada o reduïda en futures
convocatòries.
3. Objecte i finalitat de la subvenció
L’objecte d’aquesta subvenció és la millora, rehabilitació i nova implementació
d’establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del barri del Puig –
Eixample de Llevant.
La finalitat de la subvenció és promoure la renovació de teixit comercial existent i
atreure’n de nou en l’àmbit de Pla de Barris (Barri del Puig i Eixample de Llevant).
El territori subjecte de subvenció queda delimitat pel perímetre format pels carrers:
-

Carretera de Girona (només el costat est) des de placeta St. Joan fins a Rda. de
Guitart;

-

Rda. de Guitart des de la Crta. Girona fins a plaça St Sebastià;

-

Plaça St. Sebastià;

-

C. Osca des de la placeta St. Sebastià fins Av. Catalunya;

-

Av Catalunya (només el costat oest )des del C. Osca fins al C. Dos de Maig;

-

C. Dos de Maig (costat oest) des de placeta Girona fins a la plaça l’Alàbric;

-

C. Algavira (només costat oest) des de la pl. l’Àlàbric fins al C. Rutlla;

-

C. Rutlla (només costat nord) des del C. Algavira fins a la placeta St. Joan;

-

La placeta St. Joan (costat nord)

-

C. Mall (costat nord), entre placeta St. Joan i Crta. Girona

4. Pla estratègic
Als efectes d’allò establert en l’article 8.1 de la LGS, s’assenyala que el Pla estratègic
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols contemplarà els objectius que
es pretenen amb la seva concessió, així com el seus imports i fons de finançament
previstes.

*
L’aprovació d’aquest pla no suposa la generació de cap dret a favor dels potencials
beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que no es
porti a la pràctica en els termes que s’especifiquen.
En aquest sentit, en el pla estratègic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
s’incorporaran les presents bases.
5. Procediments de concessió
El procediment és de concurrència competitiva que és la forma ordinària de concessió
de les subvencions.
 Les sol·licituds presentades en l’anualitat 2015 es concediran per ordre de
sol·licitud, atenent que hi sigui tota la documentació requerida i aquesta sigui
correcte, fins esgotar l´import màxim de la convocatòria. No obstant, caldrà que
formalitzin el nou model de sol·licitud igualment.

 Les sol·licituds presentades en les anualitats 2016 i 2017 es concediran
mitjançant la comparació de les sol·licituds, amb l’objectiu d’establir una
prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en
aquestes bases i en la seva convocatòria, i l’adjudicació, dins del crèdit
disponible, mitjançant el criteri de proporcionalitat.
6. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries, les persones jurídiques, les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat
econòmica o patrimoni separat, tot i que no tingui personalitat jurídica; en tots els casos
titular d’una activitat comercial i/o de serveis, sempre que l’establiment comercial, de
serveis i/o cases taller estigui situat al territori del Puig – Eixample de Llevant (atentent
que aquesta subvenció s’atorga dins de la llei de Pla de Barris, que delimita l’àmbit
d’actuació en aquesta zona)
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
sense personalitat jurídica, s’hauran de fer constar expressament, tant en la
formalització de la sol·licitud com en la resolució o en l’acord de concessió, els
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import
de la subvenció que s’haurà d’aplicar a cadascun, tenint en compte que cada membre
també tindrà la consideració de beneficiari.
En els casos que l’activitat ja estigui iniciada es podrà optar a les ajudes A i B
(detallades en l’apartat “Despeses subvencionables)
En els casos que l’activitat s’iniciï de nou, es podrà optar a la totalitat de les ajudes A, B
i C (detallades en l’apartat “Despeses subvencionables)
A: Ajuts a la millora i modernització dels establiments comercials, de serveis i/o
cases taller
B: Ajuts a la rehabilitació dels establiments comercials, de serveis i/o cases taller
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No podran ser beneficiaris de l’actuació C2 “ajuts al lloguer” els familiars fins al quart
grau de consanguinitat, del propietari del local.
7. Sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat disponible a la web de
l’Ajuntament (www.guixols.cat), en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guixols o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases i les
convocatòries corresponents i de l’acceptació de l’atorgament de la subvenció
sol·licitada quan correspongui.
Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament
per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament
de l’Administració tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació
expressa de la persona sol·licitant.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
a) DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació
acreditativa de la seva representació.
b) En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar el NIF, així com la còpia dels
estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
c) En el cas d’associacions ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols, només caldrà fer
referència a la inscripció en el registre municipal d’associacions de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, sempre que les dades que hi constin siguin actualitzades.
d) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de
dades.
e) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat
Social.
f) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el
projecte detallat i el pressupost total desglossat de les despeses subvencionables i del
seu finançament, d’acord amb els models establerts per l’Ajuntament. No s’atendran les
sol·licituds que no es presentin en aquests models normalitzats.
g) En els casos d’activitats econòmiques de nova implementació, caldrà acompanyar la
documentació citada amb el pla d’empresa corresponent.

