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

2/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA
22 de febrer de 2017
de 21 h a 0:15 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
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 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 (A-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE 26 DE GENER DE
2017
2.- ESMENAR ERROR MATERIAL ADEQUACIO LLOCS D'AGENT, CAPORAL I

*
SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA MILLORA DEL
SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (X2017002414)
3.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
4.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT
DIGITAL A CATALUNYA (X2017002760)
5.- MOCIÓ PER GARANTIR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS
FUNERARIS (X2017005095)
6.- MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
(X2017005140)
7.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A
LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. (X2017005290)
8.- MOCIÓ PER A L'ESTABLIMENT D'AJUTS PER INCENTIVAR LA CREACIÓ
D'EMPRESES A LA NOSTRA CIUTAT (X2017005599)
9.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS D'EXEUCIO TRIMESTRAL 4T
TRIM. 2016 (X2017002428)
12.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016
(X2017004027)
13.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIODORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT (X2017004029)
14.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE
COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT
PENDENTS DE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ- QUART TRIMESTRE 2016
(X2017004066)
15.- PRECS I PREGUNTES

PLE /XJONAMA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Desenvolupament de la sessió :

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

Codi de Verificació electrònic: 2f9cd77a-8566-4763-a919-31c9ab9ce962

I.- Part resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE
GENER DE 2017
S’aprova l’acta de la sessió número 1 de 26 de gener de 2017.
2. - ESMENAR ERROR MATERIAL ADEQUACIO LLOCS D'AGENT,
CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL I ACORD PER A LA
MILLORA DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE SANT FELIU DE
GUIXOLS (X2017002414)
Proposta dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d’Economia i
Organització:
«1- El 16 de gener de 2016, la Mesa General de Negociació va aprovar l’Acord per a la
millora del servei Policial de Sant Feliu de Guíxols, que inclou l’adequació de llocs de
treball d’agent, caporal i sergent i l’establiment d’un complement específic funcional
per prolongació de jornada.
A l’acord hi consta que s’adequa el lloc de treball de caporal amb 99 punts i el de
sergent amb 130 punts.
2- El 26 de gener de 2017, el Ple de la Corporació va aprovar l’adequació singular i
excepcional dels llocs d’agent, caporal i sergent de la Policia Local, que s’annexava,
amb efectes de la nòmina del mes següent al de l’aprovació per part del Ple de la
Corporació Municipal.
A l’annex hi constava a la columna de punts complement específic lloc la puntuació
sense aplicar l’adequació:

Forma de provisió

COMPLEMENT ESPECIFIC
ANUAL

punts complement especific lloc

Complement destí lloc treball

GRUP DE TITULACIO

JORNADA

JORNADA

VACANTS

RELACIO d' OCUPACIO

Denominació Lloc de treball

AREA

Codi Lloc treball

*

09. POLICIA LOCAL
145

Sergent

FN

100% C1

21

109

22.125,36 C

238

Sergent

FN

100% C1

21

109

22.125,36 C

82

Caporal

FI

100% C2

17

80

15.328,17 C

83

Caporal

FI

100% C2

17

81

15.328,17 C

239

Caporal

FN

100% C2

17

81

15.328,17 C

240

Caporal

FI

100% C2

17

80

15.328,17 C

Forma de provisió

COMPLEMENT ESPECIFIC
ANUAL

Complement destí lloc treball

GRUP DE TITULACIO

JORNADA

JORNADA

VACANTS

RELACIO d' OCUPACIO

Denominació Lloc de treball

AREA

Codi Lloc treball

ADEQUACIÓ SINGULAR LLOCS DE TREBALL POLICIA LOCAL-2017

punts complement especific lloc

3- Atès l’Acord per a la millora del servei Policial de Sant Feliu de Guíxols pres el 16
de gener de 2016 per la Mesa General de Negociació hauria de constar el següent
annex:

09. POLICIA LOCAL
145

Sergent

FN

100% C1

21

130

22.125,36 C

238

Sergent

FN

100% C1

21

130

22.125,36 C

82

Caporal

FI

100% C2

17

99

15.328,17 C

83

Caporal

FI

100% C2

17

99

15.328,17 C

239

Caporal

FN

100% C2

17

99

15.328,17 C

240

Caporal

FI

100% C2

17

99

15.328,17 C

23

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

24

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

25

Agent

IN

VAC

100% C2

15

86

13.115,69 C

26

Agent

FN

VAC

100% C2

15

86

13.115,69 C

241

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

242

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

243

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

244

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

245

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

246

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

247

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

248

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

249

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

250

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

251

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

252

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

253

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

254

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

256

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

257

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

258

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

259

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

260

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

261

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

262

Agent

FI

100% C2

15

86

13.115,69 C

283

Agent

FN

100% C2

15

86

13.115,69 C

VAC

VAC
VAC

VAC

4t.-Atès l’informe favorable emès per la cap de Recursos Humans de data 10 de febrer
del present.
Fonaments de Dret
Atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, que “Les
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Administracions Públiques podran rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes”.
El Ple municipal acorda:
Primer- Aprovar l’esmena contemplada a l’annex del punt tercer de la part expositiva
d’aquesta proposta, on consta que s’adequa el lloc de treball de caporal amb 99 punts i
el de sergent amb 130 punts com a complement específic del lloc.
Segon- Donar trasllat de l’acord a les persones interessades i als/a les representants
dels/de les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
3. - MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS A LA COOPERATIVA "SOM ENERGIA" (X2016020612)
Moció presentada pel grup municipal GdC dictaminada favorablement a la Comissió
Informativa d’Economia i Organització:
«Està demostrat que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és del tot
insostenible. Per això hem de ser capaços com a societat d’avançar cap a un canvi en el
model energètic, un canvi impulsat a partir d’un model renovable que fugi del control
de les grans corporacions. Un nou model que a més permeti transitar cap a una situació
d’autosuficiència on la riquesa que deriva de la producció energètica quedi redistribuïda
entre la ciutadania. Aquest model ha d’anar en paral·lel a una societat que transiti d’una
economia de la propietat cap a una economia que posi l’accent en l’ús compartit i el
cooperativisme.
Per tot plegat, des de les administracions públiques s'haurien d'implementar mesures
encaminades a impulsar aquest canvi de model energètic renovable, eficient i en mans
de la ciutadania; afavorint el creixement d’una economia més social i solidària i trencant
l’oligopoli energètic existent actualment.
SOM ENERGIA és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre.
Les seves activitats principals són la comercialització i la producció d’energia d’origen
renovable. La cooperativa està als serveis dels socis de manera eficient, transparent i
responsable. A més, i en cas d’estar interessats en contractar l'energia amb aquesta
cooperativa, el procés és ràpid i senzill.

