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

4/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA
27 d´abril 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 (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
*s’incorpora durant la deliberació del punt 6
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:
1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE 30-3-17

*
2.- APROVACIO DE L'INVENTARI MUNICIPAL (X2017011139)
3.- AIXECAMENT DE LA DISCREPANCIA I APROVACIO DE FACTURES DE
L'EMPRESA MUGADAS S.L. (X2017005315)
4.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. FRANCESC AICART I
HEREU AMB L'ACTIVITAT DE COL·LABORADOR DOCENT A LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) (X2017008030)
5.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOSE ANTONIO SANCHEZ
PERALTA AMB L’ACTIVITAT D'UN NEGOCI PROPI EN L'ÀMBIT DE
L'HOSTALERIA (X2017008515)
6.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L'ÀMBIT DEL PA-12 TURÓ DEL PORT
I SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA (X2017012525)
7.- ACORDAR LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONVENI
URBANÍSTIC SIGNAT EL DIA 27/04/2010, EL SEU ANNEX DE 20/10/2010,
L'ACORD DE PERMUTA APROVAT PER PLE DE 12/05/2011, I ACORDAR
DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE 28 DE FEBRER DE 2013
D'AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT DEL PACTE SETÈ
D'AQUELL CONVENI (X2011001716)
8.- TRANSFERÈNCIA DE CREDIT 004/2017 PER DESPESES LOCOMOCIÓ,
DIETES DE FORMACIO I ALTRES DIETES (X2017012985)
9.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIO MIXTA DE
SEGUIMENT DEL CONTRACTE PER A LA GESTIO DE LA PISCINA
MUNICIPAL LA CORXERA (2010-2020) (X2012008395)
10.- MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA DEL
SOSTRE DE DESPESA ALS MUNICIPIS (X2017009670)
11.- MOCIÓ PER GARANTIR QUE LA CIUTADANIA I ELS GRUPS
MUNICIPALS PUGUIN FORMULAR PRECS I PREGUNTES (X2017009941)
12.- MOCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I A LA MUSEITZACIÓ DELS GEGANTS
DE LA CIUTAT (X2017010032)
13.- MOCIÓ CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART DE
L'ESTAT ESPANYOL (X2017010042)
14.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (X2017010055)
15.MOCIÓ
A
FAVOR
D'UNES
COMARQUES
GIRONINES
DESMILITARITZADES (X2017012529)
16.- MOCIÓ PER INSTAR L'AJUNTAMENT A PENDRE MESURES
D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT PELS VEHÍCLES D'EMERGÈNCIES.
(X2017013253)
17.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
18.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
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Desenvolupament de la sessió :
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE 30-3-17
S’aprova l’acta de la sessió 3/2017, de 30 de març, sense esmenes.
2. - APROVACIO DE L'INVENTARI MUNICIPAL (X2017011139)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CIEO.
«Vist que, d’acord amb el que s’estableix en els articles 100 a 118 del Decret 336/1988,
pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, els municipis han de portar
un inventari general consolidat en el qual s’integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs,
els seus béns, drets i obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord amb la
classificació i demés especificitats previstes en aquest Reglament.
Atès que d’acord amb l’article 105 d’aquest Reglament, correspon al Ple municipal
l’aprovació, rectificació i comprovació de l’Inventari general, el qual haurà de ser
autoritzat pel Secretari de la Corporació, i se n’haurà de trametre una còpia al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
Vist que a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no hi existeix un inventari de béns
pròpiament dit, la qual cosa va a justificar la contractació dels serveis de l’empresa
Aldebaran It Projects & Services, que en data 25 d’octubre de 2016 va a lliurar els
arxius PDF relatius a l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
Vist l’informe del TAG de Patrimoni de data 5 d’abril de 2017 referent a l’actualització
de l’Inventari municipal de béns i drets.
El Ple municipal acorda:
Primer- Aprovar l’actualització de l’Inventari Municipal de Béns i Drets de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols realitzada per l’empresa Aldebaran, que figura
en suport magnètic i en format CD-ROM (que conté varis fitxers .pdf, amb tota la
informació relativa a les actualitzacions realitzades a l’Inventari), i que s’incorpora a
l’expedient administratiu.

*
Segon- Trametre còpia en suport magnètic i en format CD-ROM d’aquestes
actualitzacions, al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, així com també a l’Arxiu Municipal.»
J M Muñoz: Els treballs es van començar a inicis l’any 2015. És un eina important per
la gestió municipal.
S’aprova la proposta per unanimitat
3. - AIXECAMENT DE LA DISCREPANCIA I APROVACIO DE FACTURES
DE L'EMPRESA MUGADAS S.L. (X2017005315)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CIEO.
«Ateses les factures 2017/471 i 2017/592 de Mugadas S.L.U.
Atès que en l’exercici 2012 es va superar l’import màxim del contracte per reparar
incidències de la xarxa de clavegueram i/o realitzar actuacions puntuals de substitució i
millora d'aquesta xarxa.
Atès l’informe de la interventora municipal de data 10 d’abril de 2017, que estableix
que l’òrgan competent pel reconeixement de l’obligació és el Ple Municipal.
El Ple municipal acorda:
Primer- Aixecar la discrepància de la factura següent atès el que preveu l’article 60.2
del RD 500/1990:
2017/471 obertura de rasa per a nova escomesa
2017/592 diverses actuacions manteniment xarxa clavegueram