*
h) En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el
sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o
dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut més de
cinc anys des de la seva presentació.
i) Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer del local. En el cas
de ser contracte de lloguer, aquest haurà de complir amb el compromís de durant cinc
anys no hi hagi cap increment
j) Llicència d’obertura de l’establiment o, en el seu defecte, la sol·licitud corresponent
amb el certificat favorable de compatibilitat urbanística.
8. Instrucció del procediment
La instrucció del procediment correspondrà a l’àrea gestora.
Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades, així com l’anàlisi prèvia de les
sol·licituds d’acord amb els criteris establerts a les bases especifiques i/o convocatòries.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos en aquestes bases, es requerirà a
l’interessat perquè la subsani en el termini màxim improrrogable de 10 dies, indicant-li
que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació
o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció determinarà la impossibilitat de
continuar amb l’exercici del dret des del moment en què se’n tingui constància, donant
lloc a la inadmissió de la sol·licitud, prèvia audiència a l’interessat.
En el supòsit que l’Ajuntament en tingui coneixement una vegada concedida la
subvenció, s’iniciarà el procediment de revocació o de reintegrament, segons
correspongui; sens perjudici de l’obertura d’un expedient sancionador per la comissió
d’una infracció tipificada a la Llei general de subvencions.
L’òrgan competent ha d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres
mesos des de la data de presentació de sol·licituds.
La resolució s’ha de notificar a les entitats beneficiàries de manera individualitzada en
el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
En el cas de subvencions a concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, les peticions que reuneixin tots els requisits seran avaluades per la
comissió qualificadora, la qual aixecarà acta i formularà una proposta de resolució
provisional.
Les funcions de comissió qualificadora de subvencions es realitzaran per la mesa de
contractació permanent.
9. Competència
Correspondrà a la Junta de Govern, per delegació de l’alcaldia, la resolució de
l’atorgament de subvencions així com la prèvia aprovació de les corresponents
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10. Quantia de les subvencions
Aquesta subvenció té caràcter bianual amb un pressupost total de 150.000 € que entre
l’anualitat 2016 (100.000,00 €) i 2017 (50.000,00€) i es preveurà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 03.15320.61900 “Obres Infraestructures de carrers”
Les quantitats previstes restes subjectes a la disponibilitat pressupostària.
Pel que fa les diferents convocatòries:
 Les sol·licituds presentades en l’anualitat 2015 tindran un import màxim
subvencionable de 20.000 € corresponents a la meitat de la despesa
subvencionable efectuada.

L’import de la subvenció dependrà de dotació pressupostària existent i es
distribuirà per ordre de sol·licitud atenent que hi sigui tota la documentació
requerida i aquesta sigui correcte.
 Les sol·licituds presentades en les anualitats 2016 i 2017 tindran un import
màxim subvencionable de 10.000 € corresponents a la meitat de la despesa
subvencionable efectuada.