*
Per a ser soci cal fer una aportació de 100 euros al capital social, una sola vegada, sense
quotes i retornable en la seva totalitat en el cas que es deixi de ser soci de la
cooperativa. SOM ENERGIA va iniciar la seva activitat l’any 2010 inspirada en les
moltes cooperatives energètiques existents ja llavors a Europa.
El nostre grup entén que un pas que es podria fer des del nostre Ajuntament per avançar
i col·laborar en aquests objectius energètics seria el de donar-se d’alta en la cooperativa.
El Ple municipal acorda:
Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es doni d’alta com a soci de la cooperativa
SOM ENERGIA.»
Jordi Lloveras: Fa dos mesos aquesta moció es va deixar el tema sobre la taula per a un
millor estudi. En la proposta que avui es sotmet al Ple inclou donar d’alta l’ajuntament
en la cooperativa, gràcies a un treball a tres bandes entre el grup municipal promotor,
l’ajuntament i la cooperativa. Exposa les raons que aconsellen aprovar aquesta moció.
Espera que la voluntat municipal continuï amb l’aplicació de diversos mecanismes i
compromisos en desenvolupament d’aquest conveni. Llegeix les clàusules del conveni a
signar.
Pere Albó: Votaran a favor. Gas Natural i Endesa no es van presentar al concurs de
Barcelona per no fer front a les obligacions derivades de la pobresa energètica, i la
Generalitat ha suspès aquest concurs, en el qual es va presentar SOM ENERGIA, i
altres empreses. Demana que no sigui només un brindis al sol i que l’Ajuntament sigui
ambiciós.
Josep M Muñoz: Fruit del treball entre el grup promotor i l’equip de govern s’ha afegit
una nova clàusula al conveni. La cooperativa té la seva seu a Girona. El proper dilluns
tècnics municipals s’entrevistaran amb SOM ENERGIA per fer front a problemes de
pobresa energètica.
Jordi Lloveras: L’important és la voluntat de les dues parts, Ajuntament i cooperativa,
de continuar treballant en aquesta línia. Vol compartir la satisfacció per l’aprovació de
la moció amb el seu grup, govern municipal i SOM ENERGIA.
S’aprova la moció per unanimitat.
4. - MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT
DIGITAL A CATALUNYA (X2017002760)
Moció presentada pel grup municipal TSF dictaminada favorablement a la Comissió
Informativa d’Economia i Organització:
«Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven,
i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la
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competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les
persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern
obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat,
que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc
d’escletxa digital,possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la
ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Local ret i les entitats municipalistes
ACM i FMC van signar,amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una
Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència
internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova
societat digital.

*
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures
necessàries.
Per tot això, la totalitat dels grups municipals amb representació al Ple de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols proposem l’adopció dels següents:
El Ple municipal acorda:
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius
d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.»
Josep M Muñoz: El país ha evolucionat molt en administració electrònica per no de
forma homogènia. El desenvolupament de la societat digital ha de ser en tots els
aspectes, no només en el treball intern de l’Administració sinó també en la seva relació
amb els ciutadans. També cal les infraestructures necessàries, que actualment estan en
mans privades.
S’aprova la moció per unanimitat.
5. - MOCIO PER GARANTIR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS SERVEIS
FUNERARIS (X2017005095)
Moció del grup municipal GdC dictaminada favorablement a la Comissió Informativa
d’Atenció a les Persones (la comissió de 16 de febrer de 2017 va incloure-hi unes
esmenes a la dictaminada el mes anterior, quedant el text tal com segueix):
«Actualment els serveis funeraris estan regulats per Llei (2/1997 del Parlament de
Catalunya) i tenen la condició de servei essencial d’interès general, podent ser prestats
per la pròpia Administració, o bé, per empreses privades (aquest seria el cas de la nostra
ciutat).
Aquesta mateixa llei és la que estableix, a partir d’una adequació de la mateixa a la
normativa europea (decret legislatiu 3/2010 del Govern de la Generalitat) el dret de les
persones usuàries dels serveis funeraris a obtenir informació puntual, veraç i
actualitzada sobre els serveis als quals tenen accés i sobre les seves condicions
econòmiques i, en aquest sentit, obliga que les empreses que presten serveis funeraris
han de facilitar a l’Ajuntament del municipi on estan establertes informació actualitzada
sobre prestacions i preus, per tal que la puguin consultar les persones interessades. Amb
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aquest objecte, els ajuntaments han d’establir mecanismes de publicitat actualitzada
perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d’aquesta
informació.
Per tot això, i amb l’esperit d’oferir una major informació i protecció dels drets a les
families i persones que afronten una mort,
El Ple municipal acorda:
Primer- Que l’Ajuntament demani a l’empresa prestatària dels serveis funeraris una
relació completa, entenedora i actualitzada sobre prestacions i preus; i que aquesta
estigui a l’abast de les persones que sol·licitin informació en les dependències
municipals (per exemple, en l’Oficina del Cementiri Municipal).
Segon- Que l’Ajuntament requereixi a l’empresa prestatària dels serveis funeraris que
publiciti en la seva pàgina web aquesta mateixa informació i que el propi Ajuntament
incorpori a la seva web (per exemple a través de l’apartat “tots els serveis”) un enllaç
que reorienti a les persones usuàries cap a aquesta mateixa informació. »
Jordi Lloveras: Exposa les raons de la moció i demana el vot favorable a la mateixa.
Dolors Ligero: Han parlat amb l’empresa i li han dit que fins fa poc aquesta informació
s’entregava a l’OIAC.
Laura Aiguaviva: S’ha demanat a l’empresa que publicitin aquests serveis funeraris, i
l’Ajuntament també crearà un enllaç a la web municipal. Les tarifes estan entrades des
de ja fa un temps.
Alcalde: Es important que les tarifes es publicitin bé al lloc on es presta el servei.
S’aprova la moció per unanimitat.
6. - MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
(X2017005140)
Els grups d’ERC i GdC van presentar dues mocions similars que van dictaminar
favorablement a la Comissió Informativa d’Atenció a les Persones. El text que es sotmet
a votació del Ple és el següent:

*
«El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya
té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual,
per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat
que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda,
que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria
de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de
la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses,
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per
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la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de j u l i o l
de 2013 (X2013005541) amb 20 vots a favor i 1 abstenció llur adhesió al Pacte
Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols proposen al Ple Municipal els següents:
ACORDS
Primer- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon- Subscriure
REFERÈNDUM.

