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14.22.12.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  14/2016 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      22.12.2016 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:15 h 
Hora d’acabament:              22:05 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 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sra. Cristina Salvà Reca    IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
S’excusa 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
 
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 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. 13/2016, de data 24.11.2016 (exp. A118.1-
18/2016 – Secretaria).  
2.- Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments de la Bisbal 
d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret en l’àmbit 
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del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels municipis per a l’any 
2017 (exp. E112.1-56/2016 – Àrea Promoció i Desenvolupament Local). 
3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 29/2016 (exp. G104.1-
29/2016-Intervenció). 
4.- Aprovar el reconeixement del complement específic del tresorer municipal i el conveni 
transaccional corresponent (exp. E.106.1-2/2016 – Secretaria). 
5.- Aprovar la petició d’informe a la Comissió Jurídica Assessora en relació amb la revisió 
d’ofici de l’acord del Ple de 28 de juliol de 2009, i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010, 
respecte al contracte amb la mercantil Sorea. 
6.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
7.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
8.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 18 de novembre al 16 de desembre de 2016 
(núms. del 1541 al 1667). 
9.- Precs i preguntes. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Abans d’entrar en el primer punt de l’ordre del dia es procedeix a l’acte de presa de 
possessió del regidor Sr. Albert Pacheco Planas. 
 
Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Albert Pacheco Planas (exp. A134.1-
1/2016 – Secretaria). 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula al secretari, qui exposa que en l’anterior sessió de 29 de 
novembre de 2016, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la 
Sra. Marta Carol Geronès, regidora del Grup municipal d’IpL-PSC-CP, presentada en data 2 
de novembre de 2016 (RE núm. 10244), i es va sol.licitar a la Junta Electoral Central 
l’emissió de la credencial de regidor del Sr. Albert Pacheco Planas, la qual va ser rebuda per 
l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2016 (RE núm. 12066). Seguidament, es va 
demanar al Sr. Albert Pacheco que presentés la declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, així 
com la declaració sobre béns i drets patrimonials, les quals s’han presentat a Secretaria en 
el dia d’avui. Amb el compliment d’aquest requeriment, és procedent la presa de possessió 
del càrrec de regidor del Sr. Albert Pacheco Planas, per la qual cosa ha de procedir al 
jurament o promesa del càrrec, d’acord amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual 
es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques. 
 
El Sr. alcalde demana al Sr. Albert Pacheco que s’atansi a la taula del secretari per fer el 
jurament o promesa del càrrec de regidor de l’Ajuntament. El secretari pregunta al Sr. 
Pacheco: “Senyor Albert Pacheco Planas, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, com a norma 
fonamental de l’Estat, i l’Estatut, com a norma institucional bàsica de Catalunya?”, a la qual 
cosa respon que sí, que ho promet per imperatiu legal. El secretari confirma que, amb 
aquest acte el Sr. Albert Pacheco acaba de prendre possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
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El Sr. alcalde li dona la benvinguda novament en nom de la Corporació, recorda que ja té 
una trajectòria a la casa i li desitja sort en la nova tasca de regidor. El Sr. Pacheco exposa 
que està content d’estar aquí, que parlant la gent s’entén i que farà una crítica constructiva. 
 
Part resolutiva: 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2016, de data 24.11.2016 (exp. A118.1-
18/2016 – Secretaria).  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2016, de data 24.11.2016, s’aprova 
per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents).  
 
2.- Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments de la 
Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i 
Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels 
municipis per a l’any 2017 (exp. E112.1-56/2016 – Àrea Promoció i Desenvolupament 
Local). 
 
Vist que en el marc del Pla Estratègic dels Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret s’estableix un pla d’acció 
conjunt en desenvolupament econòmic i ocupacional. 
 
Vist que amb l’objectiu de promoure el Pla Estratègic es va constituir el Grup Impulsor format 
per alcaldes/esses i regidor/es dels cinc municipis.  
 
Vist que, en data 21 de desembre de 2015, es va signar el conveni marc de col·laboració 
entre els ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura, Corçà i Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i 
d’ocupació dels municipis. 
 
Vist l’informe tècnic, amb el vistiplau de la regidora, respecte a la proposta d’aprovació de la 
pròrroga del conveni per a l’any 2017.  
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 13 de desembre de 2016 el qual consta 
incorporat a l’expedient. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 del conveni sobre l’aportació econòmica, el Grup Impulsor 
va aprovar el passat 26 d’octubre de 2016, en sessió ordinària, el pressupost 2017 (adjunt al 
present, document Pressupost 2017 i distribució de despeses entre els ajuntaments). 
 
Atès l’article 6 del conveni sobre la durada del mateix, el qual estableix que és prorrogable 
any a any per acord mutu entre les parts. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga per l’any 2017 del “Conveni marc de col·laboració entre els 
Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
Corçà i Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació 
dels municipis”. 
 
Segon.- Incorporar al pressupost 2017, d’acord amb les partides pressupostàries, un import 
total de 29.588,09 € que correspon al 68,20% del pressupost total aprovat de 43.383,74 €. 
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Tercer.- Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
Quart.- Notificar el present acord als ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. alcalde: Es tracta de la pròrroga anual del conveni amb l’aportació municipal que cal dur 
a terme. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació: 
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CxLB (2) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: Cap 
EN CONTRA: Cap 
 
3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 29/2016 (exp. G104.1-
29/2016-Intervenció). 
 