L’import de la subvenció dependrà de dotació pressupostària existent i es
distribuirà mitjançant el criteri de proporcionalitat tenint en compte totes les
sol·licituds presentades en temps i forma.
En ambdós casos s’haurà de deixar constància en l’expedient dels aspectes concrets que
s’han tingut en compte per l’aplicació d’un criteri o un altre.
11. Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini de 20 dies no es
manifesta el contrari, s’entén acceptada, així com les condicions generals i específiques
fixades per a la seva aplicació.
12. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin
a la naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb allò que estableixen les bases

*
reguladores de la subvenció, siguin estrictament necessàries i es realitzin en el termini
establert.
En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al
valor normal de mercat.
Les despeses subvencionables per les sol·licituds presentades en l’anualitat 2015 seran
les següents:

A.- Ajuts a la millora i
modernització dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

B.- Ajuts a la rehabilitació
dels
establiments
comercials, de serveis i/o
cases taller.

C.- Ajuts a la nova
implementació dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

Programes gestió

Import

A1

Adaptació del local a persones amb mobilitat
reduïda (millora de les condicions d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques).

6.250,00€

A2

Inversions en béns d’immobilitzat
(taulells, aire condicionat...)

A3

Inversions específiques en noves tecnologies
(datàfons, terminals punt de venda...)

A4

Retolació comercial

A5

Adequació de l’aparador

A6

Il·luminació

B.1

Obres de rehabilitació de la façana

3.125,00€

B.2

Obres de rehabilitació estructural de l’establiment

6.250,00€

B.3

Reforma de les instal·lacions (de gas, aigua,
electricitat i sanejament) de l’establiment

1.875,00€

B.4

Preservació d’elements arquitectònics a la façana i
a l’interior de l’establiment

1.125,00€

C.1

Obres necessàries per la reconversió o nova
obertura de l’establiment

20.000,00€

C.2

Ajuts al lloguer. el 50% del lloguer amb un màxim
de 125 euros per mes, durant un màxim de 24
mesos.

3.000,00€

material

A més dels conceptes anteriors són subvencionables les despeses derivades d’honoraris
tècnics que s’hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions
i llicències vinculades a l’activitat.
Import màxim a atorgar per tots els conceptes.

20.000,00€

Percentatge màxim a subvencionar de la despesa acreditada

50%

Les despeses subvencionables per les sol·licituds presentades en les anualitats 2016 i
2017 seran les següents:

A.- Ajuts a la millora i
modernització dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

Programes gestió

Import

A1

Adaptació del local a persones amb mobilitat
reduïda (millora de les condicions d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques).

6.250,00€

A2

Inversions

en

béns

d’immobilitzat

material
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(taulells, aire condicionat...)

B.- Ajuts a la rehabilitació
dels
establiments
comercials, de serveis i/o
cases taller.

C.- Ajuts a la nova
implementació dels
establiments comercials, de
serveis i/o cases taller

A3

Inversions específiques en noves tecnologies
(datàfons, terminals punt de venda...)

A4

Retolació comercial

A5

Adequació de l’aparador

A6

Il·luminació

B.1

Obres de rehabilitació de la façana

3.125,00€

B.2

Obres de rehabilitació estructural de l’establiment

6.250,00€

B.3

Reforma de les instal·lacions (de gas, aigua,
electricitat i sanejament) de l’establiment

1.875,00€

B.4

Preservació d’elements arquitectònics a la façana i
a l’interior de l’establiment

1.125,00€

C.1

Obres necessàries per la reconversió o nova
obertura de l’establiment

20.000,00€

C.2

Ajuts al lloguer. el 50% del lloguer amb un màxim
de 125 euros per mes, durant un màxim de 24
mesos.

3.000,00€

A més dels conceptes anteriors són subvencionables les despeses derivades d’honoraris
tècnics que s’hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions
i llicències vinculades a l’activitat.
Import màxim a atorgar per tots els conceptes.

10.000,00€

Percentatge màxim a subvencionar de la despesa acreditada

50%

13. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades inequívocament
amb l’acció subvencionada, ni especificades en el quadre corresponent de l’apartat
anterior. En tot cas, no són subvencionables:
a) els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) els interessos, recàrrecs i sancions administratius.
c) els impostos indirectes, tals com l’IVA, si aquests són recuperables.
d) Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els supòsits
establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del RLGS i en general els supòsits que determina
la normativa mercantil i tributària aplicable.
14.

