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07.28.06.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  07/2016 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      28.06.2016 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:02 h 
Hora d’acabament:              22:20 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluis Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sra. Marta Carol Geronès    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sra. Cristina Salvà Reca    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora acctal. 
Carmina Casas Noguer 
 
QUÒRUM 
Comprovat que el quòrum dels assistents, compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (i es manté durant la sessió), el Sr. alcalde obre la sessió, 
declarada no pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la 
convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA 
  

Part resolutiva: 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2016, de data 31.05.2016 (exp. 
A115.1-6/2016 - Secretaria). 
2.- Aprovar inicialment les “Bases específiques per a la convocatòria de subvencions 
per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de 
restauració, d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de 
carrer a la Bisbal d’Empordà” (exp. G150.1-18/2016 – Promoció de la ciutat). 
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3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària núm. 9/2016 (exp. 
G104.1-2/2016 - Intervenció). 
4.- Aprovar les següents mocions : 

4.1.- Moció del món local en defensa de l´acollida de les persones refugiades. 
4.2.- Moció contra l´homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. 
4.3.- Moció en favor del dret dels pares a escollir lliurement el centre 
d´ensenyament dels seus fills. 
4.4.- Moció en suport de les iniciatives internacionals per defensar la llibertat 
religiosa i denunciar la persecució dels cristines al món, especialment a Síria i 
l´Iraq. 
4.5.- Moció de suport a les oficines liquidadores. 

 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
5.- Assabentat de la sentència núm. 320 de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid sobre el recurs interposat contra la Resolució del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per desestimació de les al.legacions respecte de l´inici del 
procediment de reintegrament en el projecte “Construcció dels vestuaris del Nou 
camp de futbol”, corresponent al FEIL 2008. 
6.- Donar compte dels decrets de l´Alcaldia del mes de maig de 2016 (núms. del 635 
al 845). 
7.- Assumptes urgents. 
8.- Precs i preguntes. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
A petició de la Sra. Cati Vilà Teixidor, el Sr. Alcalde, d’acord amb l’article 92 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals (ROF), demana que aquest punt quedi sobre la taula per 
ser debatut, si escau, en una altra sessió. S’obtenen els vots favorables de tots els membres 
presents. 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Part resolutiva: 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2016, de data 31.05.2016 (exp. A118.1-
6/2016 - Secretaria). 
 
Un cop incorporades les esmenes fetes per la Sra. Anglada i el Sr. Aparicio, s’aprova per 
unanimitat. 
 
2.- Aprovar inicialment les “Bases específiques per a la convocatòria de subvencions 
per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de 
restauració, d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de 
carrer a la Bisbal d’Empordà” (exp. G150.1-18/2016 – Promoció de la ciutat). 
 
Vist que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà estableix com a prioritari el desenvolupament 
del comerç, els serveis i l’artesania en la trama urbana consolidada del municipi, per tal de 
potenciar i enfortir el model de comerç de proximitat. 
 
Vist que és important el foment d’incentius en forma de subvencions, per donar un impuls 
específicament al sector amb dues accions concretes: una primera que correspon a la 
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millora i rehabilitació dels establiments comercials, de restauració, les oficines-serveis i les 
activitats tradicionals i una segona acció a donar suport als emprenedors per a les noves 
implementacions a peu de carrer.  
 
Vist que els incentius es prioritzen en el nucli antic i també al carrer de l’Aigüeta, centre 
comercial de la ceràmica, zones comercials que acullen gran part del turisme que visita la 
ciutat.  
 
Vist que l’objectiu és evitar el trencament del continu comercial i la conseqüent desertització, 
i que, en definitiva, es pretén donar suport a la continuïtat dels establiments i alhora en 
l’impuls en la creació de noves empreses a peu de carrer.  
 
Vistes les “Bases específiques per a la convocatòria de subvencions per a la millora, 
rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de restauració, d’oficines-
serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà”, 
les quals consten a l’expedient. 
 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions; del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals; de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; de 
les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament; del Pla estratègic de subvencions de 
l’Ajuntament; i de qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les “Bases específiques per a la convocatòria de subvencions 
per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials, de restauració, 
d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal 
d’Empordà”.  
 
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant 
anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler d'edictes municipal. Alhora, de 
conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, una referència d’aquest 
anunci s’inserirà en el DOGC. El termini d’inici de la informació pública de les bases es 
produirà l’endemà de la publicació en el BOP de Girona. En el supòsit que, durant el termini 
d'informació pública no es formulin al·legacions o suggeriments, les bases quedaran 
aprovades definitivament.  
 
“BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA, 
REHABILITACIÓ I NOVA IMPLEMENTACIÓ D’ESTABLIMENTS COMERCIALS, DE 
RESTAURACIÓ, D’OFICINES-SERVEIS I D’ACTIVITATS TRADICIONALS I ARTESANIA SITUATS 
A PEU DE CARRER A LA BISBAL D’EMPORDÀ. 
 
1. Objecte, definicions i àmbit territorial de les subvencions 
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1.1.- Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions 
que concedeix l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a la millora, rehabilitació i nova implementació 
d’establiments comercials, de restauració, d’oficines-serveis* i d’activitats tradicionals i artesania 
situats a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. Aquesta línia de subvencions està prevista en el Pla 
estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal. 
 

* En aquest cas les activitats/serveis/ institucions financeres o bancàries queden excloses 
d’aquestes bases específiques de la convocatòria d’ajuts atès que la seva activitat no s’adiu amb 
l’objectiu de la convocatòria. 
 
1.2.- Serà objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a les següents accions: 
 
a) Acció I.- Millora dels establiments comercials, dels bars-restaurants, d’oficines-serveis i 
d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer: 
 
L’objectiu és fomentar la renovació de la imatge i la millora de la competitivitat i millora de l’eficiència 
energètica dels locals comercials de la Bisbal d’Empordà d’un màxim de 500 m2: 
 
- Millora de la imatge exterior i dels accessos. 
- Millores en la il·luminació i/o substitucions de maquinària que millorin el rendiment energètic. 
- Millora de la competitivitat (adquisició d’aplicacions informàtiques de control de comandes, 
estocs, vendes, facturació, comptabilitat, etc.). 
- Implantació del comerç electrònic: adquisició d’aplicacions informàtiques de gestió, publicitat 
i/o venda; equips informàtics i material per les instal·lacions de xarxes necessàries. 
 
b) Acció II.- Ajuts a la nova implantació. Foment de l’emprenedoria: 
 
L’objectiu és incentivar la creació de nova activitat econòmica que comporti un desenvolupament del 
teixit comercial del municipi: 
 
- Adquisició d’elements de mobiliari i decoració, maquinaria, ordinadors, aplicacions 
informàtiques, marques i patents, eines i utillatges necessaris per l’inici de l’activitat. 
- Honoraris tècnics que s’hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les 
autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat. 
- Instal·lacions i obres per la reconversió o nova obertura de l’establiment, sempre hi quan 
inclogui la millora de la imatge exterior i accessos. 
 
1.3.- Als efectes d’aquestes Bases, s’estableixen les següents definicions segons la classificació 
urbanística dels usos: 
 
a) Establiment comercial: 
 
Comprèn els establiments comercials, que són els locals, construccions, instal·lacions o espais 
coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es 
fan e manera continuada, periòdica o ocasional. Resten exclosos els espais situats a la via pública en 
què es duguin a terme mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament 
autoritzats per l’Ajuntament. 
 
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius. Els establiments de caràcter col·lectiu 
estan integrats per un conjunt d’establiments situats en un o en diversos edificis en un mateix espai 
comercial, en els quals es duen a terme diferents activitats comercials. Establiments col·lectius són 
els centres comercials, les galeries comercials, els mercats municipals, els recintes comercials. 
 
b) Oficina-serveis: 
 
Aquest ús comprèn totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, financers*, 
d’assegurances, empresarials o similars, efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos 
particulars. Comprèn les institucions financeres* o les bancàries* i les companyies d’assegurances, 
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les gestories administratives, els serveis als particulars i a les empreses, les oficines vinculades al 
comerç i a la indústria, i els despatxos professionals o similars. Comprèn també els serveis culturals i 
associatius. 
 

* En aquest cas les activitats/serveis/ institucions financeres o bancàries queden excloses 
d’aquestes bases específiques de la convocatòria d’ajuts atès que la seva activitat no s’adiu amb 
l’objectiu de la convocatòria. 
 
c) Restauració: 
 
Comprèn els locals i establiments on l’activitat que es desenvolupa permet elaborar i transformar 
productes alimentaris per ser consumits en el mateix local, així com la venda de begudes. El sector 
de la restauració inclou restaurants, cafès, bars, cafeteries, frankfurts, xocolateries, gelateries, 
orxateries, granges i similars. En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, bars 
musicals, pubs, wiskeries o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 
 
d) Activitats tradicionals i artesania: 
 
Es consideren activitats tradicionals les que s’han desenvolupat des de fa anys al municipi i són 
característiques d’aquest territori. Pel que fa a les activitats considerades pròpies de l’artesania 
s’entén l’activitat de producció, transformació o reparació de bens artístics i de consum, i també la de 
prestació de serveis, realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el 
coneixement tècnic constitueixen factors predominants, i que donen com a resultat l’obtenció d’un 
producte final individualitzat, que no es susceptible d’una producció industrial totalment mecanitzada o 
en grans sèries. No es considera artesania aquella activitat en què no s’utilitzen tots els processos 
propis d’algun dels oficis inclosos en el recull de l’annex 1 (Repertori d’oficis artesans) de l’Ordre de 
desplegament del Decret 252/2000 del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de juliol, 
sobre l’activitat artesanal a Catalunya. 
 