Vist, que mitjançant informe de l’Àrea d’Urbanisme de data 14 de desembre de 2016, es 
posa de manifest que cal efectuar un suplement de Crèdit a l’obra anomenada “Consolidació 
de l’Antic Escorxador”, per import de 168.191,49€, (CENT SEIXANTA-VUIT MIL CENT 
NORANTA-ÚN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)  
 
Ateses les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia-Presidència per l’article 21 de la 
LBRL, tenint en compte allò que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 i articles 35 i 36  del 
RD 500/1990, i la Base 11 a) b) de les Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació. 
 
Atès el que disposa l’article 34 apartat b) del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, 
 
Vist l’informe d’intervenció municipal de data 16 de desembre 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: 
 
Primer: APROVAR inicialment l’expedient núm.29-2016 de modificació pressupostària, en la 
modalitat de Suplement de Crèdit segons detall:  
 

Aplicació Descripció Import que Import 

Pressupostària   disminueix que augmenta 

04.3321.6220200 Biblioteca Central Comarcal 1a. fase 168.191,49  

04.3321.6220300 Consolidació Antic Escorxador  168.191,49 

  168.191,489 168.191,49 

 
Segon:  ACTUALITZAR l’Annex d’Inversions de l’exercici 2016, segon detall: 
 

Aplicació Descripció Import que Finançament Import  Finançament 
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Pressupostària   disminueix  
que 
augmenta 

  

04.3321.6220200 
Biblioteca Central Comarcal 1a. 
fase 

168.191,49 Préstec  
  

04.3321.6220300 Consolidació Antic Escorxador   168.191,49  Préstec 

  168.191,489  168.191,49 
 168.191,489 

 
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 e 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: La modificació consisteix en alliberar diners no compromesos de la partida de la 
nova biblioteca per destinar-los a l’adequació de l’antic escorxador, on s’instal.larà 
temporalment la biblioteca. Permetrà que s’adeqüin els exteriors quan acabin les obres 
actuals.  
 
Sra. Anglada: Amb la reducció, es garanteix que es podran reprendre les obres de la nova 
biblioteca? 
 
Sr. alcalde: Sí, no serà un impediment. Arcadi Pla està pendent d’executar el contracte 
aturat per la sentència. És coneixedor de les obres de l’antic escorxador que afecten part del 
seu contracte. Caldrà valorar si, en el seu moment, renunciarà o no a l’actual contracte. Fins 
al moment no ho ha fet. 
 
Sr. Font: Farem una abstenció perquè, com que no conec tant el dia a dia, ho veig una mica 
embolicat. Aquest import potser no serà suficient per condicionar els exteriors. 
 
Sr. Aparicio: Fins a quin punt el canvi de finançament pot afectar les subvencions? Al no 
estar acabat el projecte de la biblioteca, no sabem si això serà suficient per a l’obra nova. 
Ens abstindrem perquè no hem estudiat prou el tema. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) 
ABSTENCIONS: PSC (4) – CxLB (2) – CIU (1) 
 
4.- Aprovar el reconeixement del complement específic del tresorer municipal i el 
conveni transaccional corresponent (exp. E.106.1-2/2016 – Secretaria). 
 
Vist que, en data 9/05/2016, el Sr. Miquel Casals Pérez, tresorer accidental de l’Ajuntament, 
va interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta per silenci 
administratiu efectuada per l'Ajuntament en relació amb la reclamació del dret a percebre la 
diferència entre l'import del complement específic corresponent al lloc de treball de tresorer i 
el que percep, amb abonament de les diferències retributives resultants (RE núm. 8210, de 
data 31/08/2015), que va donar lloc a les actuacions del procediment abreujat número 
152/2016, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona. 
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Vist que, malgrat que la petició de l’abonament de la diferència entre l'import del complement 
específic corresponent al lloc de treball de tresorer i el que percep abastava des del 
17/12/2013, la data d’inici del còmput del termini és el 16/02/2014, moment en el qual va 
quedar aprovada definitivament la creació de la plaça de tresorer de l’Ajuntament. 
 
Atès que el dret dels funcionaris a l'abonament de les diferències retributives pel concepte 
de complement específic, quan exerceixen en un lloc de treball vacant diferent al de la seva 
categoria, és reconegut per la jurisprudència, la qual també recull que, si hi ha diferència de 
funcions, hi ha d'haver la corresponent diferència retributiva. 
 
Atès que l'article 77.3 de la Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa (LJCA), determina que “si les parts arribessin a un acord que 
impliqui la desaparició de la controvèrsia, el jutge o tribunal dictarà acte declarant acabat el 
procediment, sempre que allò acordat no fos manifestament contrari a l'ordenament jurídic ni 
lesiu de l'interès públic o de tercers”. 
 
Vista la voluntat de les parts de donar per finalitzada la controvèrsia que els enfronta i, 
conseqüentment, donar per finalitzat també el litigi que s'està dirimint en les actuacions del 
procediment abreujat número 152/2016-A, del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de 
Girona. 
 
Vista la proposta de conveni que es recull a l’Annex d’aquest acord. 
 