Subcontractació d’activitats subvencionables

*
D’acord amb l’article 29 de la LGS, s’entén que un beneficiari subcontracta una
activitat quan concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que
constitueix l’objecte de la subvenció.
En aquesta subvenció no es podrà realitzar la subcontractació d’activitats
subvencionables.
15.

Acreditació de les despeses

Les despeses s’han de justificar mitjançant factures i altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa i
segons la modalitat de justificació prevista per a cada subvenció, en original; llevat que
s’utilitzi el model simplificat previst en l’article 19 per a subvencions amb import igual
o inferior a 6.000€.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
Les dates d’emissió de les factures, i altres documents de valor probatori equivalent
hauran d’estar dins el període de durada de l’acció subvencionada.
No obstant això, quan la normativa específica ho permeti, les dates poden ser anteriors a
l’inici de l’acció o posteriors a la finalització de l’acció, sempre que se’n justifiqui
adequadament la necessitat.
L’acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d’extractes o
justificants bancaris que acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de
l’entitat o persona subvencionada a favor del proveïdor corresponent; o qualsevol altre
mitjà acreditatiu admès en dret.
En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà
mitjançant la presentació del corresponent rebut per part del proveïdor, degudament
signat i datat, on aparegui clarament la factura o document justificatiu a que correspon
el pagament.
Únicament s’admetran pagaments en efectiu en factures o documents justificatius de
despesa de quantia inferior a 2.500 euros.
16.

Compatibilitat de les subvencions

Sempre que les bases específiques o els convenis reguladors no preveguin el contrari,
les subvencions concedides per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols seran
compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa
finalitat, procedent d’altres administracions o ens públics o privats, sempre i quan no se
superi el cost del projecte subvencionat.
En el cas que es puguin rebre ulteriors ajudes o ingressos no previstos inicialment, es
podran destinar a una millora o ampliació de l’activitat subvencionada, sense que en cap
cas es pugui superar el seu cost. En aquests casos, el beneficiari haurà de comunicar
aquest fet a l’òrgan concedent, reformulant l’activitat a realitzar i el seu pressupost, o
alternativament, renunciant a la part de subvenció que correspongui.
No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que en l’exercici
immediatament precedent hagin estat beneficiaris d’una subvenció i no l’hagin
justificada dins del termini establert o de la seva pròrroga, en cas d’haver-se’n concedit
una, ni hagin renunciat expressament, o que tinguin pendents de justificació pagaments
a compte o anticipats de subvencions concedides anteriorment.
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Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de presentar la documentació
justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació, acreditant les activitats realitzades, els
resultats obtinguts i que s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de
concessió.
La justificació de la subvenció per part del beneficiari podrà ser de les modalitats
següents:
a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa per a subvencions
concedides per un import superior a 6.000 euros.
b) Compte justificatiu simplificat per a subvencions concedides per un import igual o
inferior a 6.000 euros.
18.
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa per a
subvencions concedides per un import superior a 6.000 euros.
El beneficiari de la subvenció haurà de presentar:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte amb indicació de les
activitats realitzades i els resultats obtinguts, així com aquells altres aspectes que es
preveuen a les bases reguladores, i a la convocatòria de la subvenció.
b) El compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, que ha d’incloure:
- Un resum de les despeses i dels ingressos aplicats a l’activitat subvencionada, amb les
desviacions produïdes en base al pressupost presentat.
- La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte subvencionat amb
identificació del creditor, el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament
c) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb
anterioritat a la finalització del període de justificació establert.
e) Certificació positiva de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials i amb
Hisenda, quan correspongui.
f) En el cas de sol·licitar l’ajut C2 “Ajut al lloguer”, caldrà presentar una declaració
jurada del propietari del local on es compromet a no augmentar el preu del lloguer
durant el període mínim de 5 anys.
L’òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir al beneficiari per a
la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència
raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, així com fer les inspeccions que
consideri oportunes.