2.335,31 euros
2.186,91 euros

Segon- Autoritzar, Disposar i Reconèixer la Obligació de les factures que consten en el
punt anterior amb NIF B55119523 per import de 2.335,31 euros, i 2.186,91 euros a
l’aplicació pressupostària 17.16000.22799 Contracte Manteniment Xarxa
Clavegueram.»
S’aprova la proposta per unanimitat
4. – SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. FRANCESC AICART I
HEREU AMB L'ACTIVITAT DE COL·LABORADOR DOCENT A LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) (X2017008030)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CIEO.
«Atès que el Sr. Francesc Aicart i Hereu, personal laboral de la Corporació, va presentar
una sol·licitud (X2017008030) en la que demana la compatibilitat per prestar els seus
serveis com a docent a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Gerent de l’Àrea d’Educació
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Règim jurídic: laboral
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: Docència universitària
Denominació del lloc: Professor col·laborador
Règim jurídic: per compte aliè
Horari i jornada del lloc de treball: 2 hores setmanals (virtualment)
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 12 d’abril de 2017
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei d’Incompatibilitats és
d’aplicació al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d’aquestes dependents.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un
segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple municipal acorda:
Primer- Acceptar la sol·licitud del senyor Francesc Aicart i Hereu, sobre
compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada com a professor universitari
col·laborador per compte aliena.
Segon- Declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, que
quedarà subjecte a la condició que la jornada de la segona activitat no superi la jornada
ordinària de l’activitat principal a l' Administració incrementada en un 50%.
El desenvolupament d'aquesta segona activitat serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o
menystenir l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.

*

Tercer- Donar trasllat de l’acord de Ple a les persones interessades i al Comitè
d’Empresa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat
5. - SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL SR. JOSE ANTONIO
SANCHEZ PERALTA AMB LA D'UN NEGOCI PROPI EN L'ÀMBIT DE
L'HOSTALERIA (X2017008515)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CIEO.
«Atès que el Sr. Jose Antonio Sánchez i Peralta, personal funcionari de la Corporació,
va presentar una sol·licitud (X20170008515) en la que demana la compatibilitat per
prestar els seus serveis com a hostaler per compte pròpia
Activitat principal: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Lloc de treball: Auxiliar administratiu
Règim jurídic: funcionari
Jornada laboral: 100% (jornada ordinària 37,5h)
Segona activitat privada: hostaler
Denominació del lloc: hostaler
Règim jurídic: per compte pròpia
Horari i jornada del lloc de treball: 2 hores diàries segons necessitats del servei de
dilluns a diumenge d’abril a setembre de 2017,14 hores setmanals.
Vist l’informe favorable de la cap de Recursos Humans de data 12 d’abril de 2017
Fonaments de dret
L’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques estableix que la Llei d’Incompatibilitats és
d’aplicació al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
d’aquestes dependents.
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals i
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un
segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.
El Ple municipal acorda:
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Primer- Acceptar la sol·licitud del senyor Jose Antonio Sánchez i Peralta, sobre
compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada al gremi de l’hostaleria per
compte pròpia.
Segon- Declarar que s'acompleixen els requisits per atorgar la compatibilitat, que
quedarà subjecte a la condició que la jornada de la segona activitat no superi la jornada
ordinària de l’activitat principal a l' Administració incrementada en un 50%.
El desenvolupament d'aquesta segona activitat serà incompatible amb l'exercici de
qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o
menystenir l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat
o independència.
Tercer- Donar trasllat de l’acord de Ple a les persones interessades i a la Junta de
Personal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.»
S’aprova la proposta per unanimitat
6. - SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A L'ÀMBIT DEL PA-12 TURÓ DEL
PORT I SMU-13 PUIG DE LA RÚPIA (X2017012525)
En aquest punt, s’incorpora el regidor Josep Ramon Llobet.
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CITE.
«Existeix una edificabilitat pendent d’executar dins el PA-12 Turó del Port que
l’Ajuntament considera convenient traslladar a un altre indret del municipi. Amb aquest
objectiu s’ha estat treballant intensament durant els darrers mesos, juntament amb els
titulars d’aquest dret a edificar.
En aquest moment s’està elaborant una modificació puntual de POUM que afecta els
sòls inclosos en els àmbits actualment delimitats del Turó del Port (PA-12) i l’SMU-13
Puig de la Rúpia, amb la previsió de desplaçar cap al Puig de la Rúpia aquesta
edificabilitat pendent d’executar amb els mateixos drets i deures urbanístics que té al
Turó del Port. Per altre banda, l’Ajuntament està realitzant un estudi d’altres problemes
detectats al voltant d’aquests dos àmbits amb la voluntat de resoldre’ls.
Atès que els treballs de redacció de la modificació de POUM ja es troben molt avançats,
amb la finalitat de que no es produeixin actuacions que condicionin aquest trasllat
d’edificabilitat i la futura nova ordenació d’ambdós àmbits, es considera convenient i
necessari acordar la suspensió de tramitacions i llicències potestativa que preveu
l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010.