1.4.- L’àmbit territorial de la Bisbal d’Empordà en què les accions poden ser beneficiaries és el 
següent: 
 

 Nucli Antic (zonificació del Pla de Barris). 

 Carrer de l’Aigüeta. 
 
2. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva. 
 
Les subvencions objecte d’aquestes Bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
revocables i reduïbles en tot moment per causes previstes en la legislació vigent. Les subvencions 
atorgades tindran caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es podran al·legar com a precedent. 
 
3. Despeses subvencionables 
 
3.1.- Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin 
inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin al llarg del període 
subvencionable definit en la corresponent convocatòria. 
 
A aquests efectes, s'entendrà que la despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat 
subvencionada que origina la despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb 
anterioritat a la presentació de la justificació. 
 
3.2.- Seran despeses subvencionables les obres, els subministraments i els serveis segons descripció 
de cada acció. 
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3.3.- En el preu de l’immobilitzat es consideren totes les despeses facturades fins que el bé estigui en 
condicions de funcionament i tinguin una relació directa amb l’element de l’immobilitzat. 
 
4. Requisits dels destinataris 
 
4.1.- Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions qualsevol persona física o persona jurídica, amb 
o sense finalitat de lucre, titular de l'activitat empresarial i que compleixin els següents requisits: 
 
a) Que el titular de l’activitat econòmica tingui l’establiment sobre el que recauen les accions dins 
del territori delimitat per aquesta convocatòria. 
b) Que hagi realitzat l’actuació dins del període que s’estableixi en la corresponent convocatòria. 
c) Que hagi realitzat una despesa mínima de 2.000,00 euros (tributs no inclosos). 
d) Que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si 
són preceptives. 
e) Que no tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, la Seguretat Social 
o l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
f) Que no estigui incurs en cap de les prohibicions recollides a l’article 13 de la Llei estatal 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
4.2.- Els requisits s’acreditaran, respectivament, mitjançant una declaració respecte a la ubicació de 
l’immoble on durà a terme l’activitat o projecte; les factures acreditatives de la realització de l’actuació, 
on hi constarà la data de finalització de l’actuació i l’import acumulat superior als 2.000,00 euros 
(tributs no inclosos); la documentació acreditativa de la llicència o comunicació d’obres i/o d’activitats, 
segons correspongui; una declaració responsable de no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà, la Seguretat Social o l’Agència Estatal d’Administració Tributària; i una declaració 
responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides a l’article 13 de la Llei estatal 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
4.3.- En cas que un mateix empresari sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més d'un 
establiment, només podrà sol·licitar subvenció per a un d'ells. 
 
5. Finançament i import de les subvencions 
 
5.1.- La despesa originada per aquestes subvencions es durà a terme amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del vigent Pressupost següents: 
  

09 4390 4800001 SUBVENCIONS FOMENT DEL COMERÇ NUCLI ANTIC 8.000,00 € 

09 4390 4800002 SUBVENCIONS FOMENT DEL COMERÇ AIGÜETA 7.000,00 € 

 
Les aplicacions pressupostàries es podran vincular per tal que, en cas que una de les aplicacions no 
s’esgoti a l’atorgar les subvencions, els recursos es puguin destinar per al foment del comerç de l’altre 
àmbit territorial previst a les Bases. 
 
5.2.- L’import de la subvenció serà d’un màxim de 1.000,00 euros per sol·licitant que compleixi els 
requisits d’admissió.  
 
El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà als següents criteris: 
 
a) Acció I:  
 
- Autònoms i empreses socis de la Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà i/o a 
l’Associació Ceramistes amb una antiguitat superior als 2 anys: concessió d’un 25%. 
- Autònoms i empreses no associats a la Federació del Comerç: concessió d’un 20%. 
 
b) Acció II: 
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- Autònoms i empreses que hagin obtingut el certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat 
econòmica per part de la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya: concessió d’un 
25%. 
- Autònoms i empreses que no disposin del certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat 
econòmica: concessió d’un 15%. 
 
6. Presentació de sol·licituds 
 
6.1.- El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la corresponent 
convocatòria. Només es podrà presentar una sol·licitud per subjecte. 
 
6.2.- Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, o per qualsevol dels mitjans previstos a la legislació vigent sobre procediment 
administratiu, i els formularis normalitzats es podran obtenir al web de l’Ajuntament 
(www.labisbal.cat). 
 
6.3.- La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes Bases.  
 
6.4.- La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents: 
 
a) DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació acreditativa 
de la seva representació. 
b) En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar el CIF, així com la còpia dels estatuts 
de l’entitat, degudament inscrits en el Registre corresponent. 
c) Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades.  
d) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i amb Seguretat Social i que no es tenen deutes amb l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
e) Memòria explicativa de les actuacions per a les que es sol·licita la subvenció, amb 
l’emplaçament on es duran a terme, els terminis d’execució de l’actuació (podrà abastar de l’1 de 
gener a 28 de novembre de l’any de la convocatòria), el pressupost detallat de les despeses de 
l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts per 
l’Ajuntament. 
f) Còpia de l’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques, en cas de sol·licitar l’acció II (Ajuts a la 
nova implantació. Foment de l’emprenedoria). 
g) Acreditació que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, 
comunicació, si són preceptives. 
 
6.5.- L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de 
realitzar, després del requeriment i amb advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils, a comptar des del requeriment. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha 
aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos en la legislació vigent sobre el procediment 
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit posterior. Si l’últim dia de la presentació de 
la documentació d’esmena coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
7. Criteris de valoració per a l’atorgament de les subvencions 
 
Les subvencions s’atorgaran per ordre de sol·licitud, atenent que s’hagi presentat tota la 
documentació requerida i aquesta sigui correcta, fins a esgotar l´import màxim de la convocatòria. 
 
8. Instrucció de l’expedient 
 
8.1.- La instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquestes Bases es realitzarà per l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament. 
 
8.2.- L’examen i la valoració de les peticions corresponen a una Comissió Avaluadora creada a tal 
efecte que redactarà una proposta que caldrà elevar a la Junta de Govern Local. Aquesta Comissió 
Avaluadora estarà integrada pels següents membres:  
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- El secretari de l’Ajuntament o funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegui. 
- La interventora o funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegui. 
- El tècnic de Promoció i Desenvolupament Local o funcionari/ària de l’Ajuntament en qui 
delegui. 
- L’arquitecte tècnic municipal o funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegui. 
- La tècnica d’activitats municipal o funcionari/ària de l’Ajuntament en qui delegui. 
 
La Comissió Avaluadora s’haurà de reunir un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds 
que estableixi la corresponent convocatòria. 
 
Una vegada analitzades les sol·licituds per la Comissió Avaluadora, es formularà una proposta de 
resolució, amb l’informe previ de la Intervenció municipal sobre existència de crèdit. 
 
La proposta de resolució de la Comissió Avaluadora no tindrà caràcter vinculant, haurà d’expressar la 
llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la 
relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
 
8.3.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà serà competent per a l’atorgament 
de les subvencions, una vegada les Bases hagin estat aprovades pel Ple de la Corporació i 
aprovades definitivament. 
 
8.4.- El percentatge de finançament de les actuacions respecte al cost total serà el que es fixi en 
l’acord de concessió. 
 
9. Resolució i notificació de les sol·licituds 
 
9.1.- La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, serà sotmesa a consideració 
de la Junta de Govern Local, òrgan que resoldrà definitivament, en diversos actes, l’atorgament de les 
subvencions. 
 
9.2.- La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud. 
 
9.3.- La Junta de Govern Local haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim d’un 
mes a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut un 
mes sense que s’hagi adoptat la resolució, s’entendrà que han estat desestimades per silenci 
administratiu. 
 
10. Bestretes 
 
No es preveu l’atorgament de bestretes. Per tant, la subvenció s’abonarà un cop s’hagi justificat 
aquella. 
 
11. Termini de resolució 
 
La Junta de Govern Local haurà d’aprovar la corresponent resolució en el termini màxim d’un mes a 
comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que aquest òrgan hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
12. Acceptació 
 
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, o les seves modificacions, si en el termini d’un 
mes, a comptar a partir del dia següent al de la notificació de la resolució, el beneficiari no manifesta 
el contrari, s’entendrà que ha estat acceptada, com també les condicions específiques fixades que li 
siguin d’aplicació. 
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13. Justificació 
 
13.1.- El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 30 de novembre de 
l’any de la convocatòria.  
 