el

contingut

del

Manifest

PACTE

NACIONAL

PEL

Tercer- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

*
Quart- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).»
Jordi Lloveras: El seu grup comparteix els posicionament de CSQP al Parlament i d’
En Comú Podem. Perquè Catalunya sigui una nació sobirana necessita les garanties
democràtiques necessàries. Des que es va fer la Comissió d’estudi del procés constituent
no s’ha mogut res més. Cal un procés participatiu de baix a dalt. Si finalment no es
pogués fer el referèndum seria per manca de voluntat política. Avui s’ha adherit al Pacte
Pablo Iglesias.
Josep M Muñoz: El GS ha manifestat el seu vot negatiu en aquests punts, en una
situació en que no està clar el posicionament dels que defensem el referèndum, que
s’han enfrontat fa poques hores. L’única sortida seria un referèndum amb tots els drets
que implica. Creuen en un Estat federal, i en el respecte al punt de vista de tots.
Jordi Vilà: Una cosa es reivindicar els drets i l’altre el seu exercici. Amb els seus
defectes, la societat catalana fa 150 anys que impulsa el catalanisme polític que ha
avançat cap al independentisme, de forma pacífica i democràtica. Avui es planteja la
possibilitat real de fer el referèndum, que es farà amb totes les garanties necessàries. No
és possible transformar una societat sense llibertat. El que ens uneix, tot i les
discrepàncies, és la democràcia.
Josep Saballs: El seu grup donarà llibertat de vot. A títol particular subscriu les anteriors
intervencions. El partit s’ha de jugar i que guanyi el millor.
Dolors Ligero: El govern espanyol sempre ha refusat el diàleg per fer el referèndum tot i
que és un dret reconegut internacionalment. Cal recolzar els passos que fa el Parlament
de Catalunya per avançar en aquesta direcció.
S’aprova la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 18 (TSF, CiU, ERC, GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 3 (GS)
7. - MOCIÓ PER L'ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. (X2017005290)
Moció dictaminada favorablement per unanimitat per la comissió informativa, a la qual
s’hi han adherit tots els grups municipals:
Proposta presentada pel grup municipal TSF amb la posterior adhesió de la resta de
grups municipals.
«La Xarxa de Municipis LGTBI és un projecte innovador a tot l’Estat Espanyol, que es
va constituir al juny de 2016 per tot un seguit d’Ajuntaments i institucions amb la
finalitat de coordinar les seves polítiques en aquesta matèria.
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La Xarxa està constituïda actualment per municipis de diferent grandària i de totes les
demarcacions de Catalunya, i compta amb la participació de les Diputacions i la
Generalitat de Catalunya. Té l’objectiu de sumar actuacions per eradicar les desigualtats
i lluitar contra lgtbifòbia des del món local, tot facilitant incidir en la visibilitat de la
pluralitat en l’orientació sexual i la identitat de gènere. La Xarxa vol afavorir
l’intercanvi i la col·laboració entre els diferents municipis donada la rellevància del món
local com a espai privilegiat de proximitat i protagonisme de tota ciutadania.
Atenent que la ciutat se Sant Feliu de Guíxols s’ha mostrat sempre com a una ciutat
acollidora, respectuosa amb la diversitat, els drets i les llibertats dels seus ciutadans i
per donar visibilitat a totes les accions que poden desenvolupar-se en matèria
d’igualtat de gènere i amb voluntat de compartir experiències amb d’altres pobles i
ciutats de Catalunya envers aquests col·lectius,
El Ple municipal acorda:
Primer- L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la Xarxa de Municipis
LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).
Segon- Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la
diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a
la seva defensa pública.
Tercer- Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d'actuació
municipal tot posant èmfasi la defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat
d'identitats i d'expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
Quart- La lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la
bifòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d'actuació municipal.
Cinquè- Reacció immediata de rebuig i actuacions reals davant d'actes d'homofòbia,
lesbofòbia,
transfòbia,
intersexofòbia
i
bifòbia.
Sisè- Posar Atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables (infants - adolescents i
persones grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos
especialment discriminatoris).
Setè- Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de
gènere i LGTBI.»
Sílvia Romero: La moció implica donar visibilitat a les polítiques d’igualtat que ja
s’estan fent des de l’Ajuntament, i col·laborar en xarxa amb altres municipis i compartir
experiències.
Jordi Lloveras: S’ha d’exigir al govern de la Generalitat el desplegament total de la llei
aprovada l’any 2014.

*
S’aprova la moció per unanimitat
8. - MOCIÓ PER A L'ESTABLIMENT D'AJUTS PER INCENTIVAR LA
CREACIÓ D'EMPRESES A LA NOSTRA CIUTAT (X2017005599)
Moció presentada pel grup municipal CiU dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Economia i Organització:
«Els darrers anys, a causa de la greu crisi econòmica que estem patint, el comerç de la
ciutat s’ha ressentit significativament i han tancat molts establiments.
Tot i estar ubicats al centre comercial o en zones molt transitades, es poden veure locals
tancats fa mesos per tota la ciutat.
Per tal d’invertir aquesta tendència, és urgent, al nostre entendre, que l’Ajuntament
estableixi ajuts per incentivar l’obertura de nous establiments a la ciutat.
Dins el marc del Pla de Barris, durant l’anterior legislatura es va posar en marxa un
programa per dinamitzar el comerç a través d’ajuts econòmics als nous emprenedors
que ha donat molt bon resultat, amb l’obertura de 12 nous negocis.
Proposem: que aquest model, s’entengui a tota la ciutat establint unes bonificacions o
ajuts per a nous emprenedors.
Aquestes ajudes serien del 50% de la inversió feta amb un màxim de 5.000.-€ per
establiment, per cobrir despeses d’adequació del local, taxes municipals, gestoria,
pagament de lloguers, compra d’equipament, mobiliari, etc.»
Dolors Ligero: Exposa el motius de la moció. El PIB de la ciutat es troba en el quart lloc
començant per la cua: 17.800 €/any a Catalunya i 15.500 € any a Sant Feliu. També en
percentatges d’atur: 15% a Catalunya i 17 % a Sant Feliu. Es tracta d’ajudar els
emprenedors a arrancar el seu negoci amb la bonificació de tributs i la concessió de
subvencions. Estan oberts a debatre el tipus d’ajuts i mesures a adoptar.
Jordi Lloveras: Creu que es millor incentivar el col·lectivisme o el cooperativisme. Si
el projecte es bo tirarà endavant, amb o sense ajuts. L’Ajuntament ja té incentius
semblants a les ordenances fiscals. No creu necessari destinar-hi més diners públics.
Sílvia Romero: La moció és tant oberta que costa posicionar-s’hi. Exposa el
posicionament del govern municipal sobre el tema. Un cop obtinguda la pròrroga del
Pla de Barris, ara no preveu aquest tipus d’ajuts. Fora de l’àmbit del Pla de Barris la llei
no contempla aquests tipus d’ajuts. La ciutat té un renda per càpita similar a altres de les
seva mida. Avui seria precipitat acordar aquests ajuts. El govern segueix el seu full de
ruta i s’està fent un inventari de les empreses de la ciutat. Això permetrà saber quin és
l’univers d’empreses, i en quins sectors s’ha de treballar amb més èmfasi. De la
diagnosi en sortirà un pla d’accions. Es començarà per l’activitat comercial.
Pere Albó: Explica el sentit del seu vot favorable.
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Dolors Ligero: Els ajuts no han d’anar a grans empreses sinó a emprenedors, per a
recolzar-los. Les noves empreses reverteixen en benefici de la ciutat. La proposta és
oberta per tal que pugui ser acceptada. Esmenta una subvenció similar aprovada a la
ciutat de Barcelona, i també a Calonge. Li semblaria bé potenciar no només el comerç
sinó també les empreses de serveis i tecnològiques.
Jordi Lloveras: Es reitera en l’exposat en l’anterior intervenció.
Sílvia Romero: En aquest tema improvisar és frivolitzar. Un govern no ha d’actuar per
instint sinó que ha de planificar. Les bonificacions ja estan previstes a les ordenances
fiscals. L’ajut que dóna l’Ajuntament de Barcelona és per a les cooperatives de treball.
Cal una planificació i un estudi que fonamenti un pla d’accions que s’aprovarà en aquest
mandat. També s’ha de tenir en compte la mortalitat empresarial i les seves
conseqüències en l’economia i en les persones. L’Ajuntament ha mantingut els serveis
de suport a empreses i emprenedors.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CiU i MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 2 (GdC i CUP)
Alcalde: Reitera que cal planificar i fer els passos adequats per fer la ciutat més
atractiva.
9. - PROPOSICIONS URGENTS
9.1.- MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES
DEL SECTOR ELÈCTRIC, PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT, I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA
ENERGÈTICA
Prèvia aprovació de la urgència, el secretari llegeix la proposta que segueix, presentada
pels grups de govern:
«La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la
regulació del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris
de qualitat i al mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del
sistema i permetre un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els
principis de protecció mediambiental d’una societat moderna.