*

Atès el que disposa l’article 73.1 del DL 1/2010 pel que s’aprova el TR de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, segon el qual els òrgans competents per a l’aprovació inicial
de les figures de planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la
formació o la reforma, la suspensió preventiva de tramitacions i llicències.
El Ple municipal acorda:
APROVAR la suspensió preventiva de tramitacions i llicències durant el termini
màxim de 1 any pels àmbits actualment delimitats pel PA-12 Turó del Port i SMU-13
Puig de la Rúpia. L’abast de la suspensió és per a tot tipus de tramitacions i llicències de
conformitat amb el que preveu l’article 73.1 del DL 1/2010, a l’objecte de formular una
modificació puntual de POUM que afectarà els sòls actualment inclosos dins el PA-12
Turó del Port, l’SMU-13 Puig de la Rúpia, i el seu entorn. L’àmbit de la suspensió es
troba delimitat en el “plànol d’àmbit de suspensió” que forma part de l’expedient
administratiu.»
Josep Saballs: Exposa el contingut de la proposta. El futur projecte inclourà la
urbanització del camí de ronda que envolta la finca del Port.
S’aprova la proposta per unanimitat.
7. - ACORDAR LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONVENI
URBANÍSTIC SIGNAT EL DIA 27/04/2010, EL SEU ANNEX DE 20/10/2010,
L'ACORD DE PERMUTA APROVAT PER PLE DE 12/05/2011, I ACORDAR
DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE 28 DE FEBRER DE 2013
D'AFECTAR UNA FINCA MUNICIPAL AL COMPLIMENT DEL PACTE
SETÈ D'AQUELL CONVENI (X2011001716)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CITE.
«El dia 27 d’abril de 2010 es signà un conveni urbanístic entre Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i Residencial Porta Ferrada, SL per la requalificació de la finca de
titularitat privada de Can Serra com equipament públic cultural, i la d’altres finques
municipals per a altres usos.
El mateix conveni preveu la permuta de les finques objecte de requalificació amb la
finalitat de garantir l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca privada de Can
Serra.
Aquest conveni i la modificació de POUM que incorpora les qualificacions
urbanístiques fixades en el conveni signat son aprovats inicialment per Ple de
l’Ajuntament el dia 29 d’abril de 2010.
El dia 20 d’octubre de 2010, Ajuntament i Residencial Porta Ferrada, SL signen un
annex al conveni urbanístic de 27/4/2010, acceptant pura i simplement els pactes
subscrits amb el veïns de Sant Pol.
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El 21 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament aprovà provisionalment la modificació
de POUM de Can Serra i definitivament el conveni de 27/4/2010 amb el seu annex.
El 22 de desembre de 2010 la CTU aprovà definitivament la modificació puntual de
POUM de Can Serra, supeditant la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i la
consegüent executivitat de la mateixa a l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca
de Can Serra, respecta de la qual estava signat l’acord de permuta (conveni de
27/4/2010).
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramità l’expedient administratiu de permuta, amb
informe favorable del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que
s’aprovà per acord de Ple de 12 de maig de 2011.
A partir d’aquesta data, l’Ajuntament ha requerit en diverses ocasions a l’entitat
Residencial Porta Ferrada, SL amb la finalitat de formalitzar les escriptures de permuta,
tal com consta acreditat a l’expedient.
Per acord de Ple del dia 28 de febrer de 2013 l’Ajuntament facultà a l’alcalde perquè en
el moment d’atorgar l’escriptura pública de la permuta de Can Serra afectés al
compliment del pacte setè del conveni urbanístic signat el dia 27/4/2010 la finca
municipal de Sant Amanç, inscrita al volum 3341, llibre 616 de Sant Feliu de Guíxols,
foli 158, finca 27528.
Mitjançant requeriment notarial de data 24 de març de 2017, l’Ajuntament convocà a
Residencial Porta Ferrada SL per formalitzar escriptura de permuta davant la notaria de
Sant Feliu de Guíxols el dia 10 d’abril de 2017 a les 11h. dels matí, advertint que cas
d’incompareixença del legal representant de Porta Ferrada, SL o persona amb poders
suficients per a la signatura de l’escriptura de permuta, de conformitat amb el que
preveu l’article 1124 del CC, l’Ajuntament donaria per resolta la permuta i totes les
obligacions derivades del conveni de 27/4/2010 i del seu annex de 20/10/2010.
Segons manifestacions de Residencial Porta Ferrada, SL, la greu crisi econòmica
esdevinguda en els darrers anys ha provocat per a aquesta entitat una alteració de les
circumstàncies previstes en el moment de la signatura del conveni que han fet
impossible la materialització del mateix, raó per la que l’Ajuntament i Residencial Porta
Ferrada, SL es reuneixen el dia 4/4/2017, i com a resultat d’aquesta reunió les parts
convenen la resolució de mutu acord de la permuta derivada del conveni de 27 d’abril
de 2010.
El dia 11 d’abril de 2017 les parts subscriuen un acord de resolució de mutu acord del
conveni signat el dia 27/04/2010, el seu annex de 20/10/2010 i de la permuta aprovada
per Ple de 12 de maig de 2011 derivada del conveni signat el dia 27/04/2010.
El Ple municipal acorda:

*

Primer.- Aprovar el contingut dels pactes 1 a 5 del document de resolució de mutu
acord signat entre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’entitat Residencial Porta
Ferrada, SL i el liquidador de l’entitat Cork Serra, SL, i en conseqüència:
-

Aprovar la resolució de mutu acord del conveni de data 27 d’abril de 2010 i el
seu annex de 20 d’octubre de 2010 signats entre Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i les entitats Residencial Porta Ferrada, SL i Cork Serra, SL, quedant els
signants alliberats de totes les obligacions derivades d’aquest conveni i del seu
annex.

-

Aprovar la resolució de mutu acord de la permuta aprovada per Ple de 12 de
maig de 2011 que deriva del conveni signat el dia 27 d’abril de 2010 entre
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i les entitats Residencial Porta Ferrada, SL
i Cork Serra, SL.

-

Declarar que no existeixen responsabilitats econòmiques per cap de les parts que
s’hagin de fer efectives entre elles derivades de la signatura del conveni i de la
present resolució.

-

Aprovar que aquesta resolució no comportarà el pagament de cap tipus
d’indemnització, ni reparació per danys i perjudicis, ni per cap altre concepte per
a cap de les dues parts, les quals expressament renuncien a reclamar-se
mútuament per qualsevol concepte derivat de la signatura del conveni de
27/04/2010 i de la present resolució, i es comprometen a no impugnar-la.