13.2.- Amb aquesta finalitat, els beneficiaris hauran de presentar el corresponent compte justificatiu, 
mitjançant model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que ha de 
contenir la informació següent: 
 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. 
b) Certificats d’estar al corrent amb les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. En aquest darrer cas, es podrà autoritzar l’Ajuntament per a la 
consulta de les dades d’estar al corrent amb les obligacions tributàries davant l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. Per acreditar el fet de no ser deutor amb l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, es verificarà d’ofici. 
c) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de 
document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 
d) Originals o còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No 
s’acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...). 
e) Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins 
del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, es pot aportar un certificat signat i 
segellat per l’empresa proveïdora o del titular autònom. 
f) Detall d’altres ingressos o aportacions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
 
13.3.- Per part de l’Ajuntament es realitzaran les comprovacions de la documentació justificativa. 
 
13.4.- S’haurà de justificar el total de la subvenció concedida. Si el cost de la inversió resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. Es 
reduirà proporcionalment la subvenció quan l’import justificat sigui inferior al de la subvenció 
concedida. També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa 
efectiva i justificada. 
 
13.5.- En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplerts, es 
comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o completar-los. 
 
13.6.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per a què la presenti en un termini màxim 
improrrogable de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció. 
 
14. Pagament 
 
Un cop justificada correctament la subvenció, l’Ajuntament procedirà a efectuar el pagament de 
l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin i d’acord amb les 
determinacions de l’acord de concessió.  
 
El pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària. 
 
15. Compatibilitat de subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquestes Bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o 
ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
 
16. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació 
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Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern Local, els peticionaris podran 
reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa 
documentació necessària per a la presentació inicial de sol·licituds. 
 
17. Revocació i reintegrament 
 
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà tramitarà, si escau, els expedients de revocació i reintegrament 
de les subvencions concedides, i la Junta de Govern serà l’òrgan competent per aprovar els 
corresponents acords. 
 
18.  Verificació i control 
 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits que estableix l’Ajuntament, s’entendran com a 
documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els 
beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar 
l’Ajuntament, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
 
19. Obligació de difusió i publicitat 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. 
 
20. Altres obligacions dels beneficiaris 
 
Seran altres obligacions dels beneficiaris: 
 
a) Complir l’objectiu i dur a terme l’activitat o projecte que fonamenta la concessió de la subvenció. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat o projecte i 
el compliment de la finalitat que determini la concessió o el gaudi de la subvenció. 
c) Comunicar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en qualsevol moment i en tot cas abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació 
general i sectorial aplicable al beneficiari. 
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Altres obligacions establertes legalment. 
 
21. Règim jurídic 
 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
 
- Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 
- Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
- Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament. 
- Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament. 
- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria. 
 
22. Interpretació, gestió i execució 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes Bases recau exclusivament en l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà, i correspondrà a l’Alcaldia la resolució dels actes i les incidències que es 
requereixin o es produeixin en la gestió i execució de les Bases, llevat de l’aprovació dels actes que 
aquestes Bases atribueixin expressament a la competència d’altres òrgans”. 

 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Pascual: Explica el contingut de les bases. L’objectiu d’aquestes bases és intentar 
millorar aquests eixos comercials més importants al nostre municipi. Els dos àmbits 
d’actuacions seran el Nucli Antic dintre el Pla de Barris, i l’altre l’eic comercial de l’Aigüeta 
per evitar el trencament de tot l’eix comercial. 
S’estructuren en dues accions, per comerços en actiu per intentar millorar la seva 
competitivitat o reduir la despesa energètica. L’altre acció seria pel foment dels nous 
emprenedors. 
No és l’objectiu que s’hi acullin les entitats bancàries, per tant, aquest matí ho hem modificat. 
 
Sra. Anglada: Troba excloent que només s’actui a dues zones. Hi ha altres eixos importants i 
necessitats com podria ser Jaume II. Celebra l’esmena després de la seva petició. 
Considera que si es vol fomentar un comerç d’artesania hi ha d’haver unes limitacions. Cal 
regular els usos a l’Aigüeta per concretar els usos comercials i per assolir continuïtat els 
caps de setmana. En aquest sentit és per on presentarem les al·legacions. De moment 
farem una abstenció.  
 
Sra. Pascual: A l’Aigüeta no només s’hi poden establir oficines i serveis sinó d’altres 
comerços. Creiem que és un eix comercial que s’hi ha d’incidir, al marge de Pla de Barris, 
s’hi havia d’incloure. Cal conservar les botigues d’artesania. Aquesta és una bona actuació 
de ciutat. Potser són insuficients però és la primera vegada que hi ha uns ajuts a comerços. 
S’ha d’evitar la demagògia i no tergiversar la informació.  
 
Sra. Anglada: El que s’ha dit es desprenia de les bases, No és demagògia. Només he dit 
que hi ha altres sectors comercials i pot ser discriminatori. Nosaltres donem la nostra opinió i 
aportem el que creiem necessari si no els interessa no les acceptin. 
 
Sra. Pascual: Les aportacions seran benvingudes però no anar als mitjans abans de parlar-
ne.  
 
S’inicia una discussió entre les dues regidores. 
 
Sr. Font: Farem una abstenció i també entrarem al·legacions. Només dos matisos. No sé si 
heu consultat quants bancs son propietaris de la seva façana. Perquè potser hi ha alguna 
oficina que la façana és particular. En quan al punt que les subvencions s’atorgaran per 
ordre de sol.licitud i fins esgotar l’import màxim de la convocatòria. Això sembla qui no corre 
vola i també  s’hauria d’incrementar l’aportació.  
 
Sr. Aparicio: Nosaltres trobem que és una iniciativa molt bona. Per tant, abans de fer el retret 
del perquè no es va fer abans també s’ha de mirar el perquè no es va fer. Vostè ha fet 
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esment del POUM. La legislatura passada s’estava revisant el POUM i quedava per 
determinar els usos a diferents zones de la Bisbal i una d’elles era la zona de l’Aigüeta a 
l’espera del Pla especial, i aquest és el motiu de no haver-se realitzat abans. 
Entenem que previ a les subvencions caldria concretar els usos. Trobem encertada aquesta 
iniciativa però hauríem preferit desenvolupar el Pla General per determinar què hi volem. 
Tot i que teníem pensat votar en contra, el nostre vot serà una abstenció ja que, previ a 
aquesta sessió, ja han modificat algun aspecte de les bases que no ens agradava. 
Presentarem al·legacions que resumint seria el tema d’incloure com a beneficiaris de les 
entitats bancàries (que ja ho han modificat) que no aporten res al comerç i ja tenen prou 
capacitat econòmica però també podria ser una gran empresa que vulgui posar un petit 
comerç. El terme de subvencionar “equipament” entenc que tampoc hauria de ser objecte 
d’aquesta subvenció.  Si només hi ha el criteri temporal de qui presenta la instància, com a 
criteri de valoració, tampoc creiem que sigui correcte, en donar preferència a les empreses 
que ja han fet les obres per endavant de les que tenen plantejar fer-ho més endavant. 
Planteja fer una pla quadriennal per assegurar als altre sectors de la ciutat que també 
s’actuarà. La distinció entre fer una subvenció diferent si es forma part de la Federació de 
Comerç o no tampoc ens sembla bé i qüestiona que sigui legal. També consultarem que la 
concessió sigui per Junta de Govern, mentre que l’aprovació sigui per plenari i la 
interpretació correspon a l’Alcalde. 
 
Sra. Pascual.- En quan al sistema muntat per ordre de sol.licitud és el mateix que està 
establert amb el que és Pla de Barris amb la Rehabilitació de Façanes. I el tema d’aprovació 
per diferents òrgans és un tema d’eficiència pel funcionament intern de la casa.  
 
Sr. Aparicio.- En quan al tema de la subvenció per la rehabilitació de façanes era per obres 
ja fetes i com a Ajuntament ja sabíem qui s’havia presentat. quines obres s’havien fet i per 
tant que hi hauria partida per tothom que ho sol·licités, mentre que en aquest cas, no hi ha la 
garantia d’atendre totes les peticions.  
  
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
ABSTENCIONS: PSC-CxLB-CIU 
 
3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària núm. 9/2016 (exp. 
G104.1-2/2016 - Intervenció). 
 
Vist que és del tot necessari disposar de crèdit suficient per poder efectuar una sèrie 
d’intervencions urgents. 
 
Vist que el crèdit no consta previst en el vigent Pressupost General de la Corporació per l’actual 
exercici 2016. 
 