Vist l’informe del Servei jurídic, de data 22 de novembre de 2016. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer el dret del Sr. Miquel Casals Pérez, tresorer accidental de l’Ajuntament, 
a l’abonament de la diferència entre l'import del complement específic corresponent al lloc 
de treball de tresorer i el que percep amb efectes de 16/02/2014, moment en el qual es va 
aprovar definitivament la creació de la plaça de tresorer de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar el “Conveni transaccional en el recurs contenciós administratiu núm. 
152/2016-A del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona”, d’acord amb els termes 
que consten a l’Annex. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del conveni i de tots els actes necessaris 
per a la implementació d’aquest acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Sr. Miquel Casals Pérez. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, qui actua en defensa i 
representació jurídica de l’Ajuntament, i a Intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
Annex 
 
“CONVENI TRANSACCIONAL EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 152/2016-A 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE GIRONA 
 
La Bisbal d'Empordà, …. ……….. de 2016  
 
REUNITS: 
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D'una part, el Sr. Lluís Sais i Puigdemont, alcalde de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, quines 
circumstàncies personals s'ometen atesa la notorietat del seu càrrec, actuant en nom i representació 
de l'Ajuntament i facultat per l’acord de plenari de data ………….. de 2016, que és part demandada en 
el recurs contenciós administratiu referenciat. 
 
D'altra part, el Sr. Miquel Casals Pérez, amb DNI núm. 40292277A, funcionari de l'Ajuntament de la 
Bisbal d'Empordà, actuant en el seu propi nom i representació, que és de part recurrent en el recurs 
contenciós administratiu núm. 152/2016-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.  
 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat d'obrar per portar a terme aquest acte i, de conformitat, 
 
MANIFESTEN: 
   
Primer.- Que, en data 9/05/2016, el Sr. Miquel Casals Pérez va interposar recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació presumpta per silenci administratiu efectuada per l'Ajuntament de 
la Bisbal d'Empordà de la reclamació del dret a percebre la diferència entre l'import del complement 
específic corresponent al lloc de treball de tresorer i el que percep, amb abonament de les diferències 
retributives resultants, que va donar lloc a les actuacions del procediment abreujat número 152/2016, 
del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona. 
 
Segon.- Que, atesa la controvèrsia, les parts tenen la voluntat de solucionar extrajudicialment el litigi 
que els enfronta i han assolit un acord amb aquesta finalitat, el qual, d'acord amb l'article 77.3 de la 
Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), 
instrumenten per mitjà del present conveni, i en virtut del qual pacten les següents 
 
ESTIPULACIONS: 
   
Primera.- L'objecte d'aquest conveni és la transacció en virtut de la qual les parts donen per 
finalitzada la controvèrsia que els enfronta i, conseqüentment, donen per finalitzat també el litigi que 
s'està dirimint en les actuacions del procediment abreujat número 152/2016-A, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona. 
 
Segona.- Les parts convenen: 
 
1) Que, a partir del dia 1/11/2016, i mentre exerceixi com a tresorer accidental de la Corporació, 
el senyor Miquel Casals Pérez deixarà de percebre el complement específic que ha estat percebent 
fins ara i que es quantifica en 1.042,44 euros/mes, per passar a percebre el complement específic 
que correspon a la plaça de tresorer i que es quantifica en 1.829,77 euros/mes.  
 
Amb aquest pacte, el senyor Miquel Casals Pérez es dóna per enterament satisfet de la primera 
pretensió que va consignar en el petitum de la demanda, ressenyada amb la lletra “a”. 
 
2) Que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es compromet a abonar al senyor Miquel Casals 
Pérez, en concepte de la diferència retributiva que reclama amb efectes retroactius, l'import total de 
14.659,09 euros, d'acord amb els càlculs que consten a l'annex al present conveni, corresponents al 
50% de la diferència entre l'import del complement específic del lloc de treball de tresorer i el 
complement específic que ha estat percebent fins ara, i que fan referència al període entre el 
16/02/2014 (data d'aprovació definitiva de la "Modificació del pla d'ajust i reestructuració dels recursos 
humans de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà mitjançant la incorporació d'una nova mesura, 
consistent en la regularització i creació de la plaça de tresorer", després de la publicació de 
l'aprovació inicial en el BOP de data 29/01/2016) i el dia anterior a la signatura del present conveni, 
essent aquesta el 31/10/2016.  
   
Amb el cobrament d’aquest import, el senyor Miquel Casals Pérez es dóna per enterament satisfet de 
la segona pretensió que va consignar en el petitum de la demanda, ressenyada amb la lletra “b”, 
renunciant a cobrar l’import que es derivaria de realitzar els càlculs segons la literalitat del redactat 
d’aquesta pretensió. 
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3) Que, en conseqüència, l'Ajuntament s'obliga: 
 
a. A abonar, en la nòmina mensual del senyor Miquel Casals Pérez, l'import del 1.829,77 euros 
mensuals en concepte de complement específic a partir de l’1/11/2016 i mentre exerceixi com a 
tresorer accidental de la Corporació. 
b. A lliurar l'import de 14.659,09 euros en data 31 de gener de 2017. 
c. Al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social derivades de l'abonament dels 
imports del punt “b” anterior. 
d. A consignar crèdit adequat i suficient en el Pressupost de 2017, a fi i efecte de poder atendre 
les obligacions derivades dels punts “b” i “c” anteriors. 
 
Tercera.- Amb la signatura del present document la part recurrent accepta les anteriors condicions, tot 
renunciant a quantes més pretensions puguin figurar consignades en el seu escrit de demanda de 
l'anteriorment referit recurs contenciós administratiu, donant-se per enterament satisfeta en quant a 
les seves reclamacions envers l'Ajuntament i manifestant que no té res més a reclamar-li per cap 
concepte, ni tampoc per concepte d’eventuals interessos que haguessin pogut meritar les quantitats 
que reclamava.  
 