Segon.- Acordar deixar sense efecte l’acord de Ple de 28 de febrer de 2013 pel que
s’afectava al compliment del pacte setè del conveni de 27/04/2010 la finca municipal
ubicada a Sant Amanç, inscrita en el Registre de la Propietat al volum 3341, llibre 616
de Sant Feliu de Guíxols, foli 158, finca 27528.»
Pere Albó: No hi està d’acord pels motius que exposarà. Aquest conveni el va signar
l’actual Alcalde. Continua pensant que el millor projecte pel Thyssen és el de la fàbrica
de Can Serra, que va pagar el Ministeri i que està aprovat. L’Ajuntament no disposa
encara d’un projecte alternatiu. S’han replantejat i s’han reobert coses que estaven
absolutament superades. S’ha perdut la unanimitat de la ciutat sobre el projecte
Thyssen. S’abandona la fàbrica de Can Serra com un espai públic. Afirma que el govern
ha forçat la resolució del conveni. Amb això es torna al punt de partida previ de tenir
davant la Porta Ferrada un edifici de 36 pisos. També es reactiva un contenciós
administratiu que el conveni havia aturat. No sap veure quina lògica de planejament
urbanístic hi ha al darrera. Hauria preferit que s’hagués continuat la feina feta fins ara.
Jordi Lloveras: L’extinció de la permuta té avantatges i inconvenients. El conveni no
s’ha consolidat en 7 anys, i l’extinció no té cap cost per a l’Ajuntament.
Joaquim Clarà: El projecte Thyssen es va originar amb un govern de CiU i el van seguir
els successius governs. Ara la fàbrica torna a ser edificable i l’entorn del Monestir no
quedarà tant bé. S’abstindran, amb la intenció que el projecte Thyssen arribi a la seva
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conclusió. Malgrat el canvi d’ubicació del centre d’art, el govern s’hauria de replantejar
l’adquisició de la fàbrica.
Jordi Vilà: El projecte de 12,5 milions d’euros de sortida era irrealitzable, fruit d’una
altra època. Per això s’ha modificat el POUM, que el Conseller de Territori ha aprovat.
L’adquisició dels jardins de darrera el monestir és bona per a la ciutat, amb
independència del projecte Thyssen. En els quatre anys de l’anterior mandat no es va
poder signar aquesta permuta. El govern no renuncia a Can Serra. Si es poden fer pisos
a la fàbrica de Can Serra es degut al POUM del 2006 que va aprovar el govern de CiU.
Pere Albó: Recorda que a l’anterior mandat es van començar a fer les actuals
exposicions, com un primer pas cap al centre d’art. Pregunta si el projecte Thyssen és
més fort ara que fa dos anys. El perill d’Andorra s’ha concretat. El projecte ha minvat a
nivell artístic i a nivell patrimonial. La permuta evitava la construcció del pisos que
preveu el vigent POUM. El projecte de 12 milions incloïa la urbanització dels entorns
de Can Serra, i es podia fer per fases. No li sembla bé que l’Ajuntament ara vulgui fer
una inversió d’aquest import en un aparcament a La Corxera. Afirma que ERC mai ha
cregut amb el projecte Thyssen, tot i la col·laboració del regidor Jordi Vilà.
Jordi Lloveras: Ja hi haurà temps de tractar el futur d’aquest projecte. L’expansió de la
zona cultural de la ciutat ha d’incloure la fàbrica Serra Vicens. Sobre el Thyssen
proposen una tercera via per ubicar el Thyssen a l’Antic hospital, per vàries raons. El
Thyssen mai serà patrimoni de la ciutat, i es pot perdre d’aquí a uns anys. Permetria una
major diversificació i descentralització de l’oferta cultural del ciutat. El Monestir
representa millor la història de la ciutat. Cal un debat amb persones expertes en aquest
àmbit. Celebra que l’Ajuntament recuperi la gestió de set parcel·les municipals.
Joaquim Clarà: Reitera la seva abstenció i espera que el projecte Thyssen tiri endavant, i
poder recuperar l’espai de la fàbrica Serra Vicens. Espera que el tema no es polititzi.
Jordi Vilà: Avui es fa un pas més cap al projecte Thyssen al Monestir. El projecte a
l’Hospital ja està superat. Insisteix que l’anterior projecte era irrealitzable. El projecte
Thyssen d’Andorra no és cap perill pel projecte a aquesta ciutat.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 14 (TSF, ERC, GS, GdC i CUP)
Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 6 (CiU)
Alcalde: El conveni que avui es resol comportava una modificació del POUM i unes
permutes en que l’Ajuntament cedia dues parcel·les de Sant Pol, una parcel·la industrial
a Bujonis, la parcel·la per construcció de pisos de protecció oficial, i el lloguer d’una
nau. La modificació del POUM del 2010 es va aprovar per unanimitat. Recorda la