*
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema
elèctric serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i
demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”.
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures,
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet,
que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen
diversos factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat.
La llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat
un 73% i en els últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no
únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de
l’oferta i la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència
que siguem el país amb el preu més alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el
consum ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les
afirmacions actuals que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat
de l’actual sistema de regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que
siguem el tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un
esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a les
companyies. Les tres principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa),
van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació.
En aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en
mans de les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a
càrrec de Red Eléctrica Española.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és
l’agregació de tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o
hidràulica) i finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les
instal·lacions que no es poden apagar en funció de la demanda, després de les
renovables i, si és necessari, de l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En
aquesta cistella del preu final les renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu
més baix, mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el
preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les
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seves instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen
combustibles fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el
consum directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen
del peatge d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la
moratòria nuclear o el cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot
això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació
sobre l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les
famílies, si reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la
legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia.
Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el
canvi climàtic.
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica,
millorar el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el
canvi climàtic perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les
emissions de gasos d’efecte hivernacle.
La pobresa energètica
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments
bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans
companyies no han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa
energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar
la mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu
crisi social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en
el llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni
pagar les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven
tenir dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars
catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del
doble respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica,esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a l’ increment
dels preus dels subministraments bàsics.

*
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les
companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació
de pobresa energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de
signar amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses
generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient.
L'objectiu és evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les
parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets
que tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre
qualsevol subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als
serveis socials un informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc
d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es
troben en una situació de risc d'exclusió residencial. També s’haurà d'informar a
aquestes famílies dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les
empreses subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta
situació de risc.
Necessitat de fer inversions per tal de millorar la qualitat del subministrament
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els
talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint.
No admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per
justificar els talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al
sanejament i millora de la xarxa elèctrica al nostre territori. És necessària una
modernització i reforç de les instal·lacions.
Per tots aquests motius,
El Ple municipal acorda:
Primer- Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el
conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat de Catalunya per evitar els
talls de subministrament i l’assumpció per part de les companyies de com a mínim el
50% del cost de la pobresa energètica a Catalunya, inclosa la despesa que suposa per a
les administracions la gestió d’aquestes situacions.
Segon.- Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques mitjançant un pla d’inversions, contribuint així a la millora de
la qualitat del servei.
Tercer- Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament que faci
l’ajuntament perquè es promogui la transició cap a un subministrament d’energia de
fonts 100% renovables.
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Quart- Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat
energètic, amb control públic, lliure de monopolis i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Cinquè- Traslladar aquesta resolució a les Companyies Subministradores que operen a
les comarques gironines, al govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de
l’Estat»
Josep M Muñoz: Aquesta moció va ser aprovada per la Diputació de Girona.
Tots els grups s’hi adhereixen i s’aprova la proposta per unanimitat.
9.2.- MOCIÓ CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN
DE LA COSTA CATALANA
Prèvia aprovació de la urgència, el secretari llegeix la proposta que segueix, presentada
pels grups de govern:
«Atès que el Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa
Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió
d’hectàrees de la Costa Catalana, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia
local, la pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn de la Costa Brava.
El dia 17 de gener del 2013, la Direcció general de Política Energètica i Mines del
ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de
l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn
Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a
l’entorn de la Costa Brava. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500
quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total de la Costa Catalana i que s'estén
fins a 20 kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. L’Empresa
Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència
d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona.
Atès que el dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del
Govern a Girona, va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona,
un anunci pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental, del
projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les
costes de Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l'Empresa Seabird
Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l'objecte de
confirmar i identificar l'existència de jaciments d'hidrocarburs en el fons del mar i
abasta una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s'estenen des del
golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una

*
distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30
kilòmetres.
Que en ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant
canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions
acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant
així els jaciments. Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable
per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues
marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és
preocupant tenint en compte que aquesta costa és una zona molt transitada per cetacis,
com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de
Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i
altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els
recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de
50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal
destacar que la zona de prospeccions és explotada pel conjunt de les confraries de
Catalunya, on la pesca és una important font d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie
d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar
l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i
extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el
mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament
contaminats, la majoria d’ells cancerígens. No s’ha d’oblidar la greu amenaça que
existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions
d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès
ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de
les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que
s’estenen en aquesta zona.
No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com les
futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a les zones costeres de
Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els esforços que ha fet
el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa en el
preciós patrimoni natural de les nostres costes.
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs
aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies
no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la
lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels
ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran
irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona,
on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des
de les seves instal·lacions.
El Ple municipal acorda:
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a l'atorgament dels
permisos d'investigació d'hidrocarburs en la zona de la Costa Catalana.
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Segon. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d'investigació
d'hidrocarburs presentats.
Tercer. Notificar aquest acord al Govern i Parlament de la Generalitat de Catalunya,
així com a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria
del Regne d’Espanya i a l’Associació de Naturalistes de Girona.»
Jordi Vilà: Exposa les raons de la moció.
Jordi Lloveras: El seu grup ha fet una pregunta en aquest sentit. S’adhereixen a la
moció. Proposa també que es comuniqui l’acord a l’Associació de Naturalistes de
Girona.
S’acorda introduir aquest afegit que ha fet Jordi Lloveras, que s’inclou al punt tercer.
Tots els grups s’hi adhereixen i s’aprova la proposta per unanimitat.
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA
DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 2017AJ07000414 d’1 de febrer de 2017 pel qual
es declara l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols municipi adherit a la campanya Casa
Nostra és Casa Vostra.
Es dóna compte de l’aprovació per JGL de 31 de gener de 2016 i 14 de febrer de 2017
dels preus públics per a la venda del catàleg de l’exposició “Masó Interiors” i del de
venda d’entrades dels espectacles “Guíxols Escena”, respectivament.
11. - DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL
4T TRIM. 2016 (X2017002428)
«Donar compte al Ple dels fitxers d’execució 4t. Trimestres 2016 i els càlculs
d’estabilitat de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms aprovats per decret 2017
AJ07000587 de data 15/02/2017.
Segons detall:
DECRET D'ALCALDIA
Atès l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2082/2014
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes

*
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès que la remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2015/2012, ha d’efectuar-se
per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través dels sistema que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a aquest efecte.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.-:Aprovar els fitxers d’execució 4r. trimestre 2016 i els càlculs d’estabilitat
annexos, amb data efectes 27/01/17 amb el resum que consta en el present expedient:
OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Capacitat /Necessitat Finançament (+/-)
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
4.613.483,65
O. Aut. Escola Música
27.742,23
O. Aut. Emissora Municipal
9.296,03
NIVELL CONSOLIDAT _________________ 4.650.521,91
LA
CORPORACIÓ
PRESUPUESTÀRIA

LOCAL

COMPLEIX

AMB

L´OBJECTIU

D’ESTABILITAT

OBJECTIU REGLA DE LA DESPESA

Entidad
Ajuntament
de Sant Feliu
de Guixols
O.
Aut.
Escola
de
Música
O.
Aut.
Emissora
Municipal

Total Gasto
computable

Despesa
computable
Liq. 2015 sin
IFS
(GC2015)

Despesa
inversions
financerament
sostenibles
(2015)

Augments/
Disminucions
(art. 12.4)
Pto. Act. 2016
(IncNorm
2016)
(3)

Despesa
inversions
financerament
sostenibles

(2016) (4)

Límit
regla
gestió de la
despesa
(5)=(2)+(3)

(1)

(11)

20.884.548,43

0,00

21.260.470,30

298.552,37

254.452,38

21.559.022,67

21.370.106,35

206.185,37

0,00

209.896,71

0,00

0,00

209.896,71

229.073,66

30.133,64

0,00

30.676,05

0,00

0,00

30.676,05

12.229,74

21.120,867,44

0,00

21.501.043,06

298.552,37

254.452,38

21.799.595,43

21.611.409,75

(2)=
( (1)-(11))*
( 1+TRCPIB)

La Corporació compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa

NIVELL DE DEUTE VIU A FINAL PERIÒDE
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
O. Aut. Escola de Música
O. Aut. Emissora Municipal
Total Corporació Local

Total Deute viu a final de període
7.688.595,66
0,00
0,00
Nivell Deute viu_______7.688.595,66

Despesa
computable
Liquidació
2016
( GC2016 )
(6)
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SEGON: Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió.»
12. - DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 4 TRIMESTRE
2016 (X2017004027)
«Donar compte del decret 2017AJ07000576 de data 15/02/2017 d’aprovació del període
mitjà de pagament global a proveïdors (PMP-G) per al 4r. trimestre del 2016, de
l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
Segons detall :
DECRET D'ALCALDIA
Atès el que disposa l’article 16 redactat per l’apartat deu de l’article únic de la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/25105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera:
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
1r. Aprovar el període mitjà de pagament global (PMP-G) de l’ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols i els seus organismes autònoms, corresponent al 4r. trimestre del 2016 que
és de 5,40 dies, amb data efecte 31/01/2017
2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
3t. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret
635/2014.”
DOCUMENT DADES

*

4T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

Període Mitja de Pagament
Proveïdors ( en dies )
5,40

3T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

9,23

2T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

11,77

1T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

15,93

4T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

12,91

3T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

18,46

2T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

12,47

1T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

10,18

4T/2014

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

-4,30

3T/2014

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

11,87

Període

Període
4T/2016
3T/2016
2T/2016
1T/2016
4T/2015
3T/2015
2T/2015
1T/2015
4T/2014
3T/2014

Entitat

1
2

Ràtio operacions pagades (en dies)

3

Ràtio operacions pendents pagament (en dies)

4
5

Import d'Operacions Pendents de Pagament ( en € )
Període Mitja de Pagament Trimestral (en dies)

Entitat
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols

Global

a

Import d'Operacions Pagades ( en € )

1

2

3

4

Sant Feliu de

20,70

-7,73

Sant Feliu de

11,39

Sant Feliu de

16,98

Sant Feliu de

27,28

Sant Feliu de

24,67

Sant Feliu de

17,84

Sant Feliu de

17,44

Sant Feliu de

15,09

Sant Feliu de

9,13

Sant Feliu de

16,94

2.577.165,7
2
3.065.052,2
6
2.281.461,5
2
2.384.128,0
4
3.255.300,1
0
2.691.946,1
1
2.713.109,7
8
3.915.002,8
4
3.527.670,4
9
3.062.224,0
5

2.979.622,7
4
1.670.459,1
1
1.020.887,8
5
1.268.217,0
6
1.965.795,3
7
1.785.266,1
1
1.497.984,2
7
1.402.611,0
8
3.326.956,8
9
1.656.040,0
8

4T/2016

Esc. Música

-2.88

10.884,61

3T/2016

Esc. Música

6,40

6.790,66

2T/2016

Esc. Música

-6,02

12.795,65

1T/2016

Esc. Música

1,79

17.660,20

4T/2015

Esc. Música

26,39

13.006,19

3T/2015

Esc. Música

10,89

5.649,10

5,31
0,45
-5,08
-6,23
19,35
3,64
-3,33
18,47
2,62
22,88
-4,40
16,10
-3.20
23,56
61,25

5
5.46
9,25
11.87
16,04
13,04
18,44
12,53
10,23
-4,27
11,91

2.308,80

10,46
3,66

2.346,82

-7,58

1671,39

1.36

6.644,11

11.527,03
3.985,50

2,92
31,72
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-4,74

7.870,07

-2,60

5.138,44

-2,56

12.221,51

1.399,80

-6,09

8.261,80

Esc. Música

-3,13

5.732,24

19,29
25,76
-4,82

4T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-5.57

2.330,86

3T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-6,45

2.023,93

2T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-7,83

1.645,37

1T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-4.58

4.969,37

4T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

12.525,90

3T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

13,48
-5,99

2T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

-9,79

1.667,93

1T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

-7,68

4.046,20

4T/2014

O. Aut. Emissora Municipal

6.075,82

3T/2014

O. Aut. Emissora Municipal

11,21
10,94

2T/2015

Esc. Música

1T/2015

Esc. Música

4T/2014

Esc. Música

3T/2014

1.584,64

2.135,26

22,32
-8,36
22,41
22,94
26,25
10,12
10,00
29,07
29,56
13,83

6.940,12
2.656,29

-3,89
-4,28
15,07
-3,67

775,12

10,57
-6,98

175,36

-9,23

991,92

189,26
1.436,47
327,10
286,41
139,59
923,43
1.167,67

-5.25
14,79
-6,70
-9,82
-8,39
13,63
11,96

»
13. - DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIODORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2016 - AJUNTAMENT (X2017004029)
«Donar compte dels decrets i resolucions de presidència d’aprovació del període de
pagament a proveïdors (PMP) per al 4r. trimestre del 2016, de l’ajuntament i els seus
organismes autònoms
Segons detall:
1) DECRET AJUNTAMENT 2017AJ07000577 DATA 15/02/2017:
“DECRET D'ALCALDIA
Atès el que disposa l’article 16 redactat per l’apartat deu de l’article únic de la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/25105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