*
19.
Compte justificatiu simplificat per a subvencions concedides per un import
igual o inferior a 6.000 euros.
El beneficiari de la subvenció haurà de presentar:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, amb el mateix
contingut que allò previst en l’article 18.
b) El compte justificatiu, amb el mateix contingut que allò previst a l’article 18.
c) Una declaració del beneficiari conforme les despeses imputades corresponen a
accions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres
documents comptables de valor probatori equivalent.
d) El compromís del beneficiari de mantenir en arxiu els documents originals que
justifiquen la subvenció en compliment de l’obligació que estableix l’article 27
d’aquestes bases.
e) En el cas de sol·licitar l’ajut C2 “Ajut al lloguer”, caldrà presentar una declaració
jurada del propietari del local on es compromet a no augmentar el preu del lloguer
durant el període mínim de 5 anys.
L’òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir al beneficiari per a
la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència
raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, així com fer les inspeccions que
consideri oportunes.
20.

Termini per a la justificació

Les subvencions s’hauran de justificar en el termini establert a la convocatòria.
Es podrà concedir, prèvia sol·licitud justificada per part del beneficiari, una ampliació
del termini de justificació que no excedirà de la meitat del primer, sempre que no es
perjudiquin drets de tercers.
En el cas que el beneficiari presenti la sol·licitud, haurà de fer-ho formalment abans de
la finalització del termini concedit a l’efecte. Les peticions s’entendran concedides en
els termes indicats, si en el termini de 30 dies a comptar des de la presentació de la
sol·licitud no es produeix una resolució expressa en sentit contrari.
La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la
revocació de la subvenció, amb pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o
l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, i les demés
responsabilitats establertes a la LGS, segons correspongui.
21.

Revisió de la justificació de la subvenció

A la vista de la documentació presentada, l’àrea gestora comprovarà la realització de la
totalitat de l’objecte de la subvenció, l’adequada justificació de les despeses que
s’imputen, i el compliment de les condicions i les seves finalitats.
Si la documentació presentada s’aprecien defectes subsanables, l’àrea responsable ho
posarà en coneixement del beneficiari concedint-li un termini màxim i improrrogable de
10 dies per a la seva correcció.
En el cas que un cop transcorregut el termini atorgat per a la presentació de la
justificació aquesta no s’hagués presentat, es formularà requeriment al beneficiari
perquè en el termini improrrogable de 15 dies la presenti.
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En ambdós casos, s’advertirà al beneficiari que transcorregut el termini atorgat,
s’iniciarà el procediment de revocació total o parcial de la subvenció concedida i la
conseqüent pèrdua del dret al cobrament, segons el cas, o si s’escau, el seu
reintegrament.
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el seu
corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de
presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada material o de
fet, la seva modificació un cop presentat.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es reserva el dret de demanar informació
complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord a la normativa legal
vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració
substancial de les condicions que han motivat el seu atorgament.
Un cop emès l’informe d’intervenció, s’efectuarà l’oportuna resolució per l’alcaldepresident.
22.

Pagament

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada s’hagi
justificat pel beneficiari la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que
preveu l’article anterior.
En tots els casos, quan el beneficiari esdevingui deutor de l’Ajuntament, s’efectuarà la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes líquids i vençuts.
23.

Reformulació

Per aquesta subvenció no es preveu la possibilitat de reformulació.
24.

Revocació i reintegrament

En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris es procedirà a la
revocació i si s’escau el reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la
normativa que regula les subvencions públiques.
25.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions es publicaran en la base de dades nacional de subvencions i en el portal
de la transparència en els termes establerts en la normativa vigent.
26.

Subvencions directes

En aquesta subvenció no hi haurà en cap cas la possibilitat d’atorgament de la subvenció
de forma directa.
27.

Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les
següents:

*
a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en la forma, condicions i terminis
establerts.
b) Justificar davant l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la realització de l’activitat,
així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Ajuntament i a les
de control financer que corresponguin a la intervenció general de l’Ajuntament, a la
Sindicatura de comptes o a d’altres òrgans competents.
d) Comunicar a l’Ajuntament l’import total de les subvencions rebudes, així com la
resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat
social, amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de resolució de subvenció
f) Disposar dels llibres comptables i comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació
que, en cada cas, li sigui d’aplicació al beneficiari, amb la finalitat de garantir l’exercici
de les facultats de comprovació i control i recollir en la seva comptabilitat les despeses
imputades a la subvenció rebuda de forma separada o que permeti la seva identificació.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, durant 5 anys, als efectes de poder dur a terme les actuacions de
comprovació i control.
h) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i de Pla de Barris en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat
subvencionada.
i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
j) Comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció i administració a l’efecte de fer-les públiques, quan els beneficiaris siguin
persones jurídiques i l’import de la subvenció superi els 10.000 €.
k) Els beneficiaris d’aquesta subvenció hauran de mantenir tot allò que hagi estat
subvencionat en l’establiment en qüestió durant el període de 4 anys o durant el període
d’amortització que correspongui en funció de l’element. En ambdós casos durant aquest
període, els beneficiaris estaran subjectes a inspecció.
l) Els beneficiaris d’aquesta subvenció estan obligats a mantenir l’activitat comercial en
actiu durant els 4 anys següents a la seva concessió. En el cas de tancament de l’activitat
abans del període esmentat, s’haurà de retornar la part proporcional de la subvenció en
base a l’amortització que correspongui amb un màxim de 4 anys.
28.

Obligacions del propietari del local

a) El propietari del local s’ha de comprometre a no augmentar el preu del lloguer durant
cinc anys per tal de poder optar a l’ajut C2 “Ajuts al lloguer”
29.

Vigència

Aquestes bases reguladores entraran en vigor a partir de l’aprovació pel Ple Municipal i
de l’endemà de la seva publicació en el diari oficial corresponent.»
Dolors Ligero: En el Ple de 25 juliol de 2013 es van aprovar unes bases plurianuals.
Aquestes reserves passen d’un any a l’altre com a romanents. Algunes de les
subvencions es van poder pagar, altres no. Amb el canvi de govern cap dels vuit
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emprenedors que ho han sol.licitat no han cobrat res, i se’ls hi ha donat diverses
explicacions. La Generalitat va confirmar que hi hauria pròrroga. Són ajudes per a
dinamitzar el comerç, i ajudar a les persones que volen invertir els seus diners, i que han
confiat en l’ajuntament. A hores d’ara encara no han cobrat les subvencions. Creu que
aquestes persones es mereixen una disculpa per part del govern.
Josep Saballs: Intentarà aclarir aquest tema. Quan entra el nou govern es va trobar que
hi ha empresaris que el govern anterior els havia promès unes subvencions tot i no tenir
la convocatòria feta. Es varen prometre a la primavera quan hi havia eleccions al maig.
L’any 2016 encara es pagarà una subvenció de la convocatòria del 2014. Dels 2015 en
queden 6, no 8, dels qual se’ls hi ha fiscalitzat la documentació, i alguns encara l’han de
completar. Li pegunta a la Sra. Ligero què va fer, el desgavell se’l va trobar el nou
govern quan va entrar. Li demana que quan vagi a parlar amb els empresaris, procuri
que no li posi paraules en boca seva que no són certes.
Pere Albó: El govern anterior va tirar endavant les subvencions sense que se li
reconegués el deute per part de la Generalitat. El Pla de Barris ha estat en perill a tots
els municipis, i només la determinació dels ajuntaments de tirar endavant l’ha mantingut
viu. Ara es demana que es mantingui el conjunt del projecte i complir amb els
emprenedors. Aquest govern s’ha trobat un Pla de Barris que es va aconseguir quan ell
era Alcalde. A l’expedient consta que l’ajuntament ha esperat que es confirmés la
pròrroga. S’ha fet un esforç molt gran, i demana agilitat per sol.lucionar els problemes.
Dolors Ligero: No hi ha hagut desgavell, sinó un pla de Barris consolidat, amb
participació ciutadana, amb el projecte de Sant Martiria fet, també el de la Plaça del
Nord, del c/ Huguet, i del c/ Nou de St. Antoni, que no s’han inclòs en el pressupost. El
c/ de Santa Magdalena es va començar pel c/ del Bruc i havia de continuar després a
partir del c/ Girona. Els emprenedors afectats són 8. A un d’ells li han comunciat
aquesta setmana que des del mes d’octubre li faltaven uns documents. El pressupost no
estava aprovat definitivament quan es va acabar el mandat, i aquesta aprovació es va
retardar per decisió del nou govern. Demana al govern que es faci càrrec de les seves
decissions.
En el document hi ha una incongruència al punt 12, condicions per rebre els ajuts, on
encara hi figura una quantitat de 20.000 € quan són 10.000 €. Respecte a la partida
d’1.217.000 €, demana quina obra deixaran de fer per fer front als 100.000 € del 2016.
Agraeix als 13 emprenedors que han apostat per Sant Feliu, i demana al govern que
digui quin dia pagarà aquesta subvenció i que es comprometi a fer-ho aquest dia.
Josep Saballs: Els comerços que van cobrar del 2015 eren de la convocatòria de 2014.
La incongruència que ha esmentat és un error material. La partida del pressupost del Pla
de Barris és per funcionament corrent, les subvencions van a part. La pregunta és qui
dóna l’ordre als tècnics de l’Ajuntament que revisin i fiscalitzin la documentació dels