*
cronologia dels tràmits de l’any 2010 fins a maig de 2011, quan ja estava tot aprovat i
faltava només firmar l’escriptura de permuta. Després de les eleccions del 2011, només
hi ha una carta de l’alcalde, de febrer de 2013. Llegeix una carta de la família Serra que
posa de manifest el canvi d’actitud en negatiu del govern municipal després de les
eleccions de 2011. Estar set anys sense fer res surt car. Espera el suport dels grups
municipals per tirar endavant el projecte.
8. - TRANSFERÈNCIA DE CREDIT 004/2017 PER DESPESES LOCOMOCIÓ,
DIETES DE FORMACIO I ALTRES DIETES (X2017012985)
El Secretari llegeix la següent proposta, una vegada ratificada la seva inclusió a l’ordre
del dia
«Atesa la proposta de l’àrea de Recursos Humans de data 19 d’abril de 2017 sol·licitant
una transferència de crèdit en concepte de despeses de locomoció, dietes formació i
altres dietes per abonament en nòmina.
Vist l’informe favorable de la Interventora municipal de data 21 d’abril de 2017 , en el
qual posa de manifest el següent:
Atès la base 11.3 d’execució del pressupost vigent preveu l’aprovació dels expedients
de transferència de crèdit que tinguin lloc entre aplicacions pressupostàries de diferents
àrees de despeses correspondrà al Ple de la Corporació, llevat quan afectin a crèdits de
personal, amb subjecció a les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a que
es refereixen els articles 169 a 171 del RDL 2/22204 de 5 de març.
El Ple municipal acorda:
Primer- Aprovar l’expedient 3 TC004/2017 transferència de crèdit despeses
locomoció, dietes formació i altres dietes , d’acord amb el següent detall:
TRANSFERÈNCIA POSITIVA.
14.92003.23120 Despeses locomoció altres ............................................. 11.280,03 Euros
14.92003.23020 Dietes formació ............................................................... 3.000,00 Euros
14.92000.23020 Altres dietes ........................................................................ 500,00 Euros
------------------Total .......... 14.780,03 Euros
TRANSFERÈNCIA NEGATIVA.
01.92001.23120 Despeses locomoció secretaria ........................................... 400,00 Euros
02.93100.23120 Despeses locomoció personal serveis econòmics ............... 425,00 Euros
03.15000.23120 Despeses locomoció personal urbanisme ........................... 300,00 Euros
03.15210.23120 Despeses locomoció personal oficina habitatge ................... 50,00 Euros
04.17000.23120 Despeses locomoció personal medi ambient ....................... 40,00 Euros
05.32000.23120 Despeses locomoció personal educació .............................. 286,00 Euros
06.15320.23120 Despeses locomoció brigada ................................................ 59,00 Euros
07.33000.23120 Despeses locomoció personal àrea cultura ......................... 887,00 Euros
08.23100.23120 Despeses locomoció serveis socials ................................ 3.918,16 Euros
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09.13000.23120 Despeses locomoció personal policia local ........................ 562,05 Euros
10.43900.23120 Despeses locomoció promoció econòmica ......................... 400,00 Euros
11.13400.23120 Despeses locomoció personal seg vial i prot. civil ............... 80,00 Euros
12.92600.23120 Despeses locomoció personal administració electrònica ... 114,78 Euros
13.92002.23120 Despeses locomoció personal gabinet alcaldia-presidència . 80,00 Euros
14.92003.23120 Despeses locomoció altres .................................................... 45,00 Euros
15.43200.23120 Despeses locomoció turisme ........................................... 1.351,82 Euros
16.33702.23120 Despeses locomoció joventut i esports ................................. 43,00 Euros
17.93301.23120 Despeses locomoció infraestructures i mant edificis ............ 60,00 Euros
18.33300.23120 Despeses locomoció museu ............................................. 1.300,00 Euros
19.16200.23120 Despeses locomoció neteja urbana i zona blava ................. 200,00 Euros
20.33220.23120 Despeses locomoció arxiu .................................................... 50,00 Euros
21.33210.23120 Despeses locomoció biblioteca ........................................... 528,22 Euros
22.93300.23120 Despeses locomoció personal patrimoni i contractació ...... 100,00 Euros
14.13001.23020 Dietes cursos policia local .............................................. 3.000,00 Euros
15.43200.23020 Dietes personal turisme ...................................................... 500,00 Euros
-------------------Total ... 14.780,03 Euros
Segon- Exposar aquest expedient al públic mitjançant edicte al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i al BOP de Girona, durant el termini de 15 dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
El present acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es
presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
9. - MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIO MIXTA DE
SEGUIMENT DEL CONTRACTE PER A LA GESTIO DE LA PISCINA
MUNICIPAL LA CORXERA (2010-2020) (X2012008395)
El Secretari llegeix la següent proposta, una vegada ratificada la seva inclusió a l’ordre
del dia
«Atès que, en la clàusula 24a del Plec de clàusules econòmico-administratives que va
regir el procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de la Piscina
Coberta Municipal “La Corxera”, s’estableix:

*
« 1. Formalitzat el contracte, es constituirà una Comissió de Seguiment amb la funció
genèrica de vetllar pel correcte funcionament del servei, i en concret donar el visti-plau a:
 Pla d’utilització de la instal·lació
 Programa d’activitats
 Pla de conservació i manteniment
 Pressupost anual
 Proposta de tarifes.
 Pla d’inversió.
 Memòria anual.
 Reglament intern.
 Aprovació de serveis complementaris.
Així mateix serà informada de la plantilla i estructura de personal de la
instal·lació.
2. La comissió de Seguiment estarà integrada, com a mínim, pels següents membres:
-

El regidor d’esports, que la presidirà.
El regidor de contractació o d’hisenda.
Dos representants tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Tres representants de l’entitat gestora. D’aquests representants un d’ells serà el
Director o responsable de la instal·lació.

3. Per al compliment de les seves funcions la Comissió es reunirà preceptivament i
com a mínim una vegada a l’any de forma ordinària i, de manera extraordinària,
sempre que es consideri convenient.»
Atès que, en data 11 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local va acordar constituir la
Comissió de seguiment, designant els representants de l’Ajuntament que s’especifiquen
a continuació amb el càrrec que s’especifica.