Vist l’informe d’intervenció municipal de data 16 de juny de 2016, el qual consta incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril pel 
qual es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, i les Bases d’Execució del Pressupost Municipal, 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 9-2016 de Modificació de Crèdits, en la modalitat 
de Crèdit Extraordinari segons detall:  
 

Aplicació Descripció Import que Import 

Pressupostària   disminueix que augmenta 

02.1500.6012400 Ordenació c/ Call Fase VI-A 4.921,00  

02.1500.6190400 Vies i Espais Públics 718,56  

02.1500.6190800 Pla de Voreres 10.467,67  

05.3262.6320100 
Obres Escoles Velles Centre Obert 
Menors 

21.379,97  

05.3232.6320001 
Obres complementàries sanejament 
L’Empordanet 

 15.000,00 

02.1610.2210100 Reparacions Xarxa d’aigua C/ Garbí  14.500,00 

02.1510.6400000 Honoraris encàrrec projectes  7.987,20 

 

∑ TOTAL 37.487,20 37.487,20 

 
Segon.- Actualitzar l’Annex d’Inversions de l’exercici 2016, segon detall: 
 

Aplicació Concepte Import 
Any 
Finalització Finançament 

Pressupostària       RDT afectat 

532.326.320.001 
Obres complementàries 
sanejament L’Empordanet 

15.000,00 
2016 15.000,00 

216.102.210.100 
Reparacions Xarxa d’aigua C/ 
Garbí 

14.500,00 
2016 14.500,00 

215.106.400.000 Honoraris encàrrec projectes 7.987,20 2016 7.987,20 

  ∑ TOTAL 37.487,20   37.487,20 

 
Tercer.- Exposar el present expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el Tauler d’Edictes de la Corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o 
al·legacions que considerin adients, L’expedient es considerarà aprovat definitivament si durant 
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció municipal, als efectes corresponents. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Són tres actuacions que creiem que s’han de fer i no tenien finançament pel 
bloqueig que hi ha a nivell pressupostari d’inversions d’aquest any. I en el cas de la de la 
reparació de la xarxa d’aigua del carrer Garbí és una problemàtica que ja fa molt temps que 
dura i hi ha moltes queixes. S’agafen sobrants de partides que no son prioritàries i s’empren per 
aquestes. 
 
Sra. Anglada.- Veient la situació de bloqueig suposa que aquesta no serà la darrera modificació 
de crèdit. Entenc que hi hagi urgències però ja vam dir en el seu moment que hi havia partides 
que s’havien dotat massa poc. Sobretot amb actuacions de la via pública, com el Pla de 
Voreres que es feia anualment. Votarem a favor perquè entenem que són accions que s’han de 
fer però amb disconformitat de les accions necessàries del dia a dia que s’han disminuït. 
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Sr. Font.-  El nostre vot serà d’abstenció. També pensem com la Núria Anglada i insisteixo altra 
vegada, amb la partida que ja surt del pressupost per fer el Centre de Menors. Es torna a 
rebaixar el Pla de Voreres...No sabem si aquesta és la millor opció. 
 
Sr. Aparicio.- També ens abstindrem. Trobem correctes les partides que s’incrementen però no 
les que es disminueixen. No em serveix que es justifiqui pel tema de Sorea ja que ja se sabia 
que hi hauria el problema de les inversions en el moment de fer el pressupost i a més perquè hi 
ha solucions alternatives. Hi ha altres partides per disminuir com per exemple les places del 
capítol 1 no cobertes. El centre obert de menors era l’acció prioritària per part dels professionals 
de serveis socials. A més les obres poden estar subvencionada, si es fa dintre del Nucli Antic, a 
través del Pla de Barris i el cost del servei també es pot subvencionar a través de la 
Generalitat. Si ara es treu aquesta partida no hi serà pel curs 2016/2017 i la subvenció anirà 
per Calonge. S’hauria d’haver mantingut la partida. 
 
Sr. Alcalde.-  Només un aclariment, vostè diu que en el moment de fer el pressupost hi havia el 
problema de Sorea però vostè recorda si en l’informe d’intervenció quan s’aprova el pressupost 
hi sortia això? A l’informe d’intervenció del pressupost no es fa referència de la nota informativa 
que surt de Política Financera el mes de gener. Aquesta informació a nivell d’intervenció en té 
coneixement l’equip de govern en el moment de la liquidació del pressupost que es fa el mes 
d’abril. Per tant, quan l’equip de govern elabora i porta a aprovació el pressupost no hi ha cap 
advertiment. Per tant, això no ho sabíem com vostè ha manifestat.  
 
Sr. Aparicio.- No ho recordo si ho posava explícitament però sí que recomanava no fer préstecs 
sinó abonar la quantia de Sorea. Aquesta normativa és anterior al pressupost i els interventors 
ho coneixien i així ho havien fet saber als diferents càrrecs electes i també havia sortit als 
mitjans. Lamenta que no ho sabessin i que el seu grup no ho fessin constar a les al·legacions al 
pressupost, però varen optar per oposar-se a endeutar-se per equilibri de la hisenda municipal. 
Justificar el tema de Sorea no és motiu suficient perquè hi ha alternatives, i estem parlant d’un 
import que no arriba 37.000€ que es podrien treure d’altres partides ja pressupostades i no de 
les que s’han tret. Caldria fer un esforç per buscar l’import d’altres partides.  
 
Sr. Alcalde.- Desconec el que es parla a les reunions informatives d’interventors perquè no hi 
assisteixo. També és molt diferent una recomanació que és el que hi havia a l’informe 
d’intervenció, que un impediment que és el que ens trobem a l’informe de liquidació del mes 
d’abril. Fan molta incidència amb el tema del pla de voreres però nosaltres precisament el que 
fem és crear una partida genèrica que es diu “Millores d’espais i vies públiques” perquè es 
pugui actuar en funció de quines siguin les necessitats. Finalment, em sorprèn que em digui 
que s’estiri d’altres partides quan unes de les grans preocupacions és que a finals d’any no 
pugui haver-hi estalvi net. És millor estalviar. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV-CIU 
ABSTENCIONS: PSC-CxLB 
 
4.- Aprovar les següents mocions: 
 
4.1.- Moció del món local en defensa de l´acollida de les persones refugiades. 
 
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les 
Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen 
milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i 
sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa 
seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres.  Amb la 



 
ACTA del Ple municipal núm. 7/2016, de data 28.06.2016 

15 

 

commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia 
veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així 
com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen en 
matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones 
sol·licitants de protecció internacional. 
 
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions 
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i 
denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és 
l’administració competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de 
protecció internacional,  que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a 
persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds 
d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la 
protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que ha 
protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats 
defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat 
agrupant les entitats que treballen donant assistència a les persones amb necessitats de 
protecció internacional. 
 
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva 
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 
per donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra 
banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció 
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba 
el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.  
 
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de 
persones que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una 
onada d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels 
Estats amb les persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la 
seva solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració 
pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense 
tenir-ne les competències ni els recursos. 
 
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència 
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans 
sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el 
sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, 
Àustria, Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, 
esdevenint una veritable fossa comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del 
Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra, 
esperant una nova vida digna. 
 
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa 
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la 
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de 
protecció internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. 
En aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa 
de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè per a 
l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya 
com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local 
i la Generalitat.  
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Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per 
part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia 
reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major 
part dels governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 
refugiats en dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones 
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar 
a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de 
Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a 
canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de 
possibles refugiats. 
 
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de 
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació 
dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i 
subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc.  Aquesta mesura va ser rebutjada tant 
per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 
 
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa 
falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. 
Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi 
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i 
seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies 
segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats 
europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i 
legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de 
l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals, 
fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets 
Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el 
Protocol de 1967.  
 
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments, 
les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem donant 
suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres 
iniciatives, i estem treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va 
expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva 
carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que 
Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 
 
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions 
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis 
fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres 
països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar la Bisbal d’Empordà municipi compromès amb les persones refugiades. 
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Segon.- Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques 
de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen 
en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 
 
Tercer.- Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos 
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 
 
Quart.- Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i 
Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures 
negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 
 
Cinquè.- Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que 
li corresponen de manera immediata. 
 
Sisè.- Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a 
Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.   
 
Setè.- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo 
del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que 
estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els 
municipis catalans on aquestes persones s’estableixin. 
 
Vuitè.- Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones 
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  
 
Novè.- Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats 
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 
Desè.- Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a 
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors 
conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
Onzè.- Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir 
la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    
 
Dotzè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats 
municipalistes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat 
especialitzada en aquest àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Tretzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 
de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats 
socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 
 
INTERVENCIONS: 
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Sra. Bravo.- Aquesta moció es va redactar el dia mundial dels refugiats, el dia 20 de juny. És 
una reacció a la manca de mesures actives per part del Govern Espanyol que és qui té la 
competència en qüestions d’asil i rebuda de refugiats. A diferència de la societat civil que sí 
que vol actuar. És vergonyosa l’actuació de la UE davant la crisi humanitària. Creiem que la 
Bisbal ha de ser un municipi d’acollida.  
 
Sra. Anglada.- Estem d’acord amb la moció. Però pensem que es pot quedar amb una 
hipocresia si no dotem de recursos i no sabem com ajuntament què estem disposats a oferir. 
Ja que aquestes persones no són refugiats econòmics sinó polítics majoritàrimanet. Cal 
oferir feina, una llar, educació, recursos... que l’ajuntament ha de saber de què disposa. 
Hauria de quedar reflectit amb una partida pressupostària anual que no hem vist en cap 
moment. Votarem a favor de la moció però no es pot quedar només amb intencions, calen 
accions: habitatges disponibles, recursos econòmics... Que la Bisbal és una ciutat d’acollida 
no en tenim cap dubte ja que tenim una llarga trajectòria en aquest sentit.  
 