*

Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera:
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
1r. Aprovar el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols per al 4r trimestre de 2016, que és de 5,46 dies amb data efecte
31/01/2017.
2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
3r. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret
635/2014.”
2) RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ESCOLA DE MÚSICA 2017EM000025
DATA 15/02/17:
“ RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols
Atès el que disposa l’article 16 redactat per l’apartat deu de l’article únic de la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/25105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera:
RESOLC:
1r. Aprovar el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)de l’Escola de Música de
Guíxols per al 4r. Trimestre de 2016, que és de -10,46 dies, amb data efecte 31/01/2017
2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
3r. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret 635/2014.
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3) RESOLUCIO PRESIDÈNCIA EMISSORA MUNICIPAL 2017RS07000011
DATA 15/02/17 :
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols
Atès el que disposa l’article 16 redactat per l’apartat deu de l’article únic de la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/25105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions en matèria de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès el que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera:
RESOLC:
1r. Aprovar el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de l’Emissora municipal
de Sant Feliu de Guíxols per al 4r trimestre de 2016, que és de -10,57 dies, amb data
31/01/17
2n. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió que se celebri.
3r. Publicar els períodes mitjans de pagament a la web de l’Ajuntament
(www.guixols.cat), en compliment del que disposa l’art. 6.2 del Reial Decret 635/2014.
4) DOCUMENT DADES ANNEXE

4T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

Període Mitja de Pagament
Proveïdors ( en dies )
5,40

3T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

9,23

2T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

11,77

1T/2016

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

15,93

4T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

12,91

3T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

18,46

Període

Entitat

Global

a

*
2T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

12,47

1T/2015

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

10,18

4T/2014

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

-4,30

3T/2014

Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

11,87

Període
4T/2016
3T/2016
2T/2016
1T/2016
4T/2015
3T/2015
2T/2015
1T/2015
4T/2014
3T/2014

1
2

Ràtio operacions pagades (en dies)

3

Ràtio operacions pendents pagament (en dies)

4
5

Import d'Operacions Pendents de Pagament ( en € )
Període Mitja de Pagament Trimestral (en dies)

Entitat
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols
Ajuntament
Guíxols

Import d'Operacions Pagades ( en € )

1

2

3

4

Sant Feliu de

20,70

-7,73

Sant Feliu de

11,39

Sant Feliu de

16,98

Sant Feliu de

27,28

Sant Feliu de

24,67

Sant Feliu de

17,84

Sant Feliu de

17,44

Sant Feliu de

15,09

Sant Feliu de

9,13

Sant Feliu de

16,94

2.577.165,7
2
3.065.052,2
6
2.281.461,5
2
2.384.128,0
4
3.255.300,1
0
2.691.946,1
1
2.713.109,7
8
3.915.002,8
4
3.527.670,4
9
3.062.224,0
5

2.979.622,7
4
1.670.459,1
1
1.020.887,8
5
1.268.217,0
6
1.965.795,3
7
1.785.266,1
1
1.497.984,2
7
1.402.611,0
8
3.326.956,8
9
1.656.040,0
8

4T/2016

Esc. Música

-2.88

10.884,61

3T/2016

Esc. Música

6,40

6.790,66

2T/2016

Esc. Música

-6,02

12.795,65

1T/2016

Esc. Música

1,79

17.660,20

4T/2015

Esc. Música

26,39

13.006,19

3T/2015

Esc. Música

10,89

Esc. Música

-4,74

2T/2015

5,31
0,45
-5,08
-6,23
19,35
3,64
-3,33
18,47
2,62
22,88
-4,40
16,10
-3.20

5
5.46
9,25
11.87
16,04
13,04
18,44
12,53
10,23
-4,27
11,91

2.308,80

10,46
3,66

2.346,82

-7,58

1671,39

1.36

6.644,11

11.527,03

5.649,10

23,56
61,25

3.985,50

31,72

7.870,07

-2,60

5.138,44

-3,89

-2,56

12.221,51

1.399,80

-6,09

8.261,80

19,29
25,76
-4,82

1T/2015

Esc. Música

4T/2014

Esc. Música

3T/2014

Esc. Música

-3,13

5.732,24

4T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-5.57

2.330,86

22,32

6.940,12
2.656,29
991,92

2,92

-4,28
15,07
-3,67
10,57

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: 2f9cd77a-8566-4763-a919-31c9ab9ce962

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
3T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-6,45

2.023,93

2T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-7,83

1.645,37

1T/2016

O. Aut. Emissora Municipal

-4.58

4.969,37

4T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

12.525,90

3T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

13,48
-5,99

2T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

-9,79

1.667,93

1T/2015

O. Aut. Emissora Municipal

-7,68

4.046,20

4T/2014

O. Aut. Emissora Municipal

6.075,82

3T/2014

O. Aut. Emissora Municipal

11,21
10,94

1.584,64

2.135,26

-8,36
22,41
22,94
26,25
10,12
10,00
29,07
29,56
13,83

775,12

-6,98

175,36

-9,23

189,26
1.436,47
327,10
286,41
139,59
923,43
1.167,67

-5.25
14,79
-6,70
-9,82
-8,39
13,63
11,96

»
14. - DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE
COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT
PENDENTS DE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ- QUART TRIMESTRE 2016
(X2017004066)
«Donar compte al ple dels informes trimestrals d’intervenció sobre compliment dels
terminis de factures pendents de reconèixer l’obligació del Quart trimestre del 2016 de
l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
Segons detall:
INFORME INTERVENCIÓ
Informe trimestral sobre compliment de terminis de factures pendents de
reconèixer l’obligació. Ajuntament. Quart trimestre 2016
Atès que per part d’aquesta Intervenció municipal des del dia 5 d’abril de 2013 s’ha
establert el circuit de control de la manca de conformitat de les factures i documents en
els terminis assenyalats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre on s’estableix que:
Els òrgans o les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les administracions públiques:

*
1.Han d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte a les factures
pendents de reconeixement d’obligació, que s’han d’adreçar als òrgans
competents.
2. Han d’elaborar un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a
les quals hagin transcorregut més de tres mesos de que van ser anotades i no
s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest
informe s’ha de remetre dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de
l’any a l’òrgan de control intern.
Aquesta Intervenció INFORMA:
PRIMER- Que en data 31/12/2016 l’àrea de gestió de Esports i Joventut té pendents de
reconèixer d’obligació des de fa més de tres mesos de la data d’entrada els següents
documents/ factures:
N. Entrada
F/2016/3291