Quarta.- El present conveni de transacció es presentarà conjuntament per ambdues parts, en el 
termini de 15 dies, a comptar de la data de signatura del mateix, davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, als efectes de la seva homologació. 
 
Cinquena.- Així mateix, les parts es comprometen a abonar les seves pròpies costes, taxes i 
despeses, a no reclamar l'abonament de costes ni cap tipus de despesa a l'altra, i a no iniciar cap 
acció judicial o extrajudicial pels mateixos motius i raons que els que són objecte del procediment 
núm. 152/2016-A. 
 
I perquè així consti, signen el present document, en el lloc i data expressats a l'encapçalament”. 

 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. alcalde: El Sr. Casals, aquest mes de maig, va interposar un recurs contenciós 
administratiu reclamant el complement de destí, amb els corresponents endarreriments. El 
contenciós el porta la Diputació de Girona i ha aconsellat arribar a un acord perquè la 
jurisprudència està a favor d’ell. Hi ha hagut voluntat per les dues parts i s’ha arribat a un 
acord, amb la reducció d’un 50% dels endarreriments.  
 
Sra. Anglada: Estic d’acord que, si és un complement que li correspon, se li reconegui. No 
es convoca la plaça com es va fer fa uns anys? El secretari comenta que, des de fa uns 
mesos, la plaça de tresorer ha passat a ser d’habilitació estatal i que el sistema ordinari de 
cobertura és el de concurs per part d’algun habilitat. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: PSC (4) – CxLB (2)  
 
5.- Aprovar la petició d’informe a la Comissió Jurídica Assessora en relació amb la 
revisió d’ofici de l’acord del Ple de 28 de juliol de 2009, i del conveni subscrit el 7 de 
juliol de 2010, respecte al contracte amb la mercantil Sorea. 
 
Vist que, per acord de ple, de data 26.10.2016, i en relació amb l’expedient de revisió d’ofici 
de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la pròrroga del contracte de gestió del servei 
públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic de clavegueram amb 
l’empresa Sorea SAU, formalitzada en data 07.07.2010, es va acordar: 
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“Primer.- Estimar, en base a l’informe de Secretaria de data 24.10.2016, les al·legacions 
presentades per l’empresa Sorea SAU en data 20.10.2016 (RE núm. 9894), en relació amb 
l’expedient de revisió d’ofici de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la pròrroga del 
contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic 
de clavegueram amb l’empresa Sorea SAU, formalitzada en data 07.07.2010. 
 
Segon.- Declarar la caducitat i, per tant, arxivar el procediment de revisió d'ofici per nul.litat 
de ple dret de l'acord plenari de data 28 de juliol de 2009 i de la pròrroga del contracte de 
gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic de 
clavegueram formalitzada en data juliol de 2010, atès que ha transcorregut el termini legal 
de 3 mesos per tramitar i resoldre el procediment. 
 
Tercer.- Incoar un nou procediment de revisió d'ofici en els mateixos termes que l'expedient 
caducat, seguint el procediment establert a l’article 106 de la LPACAP, tot incorporant tots 
els informes i tràmits evacuats en l'expedient anterior en virtut del principi de conservació 
dels actes i tràmits: 
 
- Dictamen de Pareja & Associats Advocats, de data de 14.11.2014 
- Informe de la Secretaria 10/2015, de data 9.03.2015 
- Informe de la Intervenció 47/2015, de data 9.03.2015 
- Escrit al·legacions Sorea SAU, de data 3.05.2015 
- Informe de la Secretaria, de data 16.02.2016 
- Escrit al·legacions Sorea SAU de 25.04.2016 
- Informe de la Secretaria, de data 3.05.2016 
- Acord de plenari de data 6.05.2016 
- Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora núm. 265/2016, de data 29.09.2016 
- Escrit al·legacions Sorea SAU de 20.10.2016 
- Informe de la Secretaria de data 24.10.2016. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a Sorea SAU perquè, en el termini de 15 dies hàbils, 
pugui presentar al.legacions, documents i justificacions que estimi oportuns per a la defensa 
dels seus drets, d’acord amb el que estableix l’article 82.2 de la LPACAP, conjuntament amb 
l’informe de Secretaria, de data 3.05.2016; amb el certificat de l’acord de plenari de data 
6.05.2016; amb el dictamen de la de la Comissió Jurídica Assessora núm. 265/2016, de 
29.09.2016; i Informe de la Secretaria de data 24.10.2016, sens perjudici de donar-li accés a 
l’expedient. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Comissió Jurídica Assessora, a través del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d’acord amb l’article 
13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora”. 
 
Vist que, en data 27.10.2016, es va comunicar el citat acord al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge (RS núm. 2884), als efectes de la comunicació a la 
Comissió Jurídica Assessora, mentre que, en data 2.11.2016, es va donar trasllat del referit 
acord a Sorea SAU (RS núm. 2883, de 27.10.2016). 
 
Vist que, en data 23.11.2016 (RE núm. 11063), Sorea SAU va presentar al.legacions al 
referit acord de plenari. 
 