Sra. Bravo.- Actualment s’està treballant per part de la Creu Roja. Quan un refugiat arriba 
amb dret a asil ja ve tutelat i amb recursos econòmics. Per altra banda, hi ha recursos per 
ser ciutat acollidora. A Catalunya es preveu que es pugui assumir uns 4.500 refugiats, per 
tant a la Bisbal potser no en vindran gaires. Nosaltres el  que creiem és que aquesta moció 
és una declaració d’intencions d’aquest govern per fomentar una resposta solidària a la crisi 
humanitària.  
 
Sra. Anglada.- Manifesto que no pot quedar només amb una declaració d’intencions. 
 
Sr. Font.- Votarem a favor. Matisa que es va treure la bandera europea. 
 
Sra. Bravo.- Nosaltres estem aquí per defensar les persones i no els governs de la UE. 
 
Sr. Aparicio.- És una moció que ve dels Fons Català de Cooperació i nosaltres i votarem a 
favor. Però tal i com han dit els altres grups no val només la sensibilització sinó que calen 
mitjans. La Sra. Bravo parla de voluntaris però quan vinguin els refugiats caldrà una 
infraestructura feta. I la Generalitat no vol una infraestructura de voluntaris sinó que sigui 
proposada pels ajuntaments. Si de veritat ens creiem aquesta moció, no podem esperar a 
tenir la partida pressupostària un cop obrin ja que, si no tenim la infraestructura muntada, no 
vindrà ningú. Han de tenir un immoble, feina, escola... Està molt bé aprovar la moció però 
hem de posar les accions i els recursos que calguin.  
 
Sra. Bravo.- Molt municipis aproven la moció. És el primer pas. Treballarem entre tots.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT 
 
4.2.- Moció contra l´homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. 
 
Des del 1969, amb els fets d’Stonewall i l’inici del moviment d’alliberament sexual, s’han 
assolit nombrosos avanços com, en el cas de l’Estat espanyol, la despenalització de 
l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (1979), l’equiparació en l’accés al 
matrimoni (2005) i, a Catalunya, la llei contra l’homofòbia i la transfòbia (2014). 
 
Malgrat tot això, l’homofòbia i la transfòbia continuen sent una realitat ben present: arreu del 
món una vuitantena de països condemnen l’homosexualitat amb penes de presó; en vuit 
d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. L’Agència Europea pels Drets Fonamentals 
demostra en un estudi recent que una de cada quatre persones LGBTI ha estat agredida o 
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amenaçada en els últims cinc anys i, a Catalunya, l’Observatori Contra l’Homofòbia i la 
Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació comptabilitzen 380 denúncies anuals. 
 
Més concretament, pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el Defensor 
del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 30% dels alumnes han 
dut a terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i companyes LGBTI. Un 
15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha participat en pallisses contra les 
joves LGBTI i un 13,4% assegura que és correcte tractar-les amb menyspreu. Un 65% dels 
nois homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 20% cops i un 10% arriba a l’extrem 
d’haver patit pallisses, xifres tres vegades superior a les patides per estudiants 
heterosexuals. 
 
Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora, 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels adolescents 
que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
 
Encara som molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les mateixes 
condicions a l’hora de viure lliurement la nostra opció sexual o identitat sexual o de gènere i, 
en conseqüència, encara cal esmerçar esforços en la lluita per l’alliberament LGBTI. 
 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar l’octubre del 2014 la llei contra 
l’homofòbia i la transfòbia, encara queda la part més important: desplegar-la. Si bé la 
Generalitat hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels 
Ajuntaments és imprescindible. 
 
És per tots aquests motius que l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal, seguint la 
iniciativa de l’Observatori Contra l’Homofòbia, proposem al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia. L’homofòbia i la transfòbia són una 
patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències i implicacions 
destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i malmeten la convivència 
a la nostra ciutat. Declarar La Bisbal d’Empordà poble lliure d’homofòbia i transfòbia. 
 
Segon.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia internacional contra l’Homofòbia i la 
Transfòbia, 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i intersexual, i 20 
d’octubre, Dia Internacional a favor de la despatologització de la transsexualitat com a 
malaltia mental. 
 
Tercer.- Posar en un lloc visible de l’Ajuntament la bandera amb els colors de l’arc de Sant 
Martí. 
 
Quart.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb especial atenció als següents aspectes: 
 

a) Formació dels treballadors i treballadores municipals. 
b) Desenvolupament prioritari de tots els continguts i mesures de l’article 12, referent 

a l’àmbit educatiu. 
c) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 

d’agressions i discriminacions 
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Cinquè.- Facilitar la manera de denunciar els casos d’assetjament patits per infants i 
adolescents de La Bisbal d’Empordà, donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la 
població com evitar i denunciar el bullying. 
 
Sisè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web 
elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire 
homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través del mitjans de comunicació 
municipals, els centres educatius i els equipaments municipals. 
 
Setè.- Fer seguiment, a través de l’àrea d’Igualtat, de les denúncies que arribin mitjançant 
aquest servei prestat per l’Observatori Contra l’Homofòbia, mantenir contactes periòdics de 
valoració del servei amb l’Observatori i signar-hi un conveni en què quedin recollits els drets 
i deures de les dues parts. 
 
Vuitè.- Programar, de manera coordinada amb l’Observatori Contra l’Homofòbia xerrades i 
seminaris especialitzats. 
 
Novè.- Col·laborar amb l’institut en la realització d’activitats educatives adreçades a 
l’alumnat de secundària per informar, assessorar i orientar, des d’una òptica ca educadora, 
sobre la salut sexual i reproductiva i la diversitat. 
 
Desè.- Comprometre’s a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGBTI 
i assegurar que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de comunicació municipals en 
què apareguin imatges gràfiques de parelles o famílies, es visibilitzin les parelles del mateix 
sexe i les famílies monoparentals i homoparentals. 
 
Onzè.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, a la Generalitat de 
Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicitar-los als mitjans de comunicació 
municipals. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Roure.- Aprofitant que avui és 28 de juny que és el dia de l’alliberament LGBTI ja que 
des de l’àrea d’Igualtat estem treballant sobre el tema. És una mica posar sobre paper les 
accions a dur a terme. Està oberta a esmenes. Crec que ha de ser un text amb consens.  
 
Sra. Anglada.- Tal i com diu el punt segon sembla que es digui que hàgim de tenir sempre 
posada la bandera. Estic d’acord que es posi en una data concreta del 20 de juny. S’hauria 
de concretar. 
En el punt primer tal i com es diu sembla que ha`gim tingut algún cas i sortosament crec que 
no hi ha gaires conflictes en aquest sentit. 
 
Sra. Roure.- És un tema que està molt poc treballat i precisament passen casos i no se 
saben. Sabem que entre el jovent hi ha discriminacions. No és genèric de la Bisbal sinó de 
tot el país.  
 
Sra. Anglada.- També ja que surt en el punt cinquè el tema del bullyng, és un aspecte 
important a tenir en compte  i que afecta de manera més àmplia en el sector d’infants i joves. 
I les institucions hi tenen un paper molt importante fer però  no hem de deixar de banda les 
famílies i els centres educatius que és on tenen més incidencia. Les institucions poc poden 
fer si les famílies i els comunitats educatives no s’impliquen.  
Llavors no he acabat d’entendre el tema del conveni. 
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Sra. Roure.- L’observatori és l’ens que actua i rep les denúncies. El conveni porta que se’l 
subvencioni d’alguna maneraDes de l’Àrea d’Igualtat se’n farà publicitat, donarem el telèfon i 
la gent es posarà en contacte directament amb l’observatori i són ells qui regulen aquestes 
denúncies.  
 
Sr. Font.- Vam fer una proposta però no sé si està acceptada perquè no se’ns ha respost.  
 
Sra. Roure.- No he respost perquè em semblava interessant tenir el debat al Ple. 
Pel tema de la bandera, pensem que tenir la bandera Arc Iris durant tot l’any és una manera 
de reafirmar i visibilitzar una lluita que està sent molt minimitzada i poc regulada. Fins que no 
normalitzem la situación volem reivindicar aquesta lluita. Com a  consens proposo mantindre 
la bandera tot l’any. Pregunta a la resta de regidors. 
 
Sr. Aparicio.- Jo també. Seria coherent amb el punt sisè dels acords de la moció.  
 
Sra. Anglada.- Estic d’acord amb tota la moció però no en penjar-la tot l’any. 
 
Sr. Font.- Votarem una abstenció, perquè no estem d'acord en penjar la bandera tot l'any. 
Amb la resta sí estem d'acord. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV-PSC 
ABSTENCIONS: CxLB-CIU 
 
4.3.- Moció en favor del dret dels pares a escollir lliurement el centre d´ensenyament 
dels seus fills. 
 