Data
12/08/2016

Import
3.025,00
€

Tercer
B55220651

Nom
VIES BRAVES
SWIMMING SL

Situació a
31/12/2016
Pendent
carta
devolució

Actuacions
pendents
Retornada
proveïdor
23/01/17

SEGON- Que en data 31/12/2016 l’àrea de gestió de Seguretat vial i Protecció civil té
pendents de reconèixer d’obligació des de fa més de tres mesos de la data d’entrada els
següents documents/ factures:
N. Entrada

Data

Import

Tercer

Nom

F/2016/3572

02/09/2016

622,12 €

Q2866001G

CREU ROJA

F/2016/3832

08/09/2016

1.420,46
€

Q2866001G

CREU ROJA

F/2016/3833

08/09/2016

494,82 €

Q2866001G

CREU ROJA

Situació a
31/12/2016
Pendent
carta
devolució
Pendent
carta
devolució
Pendent
carta
devolució

Actuacions
pendents
Retornada al
proveïdor
23/01/17
Retornada al
Proveïdor
23/01/17
Retornada al
Proveïdor
19/01/17

Informe trimestral sobre compliment de terminis de factures pendents de
reconèixer l’obligació. Emissora Municipal. Quart trimestre de l’exercici 2016
Atès que per part d’aquesta Intervenció municipal des del dia 5 d’abril de 2013 s’ha
establert el circuit de control de la manca de conformitat de les factures i documents en
els terminis assenyalats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre on s’estableix que:

al
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Els òrgans o les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les administracions públiques:
1.Han d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte a les factures
pendents de reconeixement d’obligació, que s’han d’adreçar als òrgans
competents.
2.Han d’elaborar un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les
quals hagin transcorregut més de tres mesos de que van ser anotades i no s’hagi
efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe
s’ha de remetre dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a
l’òrgan de control intern.
Aquesta Intervenció INFORMA:
ÙNIC- Que en data 31/12/2016 l’Emissora Municipal no té factures pendents de
reconeixement d’obligacions des de fa més de tres mesos.
Informe trimestral sobre compliment de terminis de factures pendents de
reconèixer l’obligació. Escola de Música. Quart trimestre de l’exercici 2016
Atès que per part d’aquesta Intervenció municipal des del dia 5 d’abril de 2013 s’ha
establert el circuit de control de la manca de conformitat de les factures i documents en
els terminis assenyalats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre on s’estableix que:
Els òrgans o les unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat
en les administracions públiques:
1.Han d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte a les factures
pendents de reconeixement d’obligació, que s’han d’adreçar als òrgans
competents.

*
2.Han d’elaborar un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les
quals hagin transcorregut més de tres mesos de que van ser anotades i no s’hagi
efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe
s’ha de remetre dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a
l’òrgan de control intern.
Aquesta Intervenció INFORMA:
ÚNIC- Que en data 31/12/2016 l’Escola de Música no té factures pendents de
reconeixement d’obligacions des de fa més de tres mesos .»
15. - PRECS I PREGUNTES
15.1.- PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT PER TAL QUE SIGUIN
CONTESTADES ORALMENT EN EL PLE:
Adreçada pel regidor JORDI LLOVERAS al regidor SALVADOR CALABUIG:
Ha sortit a la llum pública que el Ministerio de Energia, Turismo y Agenda digital té
sobre la taula dues sol·licituds de companyies internacionals d'exploració i
desenvolupament de petroli i gas per buscar aquests elements a la costa brava.
La primera seria per fer dotze perforacions al Golf de Lleó, dibuixant una mena de
polígon irregular amb un costat limítrof amb la Costa Brava que s´hi acostaria fins a una
distància de 31 quilòmetres; i la segona seria per impulsar una campanya sísmica que
afectaria el front marí gironí i que s´allargaria durant 22 setmanes.
En aquest sentit, volem preguntar si el govern de la ciutat té alguna constància oficial
d’aquestes negociacions i, en cas afirmatiu, en quina fase es troben. Finalment, també
volem saber si s’han mantingut converses al respecte amb altres municipis afectats del
litoral gironí.
Josep M Muñoz: Ja ha estat tractat en un punt anterior de l’ordre del dia.
Adreçada pel regidor JORDI LLOVERAS al regidor JOSEP SABALLS:
La vorera del carrer Santa Teresa, just davant de l’Escola l’Estació i concretament en
sentit cap al parc de les Eres, presenta en l'actualitat un estat lamentable.
La seva estretor, i alhora el seu terra irregular i ple d'esquerdes, fan que transitar-hi sigui
un perill, malgrat que en hores punta d'entrada i sortida del col·legi és un tram de vorera
altament transitat.
Pregunta: té prevista el govern alguna actuació al respecte?
Josep Saballs: Es un punt amb un alt ús per part dels estudiants de l’escola Estació. Es
va consolidar provisionalment el paviment perquè era de terra i això va ajudar a que no
hi anessin tant els gossos a defecar.
Plantegem fer un projecte d’intervenció en tot l’àmbit conegut per “Can Xarrampeina”
donat que totes les conduccions subterrànies estan en un estat deplorable i hi calen
intervencions de reparació per part d’infraestructures sovint. Per tant, hi cal una
intervenció important també en la part subterrània.
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Ens preocupen les zones on hi ha alt trànsit d’escolars, reforcem també els passos
elevats per reduir la velocitat dels vehicles. Queden encara altres zones on cal
intervenir, començant pel c/ Girona. Es farà a mida que sigui possible i hi hagi
disponibilitat pressupostària.
Adreçada pel regidor JORDI LLOVERAS a la regidora LAURA AIGUAVIVA:
D’acord amb els criteris sanitaris que s’estableixen en la qualitat de l’aigua de consum
humà, voldríem conèixer la data de les últimes analítiques fetes a les fonts públiques del
municipi, així com també, els resultats de les mateixes (lògicament, font per font).
Laura Aiguaviva: Les fonts municipals s’abasteixen de la xarxa d’aigua municipal i per
tant tenen la mateixa qualitat que la que hi ha dins els domicilis.
Es fan anàlisis de control setmanals, anàlisis complerts mensuals i controls bàsics diaris
variables a diferents punts de les xarxa.
El 2014 es va fer una analítica i el darrer control complet es va fer el 2016. Són totes
aptes pel consum humà. Les dues del c. Pecher es controlen mensualment i també la de
la Plaça del Puig, que és nova i on tampoc hi ha cap problema.
També es realitzen revisions per part de CECAM i DIPSALUT dels dipòsits, xarxa,
piscina, la planta i les darreres revisions són d’agost de 2016
Adreçada pel regidor JORDI LLOVERAS al regidor JOSEP RAMON LLOBET:
"Es busquen valents", el rap contra l'assetjament escolar que triomfa a les xarxes
socials, ha tornat a posar en primera línia de l'actualitat el greu problema del bullying.
Existeix consens a la nostra societat sobre el fet que l’assetjament escolar, o bullying, té
greus conseqüències per a la salut física i psíquica dels infants i joves que en són
víctimes. En aquest sentit, voldríem saber si existeix a nivell del nostre municipi un
protocol d’actuació municipal per a la prevenció, detecció i intervenció en casos
d’assetjament escolar. Aquest protocol hauria d’incorporar les diferents vessants de
l’assetjament (físic, psicològic, verbal o social) i avaluar els diferents graus de
maltractament i les necessitats de resposta en cada nivell.
Josep Ramon Llobet: Som conscients de la gravetat del problema i que va en alça. Des
de l’Àrea d’Educació s’intenta posar d’acord tota la comunitat educativa a través del
programa “tutoria entre iguals” que ve de l’estranger i procurarem engegar-lo durant
aquest curs.
Amplia la resposta la regidora de salut:
Laura Serrano: No existeix un protocol per escrit però si un circuit per a la resolució de
conflictes. Primerament la mateixa escola valora els casos i fan la mediació mitjançant