David Oliveras i Sala, regidor d’Esports, com a president
Josep Melcior Muñoz i Ayats, regidor de Règim Intern i Hisenda
Lluís López i Arilla, cap de l’Àrea d’Urbanisme, com a vocal
Xavi Giró i Fernández, tècnic d’esports, com a vocal
Raquel Rius i García, com a vocal
Laura Lafarga i Bellver, com a vocal i secretària de la Comissió de Seguiment

Vist el Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2015, de delegació de les competències
dels regidors municipals.
El Ple municipal acorda:
Primer- Modificar la composició de la Comissió de Seguiment designant els
representants de l’’Ajuntament que s’especifiquen a continuació:




David Oliveras i Sala, regidor d’Esports, com a president
Josep Melcior Muñoz i Ayats, regidor de Règim Intern i Hisenda
Xavi Giró i Fernández, tècnic d’esports, com a vocal
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Xavi Simona i Sucarrats, tècnic d’Infraestructures, com a vocal
Raquel Rius i García, com a vocal
Diego Pellegrino, com a vocal i secretari de la Comissió de Seguiment

Segon- Nomenar com a responsables del contracte els següents:





Xavi Giró i Fernández, tècnic d’esports,
Xavi Simona i Sucarrats, tècnic d’Infraestructures,
Raquel Rius i García, tècnica de Serveis Econòmics
Diego Pellegrino, coordinador de contractació

Tercer- Comunicar el present acord a l’empresa concessionària de la piscina coberta i
als membres designats per aquesta junta.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
10. - MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA
DEL SOSTRE DE DESPESA ALS MUNICIPIS (X2017009670)
El Secretari llegeix la següent moció dictaminada favorablement per la CIEO de març.
Moció presentada pels grups municipals de govern TSF, ERC i GS
«Davant la imminent constitució en les properes setmanes de dos grups de treball a
nivell estatal amb la participació de representants municipalistes sobre la reforma del
finançament dels municipis, i en concret, per tractar la modificació del sostre de despesa
i la reinversió del superàvit de les entitats locals, cal que des del municipalisme
reivindiquem que és aquesta una qüestió urgent per a la viabilitat econòmica del món
local i les seves competències. Es una prioritat defensar que els ajuntaments, tinguin un
sostre de despesa que sigui just i estigui d'acord amb al seu nivell de compliment.
Atès que l'ús del superàvit que el 2016 es va situar entre els 4.000 i els 5.000 milions
d'euros, cal comptar amb una llei que faci possible la seva utilització aquest 2017, per la
qual cosa el Govern de l’Estat per mitjà d'una llei específica o bé de la Llei de
Pressupostos, procedeixi a autoritzar la utilització dels superàvits per part d'Ajuntaments
i Diputacions, i que ho puguem fer amb la generació dels nostres propis romanents, i per
tant, sense haver d'augmentar els ingressos a través d'impostos o altres figures de
captació d'ingressos. Aquest superàvit és fonamental reinvertir-lo en plans d'ocupació,
despesa social, inversions sostenibles, afavorint a la ciutadania, i que en cap cas sigui
utilitzada per altres administracions.
Atès que fins a dia d’avui l'administració local s'han convertit en l'administració pública
més complidora amb els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el deute local ja ha