La família constitueix el primer hàbitat d’aprenentatge comunitari. Són els pares els primers i 
principals educadors dels seus fills, i en aquest camp tenen fins i tot una competència 
fonamental: són educadors perquè són pares. Correspon als pares el dret d’educar els seus 
fills, el dret de triar la formació ètica, moral i religiosa que desitgin, el dret a escollir el model 
pedagògic, el tipus d’educació, l’ideari i l’escola que volen per als seus fills.  
 
Des de l’Administració pública cal garantir el dret universal a l’educació. En aquest sentit van 
a Catalunya els consensos assolits tant en el Pacte Nacional d’Educació com en la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC). Aquesta norma, aprovada pel Parlament per una 
amplíssima i transversal majoria, estableix un model educatiu d’interès públic propi que 
garanteix als catalans una educació de qualitat en condicions d’igualtat; una aposta per la 
corresponsabilitat social; una aposta per l’assoliment de la igualtat d’oportunitats en un marc 
de llibertat; una aposta pel país i per les seves famílies. Aquest model d’interès públic dóna 
resposta constitucional i estatutària als drets i les llibertats. La LEC fuig de la falsa dicotomia 
escola pública-escola concertada que alguns sectors polítics del país han intentat promoure 
amb la falsa premissa que els recursos destinats a la concertada van en detriment de la 
qualitat de la pública. La qualitat de l’ensenyament ha de ser igual tant a l’escola pública 
com a la concertada, una qualitat que ha d’aspirar sempre a excel·lència. Precisament, per 
vincular els centres públics i els centres concertats en un mateix marc, la LEC crea el Servei 
d’Educació de Catalunya, per poder admetre els alumnes en els centres, per poder 
programar l’oferta educativa, per poder tenir els instruments de finançament que facin 
possible la conjunció dels drets de tenir plaça, de triar-la i fer possible, al màxim, la igualtat 
d’oportunitats en el marc de llibertat. Un model català d’ensenyament que no pot ser atacat 
per elements externs imposats com l’anomenada “llei Wert”, ni interns per part de minories 
polítiques.   
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També s’ha de garantir el dret a crear i dirigir centres docents, com a manifestació de la 
llibertat d’ensenyament. L’escola ha de ser, a part d’un centre d’ensenyament, un centre de 
foment de l’educació en els valors universals. La LEC assumeix que la unitat bàsica del 
sistema és el centre. Els docents han de saber cooperar amb la resta de docents i amb la 
comunitat. El centre es constitueix, doncs, no com a suma de competències individuals, sinó 
que cal un projecte que l’agermani. La llei preveu mecanismes d’organització de centre per 
tal que aquest projecte sigui coherent i es pugui  plasmar en la realitat. Per tant, la LEC 
aposta pels centres, pels seus projectes, perquè les famílies puguin escollir la millor 
formació per als seus fills i perquè s’impliquin en la seva educació i aquesta aposta ha de 
ser efectiva. 
 
A dia d’avui, més de 350.000 nens i nenes de Catalunya estan escolaritzats a l'escola 
concertada. Exigir, com es fa actualment des de determinades instàncies polítiques, la 
progressiva supressió de l'escola concertada i la imposició d'un model educatiu uniforme, no 
només deixaria sense possibilitats d'escollir a milers de famílies -sobretot a les que disposen 
de menys recursos-, sinó que també atacaria un dels elements que han ajudat  al llarg de la 
nostra història a definir Catalunya com a Nació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el nostre respecte a la legalitat vigent, així com als consensos polítics i 
socials que suposen els acords del Pacte Nacional per l'Educació i la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) i la realitat actual que deriva del seu desenvolupament. 
 
Segon.-  Defensar el dret dels pares i mares a poder escollir lliurement el centre educatiu 
dels seus fills. 
 
Tercer.- Exigir a les administracions competents que s'apliquin mesures legislatives i 
econòmiques per garantir la qualitat educativa i la seva sostenibilitat en igualtat de 
condicions, tant en l’escola pública com en la concertada. 
 
Quart.- Reconèixer la feina de l'escola concertada, dels seus educadors i dels seus gestors, 
davant els atacs que està patint darrerament. 
 
Cinquè.- Demanar a les administracions competents que dotin d'autonomia real els centres 
per decidir el seus projectes educatius amb la participació de les famílies. 
 
Sisè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al President de la Generalitat en funcions, a la 
Consellera d’Ensenyament en funcions, al President del Consell Escolar de Catalunya i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- és una moció que ja es va presentar fa temps en alguns municipis. Va sorgir 
de determinats grups polítics que volien eliminar els concerts educatius del Departament 
amb escoles concertades. Primer havia de ser genèric de totes les escoles concertades i 
després només es va concentrar amb determinades escoles.  Nosaltres defensem que hi 
hagi una llibertat real d’escollir escola i només quan hi ha una varietat existeix una llibertat 
real. Nosaltres estem a favor de les escoles concertades amb tota la seva variant.  
No hem acceptat l’esmena d’ERC perquè no creiem que hi hagi escoles que discriminin per 
raó d’origen, no en coneixem cap i això desvirtua el sentit de la moció.  
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 7/2016, de data 28.06.2016 

23 

 

Sr. Font.- Votarem a favor perquè s’ha de defensar tan l’escola pública com la concertada i 
actualment és imprescindible l’escola concertada per donar servei educatiu a tots els infants.  
 
Sra. Salvà.- Nosaltres votarem en contra perquè faríem la mateixa modificació que va 
demanar ERC. No entenem que l’escola pública es segregui. Sembla un victimisme de 
l’escola concertada. Estem totalment en desacord en el punt de la moció on diu ..” que 
l’escola pública és un model impositiu i uniforme.” Per alguna cosa hi ha l’autonomia de 
centres. Sí que és cert que l’escola concertada és necessària pel tema de la crisi sinó 
apostem 100% per l’escola pública. Esperem que un futur millori la situació econòmica. 
 
Sra. Bravo.- Nosaltres votarem en contra. La moció parla del “dret a escollir”. No creiem que 
hi hagi un dret perquè això generaria obligacions a l’administració. Hi ha d’haver llibertat per 
escollir que és molt diferent. S’ha de defensar l’escola pública i l’administració ha de garantir 
la igualtat d’oportunitats. També valorem que l’escola està donant suport allà on no arriba la 
pública.  
 
Sr. Puig.- Votarem en contra. Llegeix un redactat que han emès des de l’assemblea de la 
CUP. 
 
Sr. Alcalde.- Hem enviat les esmenes per intentar de passar de votar en contra a l’abstenció. 
Una d’elles és la no discriminació per raó d’origen i sexe a la concertada. Evidentment n’hi 
ha que ho fan. Per tant, nosaltres no podem defensar aquest tipus d’escola.  
El LEC i el Pacte d’Educació estan funcionant bé. 
Una altra qüestió, quan diu reconeixement de l’escola concertada, la pública també té grans 
professionals que caldria fer-los un reconeixement. Nosaltres evidentment el que defensem 
és l’escola pública. Sí que és cert que actualment no hi ha suficient oferta pública per poder 
cobrir tota la demanda però la prioritat és la pública. 
 
Sra. Anglada.- En cap cas és una defensa exclusiva de la concertada. Per altra banda, no 
conec cap escola que discrimini per raó d’origen. Quan es diu que no és un dret entenc que 
sí que ha de ser un dret perquè la llibertat ja sabem que no hi és. Pel que fa a la CUP que 
ha fet referència  a les escoles privades aquestes no reben ni un euro de les institucions, per 
tant, poden tirar endavant amb el seu Pla Educatiu. El que nosaltres defensem és que no 
desapareixin les escoles concertades per la feina de complement a les públiques i axiò no 
va en detriment de l’escola pública en cap cas. 

 
Aquesta moció  no ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: CxLB-CIU 
EN CONTRA: ERC-CUP-ICV-PSC 
 
4.4.- Moció en suport de les iniciatives internacionals per defensar la llibertat religiosa 
i denunciar la persecució dels cristians al món, especialment a Síria i l´Iraq 
 
En la Declaració Universal dels Drets Humans del 10 de desembre de 1948, els estats es 
van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics, 
polítics, socials i culturals, entre els quals s’inclou el dret de tota persona a la llibertat de 
pensament, de consciència i de religió.  
 
D’acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s’hi proclamen, sense 
cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, 
origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.  
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Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets humans i s’ha mostrat 
contrari a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal com constaten la Declaració 
institucional sobre la commemoració del 52è aniversari de la Declaració universal dels drets 
humans de 29 de novembre del 2000 o la Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans d’1 de desembre del 2008, 
entre d’altres, i és que cap causa no mereix la mort d’innocents. 
 
Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució pacífica 
dels conflictes per contribuir decididament a la construcció d’un nou ordre mundial més just 
és manifest des de fa molts anys. 
 
Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals independents coincideixen quan 
destaquen que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions 
governamentals en matèria religiosa i l’abús de les minories religioses creix any rere any. 
Aquesta situació es reprodueix pràcticament en totes les grans regions del món, excepte al 
continent americà. D’entre les diferents confessions religioses que pateixen assetjament, 
restriccions o persecució, les esglésies cristianes ocupen un lloc preeminent. Els cristians, 
efectivament, són la confessió més afectada, patint restriccions, hostilitats o assetjaments en 
151 països d’arreu del món.  
 
Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns països de l’Orient Mitjà. A principis 
del segle XX els cristians suposaven el 26% de la població total, però actualment només en 
representen un 10%, i cada cop més les minories cristianes d’aquests països són 
perseguides pel fet de professar la seva fe. 
 
Malauradament, les matances sistemàtiques d’ètnies i pobles també tenen molt a veure amb 
les creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis més dramàtics que s’han viscut 
els darrers mesos a l’Iraq i Síria han estat qualificats per historiadors i analistes 
internacionals com “un crim contra la civilització i contra la humanitat”. 
 
Davant d’aquesta persecució, moltes han estat les veus que s’han alçat per denunciar la 
situació i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la reconciliació. Diferents 
caps d’estat i de confessions religioses com també moltes altres personalitats d’altres àmbits 
s’hi han referit en reiterades ocasions i han promogut personalment actuacions en aquesta 
línia.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part 
d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions basades en 
motius religiosos que estan patint les comunitats cristianes en alguns països de l’orient mitjà. 
 
Segon.- Expressar el nostre ferm convenciment que les diferents confessions religioses 
tenen en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent 
de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i encoratja a les institucions 
internacionals, i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar 
esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de 
religió.  
 
Tercer.- Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan realitzant ajuda 
humanitària als desplaçats amb motiu d’aquesta persecució. 
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Quart.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, 
Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- és una moció que s’ha aprovat a molts ajuntaments i és per demanar la 
llibertat de culte de totes les religions del món. Això va sorgir d’uns fets que van ocórrer 
contra cristians a Iraq i Síria. 
 
Sr. Font.- Vam fer una sèrie d’aportacions que no s’han acceptat. Votarem en contra. Creiem 
que s’han de defensar totes les religions i no unes sobre les altres.  
 
Sra. Carol.- Nosaltres no vam presentar les al·legacions però pensem el mateix que CxlB. 
Creiem que la persecució no és només amb els cristians sinó a totes les religions. Si la 
moció no es referís només al cristianisme potser hi votaríem a favor. Hi ha alguns talls 
comuns però després només parla de la religió cristiana. Votarem en contra. 
 
Sra. Bravo.- Hi ha punt de la moció que compartim però la sectorització de parlar només del 
cristianisme no. Totes les religions mereixen ser respectades. Hem de governar per tothom. 
Votarem en contra. També haguéssim votat a favor si s’haguessin fet alguns canvis. 
 
Castells.- Volem fer un reconeixement que presentis mocions perquè generen debat tot i no 
estar-ne d’acord amb aquesta. No la podem votar a favor perquè a l’Orient Mitjà hi ha altres 
religions no només cristians.  
 
Sr. Alcalde.- Com que no s’han introduït els canvis demanats per CxLB tampoc hi votarem a 
favor. Fer referència només al cristianisme no ens sembla apropiat. 
 
Sra. Anglada.- Defensem la llibertat de culte de qualsevol religió. Però aquesta moció va 
sorgir arrel de la matança de la comunitat cristiana. Si modifiquem la moció ja no parlem del 
mateix, es desvirtua el sentit de la moció.  
Lamento la manca de suport. 
 
Sr. Alcalde.- No hi ha ningú que estigui d’acord amb la matança dels cristians.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: CIU 
EN CONTRA: ERC-CUP-ICV-PSC-CxLB 
 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Assabentat de la sentència núm. 320 de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid sobre el recurs interposat contra la Resolució del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per desestimació de les al.legacions respecte de l´inici del 
procediment de reintegrament en el projecte “Construcció dels vestuaris del Nou 
camp de futbol”, corresponent al FEIL 2008. 
 
PROCEDIMENT ORDINARI 383/2014 
Demandant: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ 
Demandat: MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
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ASSABENTAT DE SENTÈNCIA núm. 320 del 2016 del TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE MADRID – Sala Contenciós Administratiu – Secció sisena. 
 
L’Alcaldia proposa al Ple de la corporació DONAR-SE per ASSABENTAT de la Sentència 
núm. 320 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de data 07.06.2016, que consta 
incorporada a l´expedient i de la qual tots els regidors/es en disposen d´una còpia. 
 
Es transcriu únicament la part resolutòria d´aquesta Sentència, que diu: 
 
“Primer.- Estimar en part el recurs contenciós administratiu 383/14 interposat pel procurador 
D. Luis Arredondo Sans en nom i representació de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà 
contra la Resolució de 03.03.2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (D.G. 
Coordinació de Competències de les CC.AA i les EE.LL) sobre la desestimació 
d´al.legacions respecte de l´inici del procediment de reintegrament en el projecte 
“Construcció dels vestuaris del Nou camp de futbol municipal 10342” i declaració  d´un saldo 
a favor del Tresor Públic per import d’1.082.975,18 euros en concepte de principal més 
interessos de demora, actuació administrativa que en conseqüència es revoca i anul.la per 
no resultar ajustada a dret, en l´únic extrem de declarar un saldo en favor del Tresor Públic 
en l´esmentat procediment de reintegrament per import de 290.019,35 euros més els 
interessos legals corresponents. 
 
Segon.- Desestimar aquest recurs en la resta. 
 
Tercer.- Sense pronunciament pel que fa a les costes d´aquest recurs. 
 
Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació, en el termini de deu dies 
hàbils següents a la seva notificació, a preparar davant aquesta Sala (art. 86.2b) i 89 LJCA”. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Desconeixem si està recorreguda en cassació al Tribunal Suprem per part del 
Ministeri (fins dijous). L’Ajuntament no entrarà recurs de cassació per raó d’import. Hauríem 
de parlar d’un mínim de 600.000€ per poder recórrer.  
Estarem a l’espera de la decisió del Ministeri. Això és un litigi que ve de llarg i aquesta 
sentència posa de manifest el que es va qüestionar a l’equip del govern del moment de si 
era obra de nova planificació o no. Amb això queda clar que sí era una obra de nova 
planificació.  
 
6.- Donar compte dels decrets de l´Alcaldia del mes de maig de 2016 (núms. del 635 al 
845). 
 
Es dóna compte succinta de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de la darrera sessió 
plenària als efectes del que es preveu a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, concretament del núm. 635 del 02.05.2016 al núm. 845 del 31.05.2016. 
 
7.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha cap. 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- Els precs els presentarà per escrit.  
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Sr. Alcalde.- Li pregunta sobre la petició per escrit que va fer la setmana passada. Ja li 
respondrà per escrit. 
 
Sra. Bravo.- En relació a alguna pregunta que va fer la Sra. Anglada li vull fer constar que 
estem treballant el tema i que l’àrea d’Acció Social i Ciutadania no té personal tècnic. Hem 
començat a treballar el tema de zero. Vostè ens demana nombre de pisos ocupats de la 
ciutat. L’ocupació no és un fet registrat, per tant serà aproximat. Actualment ens consta que 
poden haver uns 40 habitatges ocupats però hi estem treballant perquè hem demanat una 
inspecció d’alguns. 
En relació al frau d’aigua, que em consta que ja ho coneixia com alcaldessa, el procediment 
és el mateix. Arriba l’avís, l’operari de Sorea talla i ens ho comunica. No es pren cap mesura 
perquè no hi ha una legislació que ho reguli. El cas concret que vostè ens demana del carrer 
Carles Bech tenim informació que potser son pisos de la Sareb. Són pisos d’entitats 
financeres. Tenim també ocupacions que han estat regulades amb contracte de lloguer. 
Nosaltres defensem la funció social i es vetlla per regularitzar-ho amb l’entitat bancària 
(lloguer social). Hi ha dificultat per donar dades estables ja que això és molt fluctuant. 
 
Sra. Anglada.- Suposo que el lloguer social només es farà per als pisos d’entitats financeres 
i no per als privats els quals se’ls hi hauria de garantir de tenir una seguretat. 
 
Sra. Bravo.- La propietat és privada però l’ús social de l’habitatge s’està vulnerant. Ara, 
nosaltres no anirem a demanar que es facin lloguers socials amb propietats privades. 
Només intervindrem amb les entitats financeres. De fet, l’any 2013 es va aprovar una moció 
per unanimitat amb què es mobilitzessin els pisos buits de les entitats bancàries. 
 
Sra. Anglada.- Pel que fa a l’ocupació de l’edifici que vaig preguntar, diria que parlàvem de 
tota una promoció, no d’un comptador i a la zona que està dubto que siguin pisos ocupats 
per això vaig insistir per saber què passava. 
 
Sra. Bravo.- Si vostè vol les dades tan concretes consultaré si es poden donar.  
 
Sra. Anglada.- Jo demano unes dades i espero que se’m donin. Per altra banda, vostè diu 
que comença de 0 però molta feina ja se la va trobar feta. El Registre de pisos d’entitats 
financeres ja hi era.  
 