Atès que l’expedient de revisió d’ofici de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la pròrroga 
del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei 
públic de clavegueram amb l’empresa Sorea SAU, formalitzada en data 07.07.2010, 
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fonamenta la nul.litat de ple dret en l’article 47.1.e) de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 16.12.2016, on es es conclou que “Procedeix demanar 
dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora en en els termes indicats en els 
informes emesos per la secretaria i la intervenció de la corporació i, per tant, amb proposta 
de resolució sobre la nul.litat total del conveni de referència, sens perjudici de sol.licitar a la 
Comissió que es pronunciï, subsidiàriament, sobre la concurrència d'una eventual causa de 
nul.litat parcial en els termes indicats per l'informe de Pareja & Associats Advocats. Alhora 
també caldrà remetre a la Comissió Jurídica Assessora, per a què siguin tingudes en 
consideració, les al.legacions formulades per Sorea SAU (RE núm. 11063, de 23.11.2016) 
envers el seu informe núm. 265/2016, de 29.09.2016”.  
 
Ateses les determinacions dels articles 22, 47, 84 i 106 de la Llei estatal 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP); 
dels articles 71 i 72 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; dels articles 8.1.g), 52.2.k) i 173 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; dels articles 8.3.c), 10.3, 11 i 12 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora; dels articles 4 i del 26 al 38 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, 
d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica; i de la Llei 
estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Sol.licitar a la Comissió Jurídica Assessora que, en base a la següent proposta de 
resolució, emeti dictamen en relació amb l’expedient de revisió d’ofici (incoat pel ple 
municipal en la sessió de 26.10.2016) de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la pròrroga 
del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei 
públic de clavegueram amb l’empresa Sorea SAU, formalitzada en data 07.07.2010: 
 
 “Declarar la nul·litat de ple dret de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la pròrroga 
del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei 
públic de clavegueram amb l’empresa Sorea SAU, formalitzada en data 07.07.2010, o, 
subsidiàriament, declarar-ne la nul.litat parcial en els termes indicats en el dictamen de 
Pareja & Associats Advocats, referent a l’adjudicació de les obres de millora i soterrament de 
les instal.lacions de diversos serveis en l’àmbit de la urbanització Puig de Sant Ramon a 
favor de l’empresa Sorea SAU”. 
 
Segon.- Constatar que els informes reclamats per Sorea SAU en el seu escrit de data 
23.11.2016 (RE núm. 11063) ja constaven a l’expedient administratiu remès a la Comissió 
Jurídica Assessora, en base al qual va emetre el dictamen 265/2016: 
 
 Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de data 25 de gener de 1990, 
respecte de la pròrroga de 1990: pàg. 27. 
 Acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de febrer de 1990, respecte de la pròrroga 
de 1990: pàgs. 28 a 48. 
 Informe presentat per Sorea en data 30 de juny de 20 de 2009 en relació amb l’estat 
de la xarxa de clavegueram: pàgs. 68 a 70. 
 Modificat de l’informe bàsic de renovació i millora de l’abastament d’aigua, presentat 
per Sorea en data 23 de juliol de 2009: pàgs. 139 i 140, i annex I. 
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 Conveni de col.laboració per a la construcció de les obres per l’abastament local des 
d’un pou a l’al.luvial del Baix Ter a Fontanilles, subscrit en data 10 de maig de 2007 entre 
l’ACA i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: annex VI. 
  
Tercer.- Acordar la suspensió del termini per resoldre i notificar el procediment de revisió 
d’ofici d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fins que la Comissió Jurídica 
Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a emetre’l, tot 
comunicant a Sorea SAU la data de petició de l’informe a la Comissió Jurídica Assessora i la 
data de la recepció d’aquest per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 22.1.d) de la Llei 
estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPACAP). 
 
Quart.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 10.3 de la Llei 5/2005 i l’article 26.3 del Decret 69/2006, el present acord, les 
al.legacions formulades per Sorea SAU envers l’informe núm. 265/2016 de la Comissió 
Jurídica Assessora (RE núm. 11063, de 23.11.2016) i tot l’expedient administratiu de revisió 
d’ofici incoat en data 26.10.2016, així com els expedients anteriors que en portin causa, les 
justificacions que siguin escaients i els informes emesos”. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació: 
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CxLB (2) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: Cap 
EN CONTRA: Cap 
 
6.- Assumptes urgents. 
 
Seguidament es dóna compte als presents de l'existència de 3 assumptes que, per la seva 
urgència considerada per l'equip de govern, tot i no figurar en l'Ordre del dia, és necessari 
tractar. Per això, i a proposta de l'alcaldia, s'acorda amb els vots a favor de tots els Grups 
municipals, declarar-los d'urgència, de conformitat amb allò previst per l’article 82.3 del ROF. 
Atès que ja han estat informats per la Comissió Informativa, no caldrà donar-ne compte a la 
propera sessió de la Comissió, d’acord amb l’article 126 del ROF. 
 
6.1.- Aprovar la pròrroga del termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de 
l’Ordenança reguladora del règim d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del 
sòl (exp. A131.1-3/2015 - Secretaria). 
 
Vist que per acord de plenari, de data 25.10.2016, es va acordar: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del règim 
d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl”, segons el text que s’adjunta 
als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’ordenança pel 
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui i al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Concedir audiència a les organitzacions o associacions reconegudes per llei 
que agrupin o representin les persones que tinguin drets o interessos legítims que es 



 
ACTA del Ple municipal núm. 14/2016, de data 22.12.2016 

12 

 

vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu 
objecte, a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de 
l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent 
a la data de recepció de la notificació. 
 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la publicació”. 