*
diferents professionals, professors, psicòlegs de l’escola i també, als instituts, les
infermeres del CAP del programa salut i escola que hi són periòdicament.
En segon terme, es fa la derivació als mossos d’esquadra, que fan la intervenció,
mediació i ajuden a tramitar la denúncia si escau. També fan molta feina amb els
agressors.
En tercer lloc, si cal, es posa en coneixement de l’Àrea d’Acció Social i són els
educadors que treballen en el conflicte.
Per acabar, en casos puntuals, es deriven els alumnes agredits a l’entitat ACAS des d’on
es fa l’acompanyament i contenció d’aquests joves.
Des del punt de vista municipal, trobem important donar eines de prevenció i per això
es fan diverses activitat com el programa de DIPSALUT “Sigues tu”. Aquest programa
també ofereix assessorament a professionals i famílies.
També amb l’ACAS, es realitzen diferents xerrades als instituts sobre assetjament
escolar i bullying i xarxes socials i bullying.
A més a més, mossos d’esquadra també fan xerrades des del punt de vista legal.
15.2.- PREGUNTES FORMULADES ORALMENT
Elena Delgado: Fa un any i mig varem entrar una moció per tal d’anomenar la plaça del
parc enfront del Baldiri i Reixach com a parc de la Llibertat. Demanem que es convoqui
la Comissió del Nomenclàtor tal com es va acordar.
Sabem que hi ha mecanismes per informar la gent de la llei que garanteix els serveis
bàsics. Demanem que a Serveis Socials tinguin aquesta informació més visible i a
l’abast de la gent.
El col·lectiu Dignitat va ocupar una finca propietat de la Generalitat. Volem saber quina
és la situació de les famílies que hi viuen, en quina situació es troben, si la Generalitat
les vol reubicar, si tenen aigua i per part de l’Ajuntament hi ha novetats sobre habitatge
públic. Falten habitatges per famílies que tenen informes de vulnerabilitat, d’exclusió
social i necessiten un habitatge. Volem saber quina és la posició de l’Ajuntament i si hi
ha algun edifici públic que es pugui donar per a aquestes famílies.
Alcalde: Demano que siguem breus en les intervencions, sinó proposo que comenci a
intervenir el grup majoritari.
Joaquim Clarà: Demanaria que un cop encetat el punt que sigui de l’ordre del dia, en
aquest cas el de precs i preguntes, s’acabi de tractar, sinó el nostre grup no pot
intervenir.
Pere Albó: Hem vist pintades en favor de Franco a l’Skate park, demanem que s’esborri
el més aviat possible.
Hi ha previst algun espai d’aparcament per compensar els que es perden quan s’arreglen
carrers sobretot de cara a l’estiu.
Respecte a la plusvàlua municipal, que segons el Tribunal Constitucional és il·legal,
com actuarà l’Ajuntament.
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Veïns del c/ Josep Calçada em comenten que hi ha molts sots, perquè en prenguin nota.
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La font del Monticalvari està molt abandonada, demanem que es pugui recuperar per
gaudir de l’espai.
A l’hotel Regina hi ha un cartell que diu “se alquila local”, si és aquell edifici el que es
lloga, ho autoritzaran?
Es va aprovar per Ple un pla estratègic de subvencions. En quin punt es troba el
desenvolupament d’aquest pla?
Alcalde: S’està treballant en la pintada.
Es treballa eficient i eficaçment en el tema d’aparcaments i farem públics els espais
quan tinguem tancats els acords amb els veïns. L’any passat es varen obrir més de 400
places.
Interventora: La sentència del Tribunal Constitucional es refereix a la legislació Foral de
Navarra i no a la d’hisendes locals. De moment no ens afecta.
Pere Albó: Ens afectarà a tots tard o d’hora, la resposta em queda coixa
Alcalde: Quan la llei sigui vigent per tothom la complirem.
Sobre l’hotel Regina, ho revisarem.
El pla estratègic de subvencions s’està desenvolupant i adaptant a les novetats de
tramitació electrònica.
Prenem nota del prec sobre el c/ Josep Calçada.
Treballarem per arreglar la font de Monticalvari aprofitant la compra de l’espai per a ús
públic que es fa en aquella zona
Tomàs Pla: Volem preguntar si es replantarà la magnòlia del c/ Major un cop acabades
les obres o en tot cas tapar el forat que ha quedat en aquell lloc.
Quan es taparan els forats que s’han fet per l’enllumenat públic de la Rambla.
Joaquim Clarà: Estan encarregats els rètols de “municipi per la independència”, i/o quan
s’instal·laran?
Quan es repararan els leds de les lletres de la rotonda de Sant Pol?

*
A la Rambla Vidal s’apaguen els llums en un dels seus trams i queda fosc a la nit, s’han
queixat negocis de la zona.
Com està la nova normativa de l’ocupació de la via pública? S’està fent?
Dolors Ligero: Demanem la resposta a la pregunta que vàrem fer el desembre sobre si
l’Ajuntament s’ha acollit a les subvencions del Departament de Treball convocades per
a projectes d’activitats en l’àmbit de joventut.
S’aprofitaran les obres per actuar a les llambordes malmeses del c/ Sta. Magdalena?
Alcalde: Preguntaré com està aquesta subvenció a què fa referència, i us ho
comunicarem.
Al c/ Sta. Magdalena ja s’han reparat les llambordes.
S’està treballant en l’ordenança d’ocupació de via pública, necessitem l’ajuda d’una
empresa externa per establir criteris estètics entre altres coses i una actualització global
de l’ordenança.
Ahir mateix hi havia operaris treballant en els quadres de llums de la Rambla i altres
llocs, s’hi ha de fer reparacions sovint i cal trobar una solució definitiva.
Hi ha problemes amb els cables de la il·luminació de la rotonda de St. Pol que es fan
malbé amb la humitat del reg. Hi cal una intervenció bé canviant tot el cable o bé el
tipus d’il·luminació.
Estem treballant en la instal·lació del rètol de l’AMI.
Veurem si es pot trasplantar la magnòlia o si caldrà tapar el forat.
Esperem que acabi el Carnaval per posar els pivots que suportaran els quadres de llum,
de manera que es podran treure els cables que passen per sobre dels arbres evitant la
mala imatge de provisionalitat que donava fins ara.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L'alcalde
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