*
arribat aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys
d'avançament; el superàvit de les entitats locals, aporta al còmput total d'Espanya mig
punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus
proveïdors.
Atès que la majoria dels ajuntaments són l'única administració amb donar superàvit, es
troben amb una situació de sanejament econòmic, i compleixen els seus objectius de
dèficit, però per contra no poden invertir aquest estalvi.
Atès que ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions
dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries per seguir posant les
necessitats de la ciutadania per davant de qualsevol altre, i per tant per poder continuar
treballar per fer front a les desigualtats socials, el desenvolupament sostenible i
l'enfortiment de l'Estat de Benestar.
Atès que és fonamental acabar d'una vegada amb les retallades competencials produïdes
per la LRSAL i per l'asfíxia financera que el Govern del PP ha imposat als ajuntaments
col·locant un sostre d'acer a les regles de despesa.
Atès que el municipalisme, som l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i
cal ser-hi més quan encara, un gran nombre dels nostres ciutadans i ciutadans amb més
vulnerabilitat veuen com es cronifica la seva situació de pobresa, i augmenten les
desigualtats entre els nostres barris.
És per tot l’exposat que els grups municipals de Tots per Sant Feliu (TSF), Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC) i Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols proposem l’adopció dels
següents:
El Ple municipal acorda:
Primer- Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense
necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una autorització legal
per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
Segon- Reformar la Llei de Règim Local per reforçar l'autonomia local i garantir un
sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben definides pels
municipis i aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin desenvolupar-se sense
comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la
funció pública.
Tercer- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la FMC, a la ACM, i a la FEMP.»
Dolors Ligero: La legislació de l’Estat el 2012 va limitar l’autonomia municipal, sense
tenir en compte la situació econòmica concreta de cada Ajuntament. Això va dificultar
les inversions de l’anterior mandat. S’ha de continuar lluitant per defensar l’autonomia
municipal.
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Josep M Muñoz: Aquesta proposta l’assumeix la FMC i l’ACM, i persegueix que
l’Ajuntament pugui gestionar els seus propis estalvis. Recorda que la llei del 2012 la va
aprovar també CiU. Recorda el pla d’inversions de l’any 2017.
S’aprova la proposta per unanimitat.
11. - MOCIÓ PER GARANTIR QUE LA CIUTADANIA I ELS GRUPS
MUNICIPALS PUGUIN FORMULAR PRECS I PREGUNTES (X2017009941)
El Secretari llegeix la següent moció dictaminada desfavorablment per la CIEO.
Moció presentada pels grups municipals CiU, GdC, MES i CUP
«Atès que la normativa que regula les sessions del Ple i concretament el ROM de
Sant Feliu de Guíxols permet una interpretació consistent en donar per conclòs
el Ple a partir de mitjanit.
Atès que fins i tot es pot donar una interpretació que comporti que arribada la
mitjanit es tingui per acabat abruptament el Ple sense permetre que tots els
grups municipals i el públic puguin traslladar els precs i preguntes malgrat
haver-se iniciat aquest punt de l'ordre del dia.
Atès que l'apartat de precs i preguntes forma part essencial de la tasca de
control al govern per part de la ciutadania i deis grups municipals a la vegada que
constitueix un fonament del desenvolupament democràtic de les sessions i un
element de transparència imprescindible.
Atès que els Plens es donen amb caràcter ordinari un cop al mes i que és
només en aquests Plens a on esta previst l 'apartat de precs i preguntes.
Atès que és també una element imprescindible de coherència deis debats que es
garanteixi el principi d'unitat d'acte de les sessions Plenàries i s'eviti, en la mesura
del possible, que aquestes quedin interrompudes abruptament.
Atès que en el present mandat i en d'altres anteriors s'ha esdevingut diverses
vegades i en Plens successius la interpretació restrictiva a la que fem esment per
part d'alcaldia.
Atès que aquesta interpretació afecte de manera especial al públic assistent que en
aquestes ocasions s'ha vist impedit de traslladar les seves preguntes, suggeriments,
queixes o precs al Ple municipal.
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Atès que és necessari establir en aquest punt un criteri que fomenti les bones
practiques en el marc deis debats que es produeixen a les sessions del Ple.
En atenció al que es porta exposat PROPOSEM AL PLE L' ADOPCIÓ DELS
SEGÜENTS ACORDS:
Primer.- Amb caràcter general la normativa que regula les sessions del Ple
municipal s’interpretarà sempre de tal manera que s'afavoreixi la possibilitat per part
deis grups municipals i del públic assistent de realitzar l 'apartat de precs i
preguntes. Concretament:
Segon.- La normativa que regula les sessions del Ple municipal s’interpretarà i els
Plens es dirigiran de tal manera que sempre es permeti l 'apartat de precs i preguntes
als grups municipals i al públic assistent en les sessions ordinàries. Es farà així en
el cas de que la presidència pretengui deixar punts per a les següents sessions
un cop passades les 23 hores 59 minuts i 59 segons. Aquesta circumstància
mai serà al·legada per evitar obrir el punt de precs i preguntes.
Tercer.- La normativa que regula les sessions del Ple municipal s’interpretarà i
els Plens es dirigiran de tal manera que permeti durant les sessions ordinàries
formular a tots els grups municipals i al públic assistent els precs i preguntes que
s'haguessin proposat traslladar. Un cop obert aquest punt no es podré tancar
fins que tots els grups municipals i el públic assistent facin arribar els seus precs
i preguntes al govern municipal.»
Pere Albó: Explica la finalitat de la moció. El retard en la modificació del ROM els
obliga a presentar aquesta moció. Llegeix l’article 98 de la llei municipal de Catalunya
que estableix que en els plens s’ha de garantir el control al govern i la possibilitat de
formular precs i preguntes a tots els grups municipals. I l’art. 105 de la mateixa llei que
diu que a l’ordre del dia s’ha de reservar un temps per formular precs i preguntes.
Jordi Lloveras: Valora positivament la reforma del vigent ROM, que és on s’ha de
regular aquesta qüestió. Estan a favor dels precs i preguntes i també de la participació
activa de la ciutadania. No es pot posar en un mateix sac els regidors i els ciutadans a
l’hora de fer precs i preguntes. La ciutadania té més dificultats que els regidors. S’ha
d’enfocar la participació ciutadana en la seva globalitat i de forma transversal.
Joaquim Clarà: Reclama que si en una sessió s’obre aquest punt de l’ordre del dia s’ha
d’acabar. També reclama que si hi ha públic que assisteix al Ple, després pugui formular
preguntes.
Jordi Vilà: El Ple no és l’únic òrgan de debat i participació ciutadana. La moció vol fer
veure que aquest Ple no actua democràticament. La direcció del Ple li correspon a
l’Alcalde. Li recorda al Sr. Albó que és el regidor que més parla en aquest Ple, i que
només ha assistit a la reunió del ROM una vegada.
Pere Albó: En una sessió del ROM es va dir que jo parlava massa, i per dignitat vaig
deixar d’assistir a les reunions d’aquesta comissió. El Ple és l’únic òrgan de debat
públic municipal, i l’únic que ha necessàriament ha de tenir precs i preguntes. La

PLE /XJONAMA

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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