Sra. Bravo.- Però les dades eren obsoletes i s’ha de comprovar 2 anys enrere. Ja la 
respondré per escrit.  
 
Sra. Vilà.- Faré un prec-queixa-pregunta. De la resolució de la Biblioteca ens vam 
assabentar per la premsa i les xarxes socials. Per altra banda, la sentencia del FEIL ens la 
va fer arribar l’alcalde per correu electrònic i li vam agrair. El prec és que es continuï amb 
aquesta dinàmica d’informar als regidors de l’oposició quan hi hagi resolucions que afectin el 
municipi i l’economia municipal. La queixa ve perquè estem a 28 de juny i ni a la comissió ni 
al ple s’ha donat cap informació de la interlocutòria del tema de la readmissió de les 
treballadores del Tren Petit de 19 de maig de 2016. Les preguntes són dues. Per quin motiu 
no s’ha informat? I saber si les treballadores han recorregut la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per saber si aquesta ja és ferma o no.  
 
Sr. Alcalde.- La setmana passada se’ns planteja per part del TAG que ha arribat aquesta 
interlocutòria i a dia d’avui encara s’està estudiant les alternatives per actuar amb les 
conseqüències. Per això no s’ha informat encara. Sí que s’obria una via que per part de les 
treballadores s’havia presentat un recurs, i es demanava unificació de doctrina, ja que hi 
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havia un sentència del Suprem que determinava una quantitat d’indemnització de 8 dies per 
any treballat. Aquest és en principi el recurs que volen presentar les treballadores al 
Suprem. Aquesta informació a mi m’arriba el divendres passat i s’està valorant com actuar. 
Rebran la informació.  
 
Sr. Font.- Pregunta sobre l’aparcament tancat que hi ha a Coll i Vehí. 
 
Sr. Alcalde.- És un aparcament privat que per voluntat pròpia sempre havien deixat que allò 
fos aparcament. Se’ls va requerir que calia arranjar la façana i quan van acabar han tancat 
el portal. És una decisió privada. No hi ha hagut mai cap contracte ni cap conveni amb la 
propietat. En tot cas, contactarem amb la propietat per consultar-ho. 
 
Sr. Font.- Pregunta en quina data es va enviar l’expedient de SOREA a la Comissió Jurídica 
Assessora.  
 
Sr. Alcalde.- El secretari en prèn nota i en tot cas li respondrà per correu electrònic la data 
concreta. 
 
Sr. Font.- Pregunta si les obres dels exteriors del Terracota ja estan licitades? 
 
Sr. Alcalde.- Està aturat.  
Sr. Font.- Pregunta si les obres de Cuevas Bajas també estan amb la mateixa situació. 
 
Sr. Alcalde.- També, però estem pendents si hi pot haver algun romanent d’alguna partida 
que es pugui fer un canvi de finalitat d’inversió. 
 
Sr. Font.- En el Ple del mes de maig es va aprovar la moció per la defensa de la  Sobirania 
del Parlament de Catalunya. L’Ajuntament es va comprometre’s a impulsar les iniciatives 
que per met la Llei 24/2015 i impulsar accions per evitar desnonaments... 
Han començat a pensar en actuacions?  
 
Sra. Bravo.- Estem fent mediacions amb les entitats financeres pel lloguer social però la llei 
no és vigent per tant no podem obligar. En relació als subministraments energètics Sorea 
continua comunicant els avisos de tall perquè es comprovi des de Serveis Socials si són 
usuaris amb informe social i de moment no n’hi ha hagut.  
 
Sr. Font.- Pregunta sobre la previsió de les obres del projecte de condicionament del Teatre 
Mundial. 
 
Sr. Alcalde.- Tot és el mateix. No es pot fer cap inversió prevista en el pressupost 2016 fins 
que no s’hagi solucionat el compte 413. 
 
Sr. Font.- Pregunta sobre el tema de la resolució del contracte amb Aparcaments Costa 
Brava i com es gestionarà a partir d’ara. 
 
Sr. Alcalde.- Hi haurà una subrogació del personal i la gestió la portarà l’Ajuntament a partir 
de l’1 de juliol. 
 
Sr. Font.- En relació a la taxa de residus amb compostatge algun ciutadà ens ha fet arribar 
que van fer la sol.licitud i que encara no se’ls ha fet la revisió per part dels tècnics. Com està 
el tràmit? 
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Sra. Pascual.- Faré la consulta al tècnic de l’Àrea però demanaria que aquestes persones 
s’adrecin a l’Àrea per posar-hi solució. 
 
Sr. Font.- He vist alguna cosa sobre el tema dels horts urbans a les xarxes socials. Voldria 
saber si ja hi ha una ubicació prevista i saber si aquesta oferta dels horts està oberta a tots 
els bisbalencs.  
 
Sra. Bravo.- El tema està com la resta d’inversions, aturat. Nosaltres vam mirar terrenys per 
la zona sud de la Bisbal i vam contactar amb l’Associació de Veïns del Barri del Convent 
perquè participessin del projecte. També hi ha un projecte de Càritas que posen un tècnic 
per estructurar tot el treball i fer la formació dels hortolans. L’associació ha continuat movent-
se pel seu compte i d’aquí que hàgiu vist aquestes informacions. A nivell municipal està 
aturat.  
 
Sr. Aparicio.- És un prec. En els últims decrets que hem vist vam detectar que en algunes 
entitats se’ls demanava retornar part de la subvenció no justificada amb la part proporcional. 
A la darrera comissió informativa els vaig dir que la llei marcava que sigui un principi de 
proporcionalitat. Els feia el prec que fessin alguna revisió respecte aquest tema. I per altra 
banda, qualsevol retorn d’una quantia genera uns interessos de demora, amb algunes 
consultes, entenem que es potestatiu cobrar-los o no. Saber si s’ho han mirat.  
 
Sr. Alcalde.- Ens ho mirarem.  
Sr . Aparicio.- La Generalitat ha posat en funcionament el Pla que se’n diu “POCS” Pla 
d’Onada Calor Salut. Saber si l’Ajuntament s’hi ha adherit.  
 
Sra. Pascual.- No hem rebut res. Demana si li pot enviar la informació.  
 
Sr. Aparicio.- Tornem a estar en època estival i tenim les reserves d’aigua una mica baixes. 
Demana si es pot fer alguna acció per part de l’ajuntament com el Kit d’estalvi d’aigua que ja 
s’havia fet anteriorment.  
 
Sra. Pascual.- Fa uns anys l’ACA subministrava als ajuntaments aquest kit. Crec que 
actualment ja no en tenen però si que es van oferir a fer xerrades per entendres els 
conceptes que desglossa la factura de l’aigua i donar petits consells d’estalvi d’aigua. Però 
no està planificat per fer-ho ara a l’estiu. Des de l’ACA ens han demanat fer-ho a través 
d’associacions perquè a vegades ens trobem que ve poca gent. 
 
Sr. Aparicio.-Finalment, tenim una pregunta, a la darrera comissió ens comuniquen que es 
treia de l’ordre del dia, per un petit defecte de tramitació administrativa, el Pla Especial Sud-
02. Ens van dir que se’ls comunicava a les persones que no se’ls havia notificat en el seu 
moment l’aprovació inicial perquè fessin al·legacions. Un cop fetes les al·legacions, ha de 
tornar a passar per la Comissió d’Urbanisme de Girona? 
 
Sr. Alcalde.- Depèn de l’admissibilitat de les al·legacions si es considera que és un canvi 
substancial o no. 
 
Sr. Secretari.- Si es considera que és un canvi substancial sí. Això serà el tècnic el que ho 
determinarà. Llavors ja ve determinat per llei si es consideren que son un canvi substancial. 
 
Sra. Pascual.- Contesta a la consulta que els va fer el grup del PSC si tenien intenció 
d’acollir-se al nou pacte d’alcaldes. Hem fet la consulta al CILMA i a nivell de les comarques 
gironines encara no s’estan desplegant perquè no tenen ni els recursos tècnics ni 
econòmics. Per tant, quan el CILMA hi comenci a treballar després ens hi podrem acollir.  
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Sra. Anglada.- Donat que totes les inversions han quedat aturades, n’hi ha una que és 
urgent, la de l’adequació d’un espai al Terracotta Museu per el cicle formatiu de ceràmica 
que ha de començar el mes de setembre.  
 
Sra. Pascual.- Hi estem treballant per solucionar-ho. 
 
Sr. Marquès.- L’inici del cicle serà el mes de setembre i estem esperant la ubicació on es 
faran les pràctiques que serà en un lloc o altre mentre s’acaba d’adequar l’espai. 
 
Sra. Anglada.- A finals del mes de juny estava prevista la inauguració del Terracotta Museu. 
Queda suspesa? 
 
Sra. Pascual.- Primerament s’ha de desencallar tot el tema d’inversions. Si haguessin estat 
fets els exteriors, potser haguéssim pogut inaugurar el 2015.  
 
 
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
L’alcalde     El secretari  
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
xxxxxxx a  xxxxxxxxxxx, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia .............. 
 
Ho certifico  
 
El secretari 