 
Vist que el termini d’exposició pública conclourà el proper 3 de gener de 2017, i que alguns 
agents afectats per l’ordenança han fet suggeriments verbals sobre el text i se’ls fa 
necessari disposar d’un termini superior per, si escau, presentar-los formalment. 
 
Vista la voluntat d’ampliar el termini d’exposició pública per recollir el màxim nombre de 
suggeriments al text de l’ordenança. 
 
A la vista de tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prorrogar el termini d’informació pública de l’aprovació inicial de l’”Ordenança 
municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl” pel 
termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOP i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. La pròrroga del termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la publicació de l’anunci en el BOP. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: CxLB (2) 
 
6.2.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Nova Biblioteca Central 
Comarcal a la Bisbal d’Empordà. Edifici ampliació. Nova planta” (Expedient H122.6-
6/2016 Urbanisme). 
 
Vist que el Ple de la corporació reunit en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2016 va 
adoptar, entre d’altres acords, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
membres, l’aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària “Nova Biblioteca Central 
Comarcal a la Bisbal d’Empordà. Edifici ampliació. Nova planta”, redactat per Estudi 03 mm, 
Albert Lluch Saunier, David Obon Sanjosé, Josep Ribas Pedragosa en data octubre de 
2016, amb un pressupost d’execució material  d’1.494.603,14 euros (sense IVA). 
 
Vist que d’acord amb l’informe i les consideracions dels serveis tècnics municipals de l’àrea 
d’Urbanisme el projecte tenia per objecte descriure les característiques arquitectòniques, 
d’implantació urbanística i els aspectes constructius generals relatius a l’edifici de nova 
planta de la nova Biblioteca Central Comarcal ajustat al Pla Especial Urbanístic (PEU) de 
l’illa d’equipaments passeig Agustí Font, carrers Mas Clarà i Abat Oliba, redactat a l’empara 
del que disposa el vigent POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en la sessió de 13 d’abril de 2016 i publicat en el DOGC número 
7134, de 3 de juny de 2016. 
 
Vist que l’àmbit del PEU inclou l’equipament de la Biblioteca Central Comarcal en els seus 
dos edificis, l’antic escorxador actualment en tràmit de finalització de les obres de 
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consolidació i l’edifici de nova planta, executat parcialment i amb l’obra suspesa des de juliol 
de 2012. Tenint en compte que la seva execució era separada per les diferents 
característiques d’ambdós immobles i de conformitat amb l’autorització judicial obtinguda el 
seu dia, es van realitzar els tràmits necessaris per la continuació de les obres amb un 
modificat de la separata del projecte inicial. Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de 
data 7 de juliol de 2016 va aprovar definitivament el “Projecte bàsic i executiu per a la 
construcció e la nova biblioteca Central Comarcal (Consolidació de l’antic escorxador. 
Desglossat obres pendents. Març 2016)” per tal de possibilitar la continuació de les obres de 
consolidació de l’antic Escorxador. L’edifici d’ampliació de nova planta però, continuava 
afectat per la sentència judicial dictada pel TSJC el 22 de novembre de 2013 que, entre 
d’altres coses, obligava a aprovar de nou el projecte tècnic de l’edifici per disconformitat amb 
el planejament general vigent en la data de la seva redacció. El present projecte doncs, 
substitueix, a tots els efectes el “Projecte bàsic i executiu per a la construcció e la nova 
biblioteca Central Comarcal” de juny de 2009, l’aprovació definitiva del qual, efectuada pel 
Ple de data de 24 de novembre de 2009. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 209 de 2 de novembre de 2016 i a la seu electrònica de l’Ajuntament durant el 
termini de trenta dies hàbils durant el qual s’ha presentat un escrit d’al·legacions signat pel 
Sr. Josep Sabater Comas en data 16 de desembre de 2016 i NRE 011994 mitjançant el qual 
exposa diversos arguments: 
En el primer es fa referència a l’Ordenança municipal reguladora del paisatge Urbà i la Via 
pública, fent constar que el projecte sotmès a informació pública està subjecte a dita 
ordenança. En el segon es posen de manifest possibles contradiccions sobre l’abast del 
projecte entre els informes que figuren a l’expedient. Aquesta mateix qüestió també és 
objecte de consideració en l’argument tercer. 
 
El quart fa referència al Pla Especial Urbanístic (PEU) de l’illa d’equipaments Passeig Agustí 
Font, carrers Mas Clarà i Abat Oliba, remetent-se a les al·legacions formulades al respecte 
en el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona i l’argument cinquè es fa referència 
al fet que els informes recordin l’existència d’un procediment d’execució judicial de la 
Sentència ferma del TSJC de 22 de novembre de 2013. Finalment es demana la retirada i 
arxiu del Projecte en base a criteris i raonaments que s’escapen de l’abast del present 
informe, necessàriament limitat a aspectes tècnics 
 
Vist l’informe de l’Àrea d’Urbanisme de data 20 de desembre de 2016 en relació al contingut 
parcial de l’escrit d’al·legacions, concretament respecte l’argument primer basat en que 
manca incorporar a l’expedient administratiu el pertinent informe que acrediti que el projecte 
compleix amb els requeriments de dita Ordenança. 
 