Codi de Verificació electrònic: 44697b74-d2bf-43d0-86f1-fb551db0f7e8

plataforma d’accés a l’habitatge han decidit no assistir més a les reunions de taula de
l’habitatge per inoperants. Avisa que en els plens on no es permeti fer precs i preguntes
interposaran un contenciós administratiu.
Jordi Lloveras: No comparteix aquesta darrera intervenció.
Elena Delgado: No està d’acord amb els motius que ha al·legat el Sr. Albó per no
assistir a la comissió del ROM. Retreu al grup MES que no promou la participació
ciutadana i recorda que va ser la CUP la que va suggerir que s’inclogués la participació
de la ciutadania a aquesta moció. Per això s’abstindran.
Joaquim Clarà: Reitera les dues peticions fetes a l’anterior intervenció.
Josep M Muñoz: Intervé com a responsable de la comissió de revisió del ROM. Aquest
es va redactar l’any 1987, i des de llavors no s’havia revisat. A la comissió hi participen
els diferents grups municipals, i només GdC va presentar un text alternatiu. Llegeix
l’article de la LBRL que regula aquesta qüestió. Es preveu que el nou ROM limiti a 8
minuts les intervencions dels regidors. També s’ha de tenir en compte la llei de reforma
horària que està elaborant el Parlament de Catalunya. Votaran en contra per respecte a
la tasca de la comissió del ROM.
Es desestima la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CIU i MES)
Vots en contra: 12 (TSF, ERC, GS)
Abstencions: 2 (GdC i CUP)
Alcalde: Recorda que en aquest Ple no s’ha tallat i no s’ha restringit el temps a ningú.
Hi ha intervencions llarguíssimes que impedeixen acabar el Ple.
12. - MOCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I A LA MUSEITZACIÓ DELS
GEGANTS DE LA CIUTAT (X2017010032)
El Secretari llegeix la següent moció dictaminada favorablement per la CIAP de març.
Moció presentada pel grup municipal CiU
«Els gegants de Sant Feliu de Guíxols, anomenats Angelina i Feliu, en honor als patrons
de la ciutat, la Mare de Déu dels Àngels i Sant Feliu, es troben en un estat precari de
conservació. Aquest exemplars, que són utilitzats en totes les sortides de la colla
gegantera i en diversos actes que tenen lloc en el nostre municipi, van ser realitzats
l’any 1954 en els tallers “Ingenio” de Barcelona. Es van fabricar, com era típic en aquell
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moment, amb un esquelet de fusta i un recobriment de cartró pedra que va ser
acompanyat amb robes fetes per modistes del nostre municipi.
CiU vol recordar que els Gegants de la Ciutat tenen un valor intrínsec que cal preservar,
a nivell municipal, perquè són un bé patrimonial que es troba molt arrelat als nostre
territori i formen part de la història recent i de les tradicions culturals de Sant Feliu de
Guíxols, i a nivell nacional, ja que són dels Gegants més antics de Catalunya que encara
estan en actiu.
Aquestes peces han sigut restaurades diverses vegades en el passat, ja que han patit
diversos accidents, a causa de les dimensions i del pes del material amb el qual es van
realitzar fa més de cinquanta anys. És molt probable que amb materials més lleugers,
com la fibra de vidre, el pes d’aquestes figures es pogués veure reduït considerablement
i aquestes serien molt més fàcils de manejar, per la qual cosa la colla gegantera no
tindria tants problemes per moure’ls.
Per aquest motiu creiem que ha arribat el moment de prendre accions immediates que
permetin la restauració i la recuperació dels Gegants “antics” i la creació de noves
peces. A més, volem instar als responsables de Cultura que iniciïn, en la menor brevetat
possible, un projecte de museïtzació dels nostres Gegants antics, perquè pugin ser
exposats i preservats , al Museu d'Història de la Ciutat, a la vista de tothom.
El Ple municipal acorda:
Primer- Instar als responsables pertinents a iniciar, en el menor espai de temps
possible, l’elaboració de noves peces dels Gegants de Sant Feliu de Guíxols amb
materials més lleugers.
Segon- Instar als responsables de Cultura a realitzar, en la major brevetat possible, la
restauració i posterior conservació dels dos Gegants “antics” de Sant Feliu de Guíxols.
Tercer- Instar als responsables de Cultura a disposar l’exposició permanent dels
gegants al Museu d'Història de la Ciutat o en un espai municipal adequat.»
Magdalena Lupiáñez: Exposa les raons que justifiquen la moció.
Jordi Vilà: Fa temps que treballen en aquest tema i tenen converses amb la Colla
Gegantera. Demana substituir el terme museïtzar per exposar en un àmbit municipal.
Magdalena Lupiáñez: Està d’acord amb l’esmena proposada.
S’aprova la proposta per unanimitat.
13. - MOCIÓ CONTRA LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER PART
DE L'ESTAT ESPANYOL (X2017010042)
El Secretari llegeix la següent proposta dictaminada favorablement per la CIAP de
març.
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Moció presentada pel grup municipal CiU
«El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat aquest matí la sentència
segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N.
Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va
ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol.
A Catalunya existeix una molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la
capacitat de Catalunya per organitzar un referèndum.
A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat
reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses
conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública
avui el TSJC.
Per altra banda, i tenint en compte que les instancies europees han de vetllar pel respecte
de l'estat de dret per part de tot Estat membre de la UE , en aquest moment, la UE i el
Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors
democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els
mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no son respectats.
El Ple municipal acorda:
Primer- Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
Segon- Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en nom
del poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible, presenti un recurs
davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d'Europa per possible
vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret.
Tercer- Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment
previst a la "rule of law", per tal que s’activi l'article 7 del Tractat de la UE, que regula
el procediment en cas de violació dels valors de la UE per un Estat membre.
Quarta- Denunciar la persecució judicial a que estan sotmeses les institucions catalanes
i càrrecs electes relacionats amb el procés sobiranista i condemnar la judicialització de
les qüestions polítiques per part del govern espanyol.
Cinquè- Manifestar el suport de l’Ajuntament a les institucions i càrrecs electes
investigats per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la
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independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
Sisè- Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.»
Joaquim Clarà: Recorda que aquesta moció s’ha aprovat per la Diputació i per altres
ens.
Elena Delgado: El 23 de març es va presentar una moció en aquest sentit al Parlament.
El seu grup té clar que no és possible el referèndum pactat.
Josep M Muñoz: Votaran en contra. No se senten còmodes en aquest procés. Veu una
certa victimització d’alguns. Defensen el diàleg i una tercera via.
Jordi Vilà: Votaran que sí. Agraeix que s’hagin incorporat les seves esmenes.
Joaquim Clara: Recrimina al grup municipal socialista que votin en contra, a diferència
del que ha fet el seu partit a altres municipis i a la Diputació.
Josep M Muñoz: Denuncia la judicialització, però el seu grup manté una posició
coherent. Deixar clar que és la posició dels tres regidors del seu grup.
Jordi Vilà: CiU va tardar molt de temps a arribar a l’independentisme, que més que una
opinió és una actitud. Cal una fraternitat absoluta per avançar, fins i tot amb els que
votaran que no.
Vots a favor: 20 (TSF, CIU, ERC, GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 1 (GS)
Alcalde anuncia que el dia 2 de maig es tallarà l’aigua de diversos carrers limítrofes
amb la carretera de Girona, per les obres que es fan en aquest carrer. I altres carrers
tindran problemes de pressió.

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