*
empresaris solicitants de subvencions, si ni tan sols s’havia fet la convocatòria de les
mateixes, i quin objectiu perseguia, electoralisme?
En el pressupost d’aquest any hi ha una partida per un colector d’aigües de la carretera
de Girona per connectar el clavegueram dels carrers Iris i Aden, que a dia d’avui, per la
seva mala gestió, tenen els imbornals tapats del carrer.
Estem aprovant unes bases de subvencions. El problema és quan es prometen uns ajuts
sense suport legal de convocatòria, després ens trobem en aquesta situació que la
qualifico de desgavell i mig. Demana a la Sra. Ligero que utilitzi menys la demagògia i
afirma que no accepta les seves lliçons. Veient com ha actuat aquesta darrera
legislatura, creu que no ha entès res del funcionament de l’Ajuntament.
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova amb els vot a favor de tots els regidors
presents, excepte el Sr. Pere Albó, que s’absté.
Alcalde: S’està aprovant una subvenció que no es va aprovar en el seu moment. No
s’entén que la Sra. Ligero digui les raons per les que no es va pagar. Les coses en
l’anterior mandat no es van fer bé, i moltes es solucionen ara sense fer-ho públic.

3. - RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. JOAN ALFONS ALBÓ I ALBERTÍ
Alcalde: Es passa en aquest Ple per tal que la nova regidora del grup de CiU pugui
prendre possessió el més aviat possible.
«En data 29 de febrer de 2016, el senyor Joan Alfons Albó i Albertí ha presentat
renúncia com a regidor d’aquest Ajuntament, en representació del grup municipal de
Convergència i Unió.
Atès que segons la llista de la candidatura presentada en les passades eleccions
municipals, el següent candidat és la senyora Maria Carme Quero Campasol;
Vist el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General;
Proposo al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer. Quedar assabentats de la renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació del
senyor Joan Alfons Albó i Albertí.
Segon. Comunicar aquesta renúncia a la Junta Electoral Central, sol·licitant la
designació urgent com a regidora de la senyora Maria Carme Quero Campasol, essent la
següent membre de la candidatura presentada pel grup de Convergència i Unió en les
eleccions locals del 2015.
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Tercer. Expressar al senyor Joan Alfons Albó i Albertí l’agraïment de la Corporació
per la dedicació i els serveis prestats durant aquest període que ha ocupat el càrrec de
regidor i alcalde.»
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La proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
I sense res més a afegir, es dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a Secretari de
la Corporació, n’estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

El Secretari,
Carles Ros i Arpa.

CPISR-1 C Carles Ros i Arpa

Vist-i-plau.
L’Alcalde,
Carles Motas i López.

CPISR-1 Carles Motas López