Vistes les conclusions de l’anterior informe que es considera convenient reproduir 
literalment: 
«1. L’edifici projectat s’ajusta a les determinacions urbanístiques del planejament vigent, 
concretament, pel que fa al Pla Especial Urbanístic (PEU) de l’illa d’equipaments Passeig 
Agustí Font, carrers Mas Clarà i Abat Oliba, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en la sessió de 13 d’abril de 2016 (DOGC número 7134, de 3 de 
juny de 2016). 
2. L’esmentat PEU planteja, entre els seus objectius específics,  resoldre l’encaix de la 
peça d’equipaments en relació al seu entorn urbà, tant pel que fa a la situació i implantació 
dels edificis com al tractament dels espais que els envoltaran. Aquests objectius són 
equivalents als que figuren a l’Ordenança municipal reguladora del paisatge Urbà i la Via 
pública als quals el PEU els hi dona la corresponent traducció urbanística al definir les 
condicions de la implantació i els paràmetres urbanístics de les edificacions atenent al seu 
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encaix urbà. 
3. D’acord amb els criteris exposats al llarg del present informe, es conclou que no seria 
d’aplicació el què es preveu a l’article 5.3 de l’Ordenança atès que no es considera que, amb 
el Projecte objecte del present informe,  es pugui parlar de l’existència d’un especial impacte 
en el conjunt del Paisatge Urbà, tal com es posa de manifest a l’apartat 4.2.B de l’informe i 
que, par altra part, no es donen les circumstàncies de situació o forma previstes a la mateixa 
Ordenança, tal com es posa de manifest a l’apartat 4.2.A de l’informe. 
4. En qualsevol cas, els raonaments exposats al llarg del present informe, de manera 
especial els que figuren en els apartats 4.2 i 5.2., donen resposta al requeriment de l’anàlisi 
específica que es demana a l’article 5.3. de l’Ordenança. 
5. De manera semblant al punt anterior, en relació al mateix article 5.3. de l’Ordenança, 
i pel que fa a l’aportació de la fotocomposició virtual de l’impacte visual del nou edifici en 
relació al seu l’entorn, s’adjunten dues imatges corresponent a les vistes des de la directriu 
del carrer Agustí Font, corresponents a dos punts situats al sud i al nord del conjunt de la 
Biblioteca Central comarcal, on es pot apreciar la relació i integració entre amb els edificis 
Escorxador i l’Ampliació.» 
 
Vist que pel què fa la segon, tercer i cinquè arguments de l’escrit d’al·legacions relatius a la 
suposada contradicció en l’abast i contingut del projecte degut a una no coincidència literal 
del títol del projecte emprat en els informes emesos abonant, segons diu “la confusió entre 
l’edifici de nova planta i el de l’antic escorxador”, i que en les conclusions dels dos informes 
s’adverteixi de l’existència d’un incident processal d’execució de sentència és convenient 
reproduir la conclusió de l’informe del Servei Jurídic 2016.56 de data 20 d’octubre previ a 
l’aprovació inicial que literalment diu:  
«La tramitació formal d’aquest projecte no pot ser aliena al fet que l’edifici estigui executat 
parcialment i també a l’existència del procediment d’execució judicial de la Sentència dictada 
el 22 de novembre de 2013 per la Sala contenciosa-administrativa del TSJC núm. 847/2013 
que s’està seguint davant el  Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona. És en aquest 
marc que s’informa per part dels Serveis Tècnics municipals l’adequació del mateix a la 
normativa del planejament vigent a data d’avui. Segons aquells, el projecte té per objecte 
descriure les característiques arquitectòniques, d’implantació urbanística i els aspectes 
constructius generals relatius a l’edifici de nova planta de la nova Biblioteca Central 
Comarcal ajustat al l Pla Especial Urbanístic (PEU) de l’illa d’equipaments passeig Agustí 
Font, carrers Mas Clarà i Abat Oliba, redactat a l’empara del que disposa el vigent POUM, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 13 
d’abril de 2016 i publicat en el DOGC número 7134, de 3 de juny de 2016.» 
 
Vist que l’argument cinquè dona per reproduïts el contingut de les al·legacions presentades 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona amb data 4 d’octubre de 2016 i, en 
particular la cinquena basada en què el POUM i el PEU s’han tramitat amb la finalitat d’eludir 
el compliment de la sentència, s’ha de tenir en compte que el POUM de la Bisbal d’Empordà 
i el Pla Especial Urbanístic de l’illa d’equipaments passeig Agustí Font, carrers Mas Clarà i 
Abat Oliba, són instruments de planejament consentits i ferms, per tant plenament vigents i 
d’obligada aplicació i, per tant, tal i com s’ha informat reiteradament en els informes 
anteriors, el projecte s’hi ajusta completament.  
 
Vistos els articles 52.2 o), 53.1 p), 234 i 235 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 (TRLMLC); els 
articles 8 a 54 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS); els articles 21.1 o) i 22.2 ny) de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); els apartats 1 i 2 de la 
disposició addicional segona i articles 121 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
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(TRLCSP); i els articles 121 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions públiques 
(RGLCAP). 
 
A la vista de tot això  
 
Proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Josep Sabater Comas en data 16 de 
desembre de 2016 vistos els arguments de la part expositiva basats en les conclusions dels 
informes citats que es refereixen:  
a) que no és d’aplicació el què es preveu a l’article 5.3 de l’Ordenança municipal reguladora 
del paisatge Urbà i la Via pública tot i que la tramitació del Pla Especial Urbanístic d’aquest 
mateix àmbit, amb criteris compartits dona resposta adequada als objectius i previsions de la 
pròpia Ordenança,  
b) que no existeix cap contradicció en els informes pel què fa l’abast del projecte degut a 
una no coincidència literal del títol del projecte i, finalment,  
c) que el projecte s’ajusta al Pla Especial Urbanístic (PEU) de l’illa d’equipaments passeig 
Agustí Font, carrers Mas Clarà i Abat Oliba, redactat a l’empara del que disposa el POUM, 
ambdós plenament vigents i no recorreguts  
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària “Nova Biblioteca Central 
Comarcal a la Bisbal d’Empordà. Edifici ampliació. Nova planta”, redactat per Estudi 03 mm, 
Albert Lluch Saunier, David Obon Sanjosé, Josep Ribas Pedragosa en data octubre de 
2016, amb un pressupost d’execució material d’1.494.603,14 euros (IVA no inclòs). 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya  i a la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb l’art. 38 del Decret 
179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament i a l’equip 
redactor Estudi 03 mm. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Font: Ens abstindrem i envieu-nos les al.legacions. 
 
Sr. Aparicio: El mateix, ens abstindrem i envieu-nos les al.legacions. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: PSC (4) – CxLB (2) 
 
6.3.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 (exp. A131.1-
4/2016 – Intervenció). 
 
Vist que, per acord de plenari, de data 25 d’octubre de 2016, es va adoptar el següent acord: 
 

“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals a regir a 
partir de l’1 de gener de 2017 i que es conté en el text refós que consta a l’expedient 
amb el següent detall: 
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NÚM.1. GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

 NÚM.2. GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 NÚM.3. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 NÚM.4 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 NÚM.5 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 NÚM.6 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

 NÚM.7 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

 NÚM.8 
TAXES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE 
COMPETÈNCIA LOCAL 

 NÚM.9 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 NÚM.10 TAXA DE CLAVEGUERAM 

 NÚM.11 TAXA DE RECOLLIDA TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS 

 NÚM.12 
TAXA PER LA RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

NÚM. 13 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O OCUPACIÓ O APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

NÚM. 14 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 
DE SUMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL 

NÚM. 15 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN 
INSTAL.LACIONS O XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN 
RÉGIM ESPECIAL 

NÚM. 16 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

NÚM. 17 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE 

NÚM. 18 
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) 

NÚM. 19 
ORDENANÇA REGULADORA DE TRÀNSIT, SEGURETAT VIAL I QUADRE DE 
MULTES 

NÚM. 20 
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A 
AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 
20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL  

 

D’ACTIVITATS, DE LES ACTIVITATS INNÒCUES, DE LA LLEI 11/2009 DE 6 DE 
JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I 
LES ACTIVITATS RECREATIVES 

NÚM. 21 

ORDENANÇA FISCAL,REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ 
LLICÈNCIES PER CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I RECOLLIDA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS I ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA 
MOTIVADA. 

NÚM. 22 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17.1 del TRLHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP, en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i en un dels diaris de major difusió de la província. Durant el període 
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d’exposició pública, aquells que tinguin un interès directe, en els termes previstos a 
l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient i presentar les al.legacions que 
estimin oportunes. 
 
Tercer.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 
d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al.legacions presentades. 
Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
al.legacions, l’expedient quedarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre 
cap altre acord. El text íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals es 
publicarà en el  BOP i en tauler  d’edictes de la Corporació, les quals entraran en 
vigor l’1 de gener de l’any 2017 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació”. 

 
Vist que el corresponent anunci es va inserir en el BOP de Girona núm. 208, de data 31 
d’octubre de 2016, en el Punt Avui de data 3 de novembre de 2016 i en el Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per 
a 2017 es van presentar les següents al.legacions:  
 

1) Grup municipal de CiU (RE núm. 11832, de data 14.12.2016). 
2) Grup municipal de CxLB (RE núm. 11876, de data 15.12.2016). 
3) Grup municipal d’IpL-PSC-CP (RE núm. 12004, de data 19.12 2016). 

 
Vista la necessitat d’incorporar d’ofici la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), relativa a la introducció de 
l’article 7.2.8, aprovada definitivament en la sessió plenària de 29 de novembre de 2016 i 
publicada en el BOP de Girona núm. 235, de 12 de desembre de 2016. 
 
Vistes les observacions plantejades pel XALOC (correu electrònic de 15.12.2016) a 
Ordenança fiscal núm. 18 (taxa d’estacionament de vehicles) per incorporar adaptacions 
normatives i millorar la gestió de la taxa. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 19.12.2016, i l’informe del tècnic de medi ambient, de 
data 21.12.2016. 
 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona 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 (TRLHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); i dels articles 
52.2.f) i 114.1 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 (TRLMLC). 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal de CiU (RE núm. 11832, 
de data 14.12.2016) en el següent sentit: 

 
o Estimar l’al.legació sisena (Ordenança fiscal núm. 18 – taxa 
estacionament vehicles) en el sentit i redactat que consta en el text de la 
proposta d’aprovació definitiva de les ordenances. 
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o Estimar parcialment l’al·legació cinquena (Ordenança fiscal núm. 11 – 
taxa escombraries) en el sentit i redactat que consta en el text de la 
proposta d’aprovació definitiva de les ordenances. 
o Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 

 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal de CxLB (RE núm. 
11876, de data 15.12.2016) en el següent sentit: 
 

o Estimar l’al.legació segona, apartat a) (Ordenança fiscal núm. 3 - IBI) 
en el sentit i redactat que consta en el text de la proposta d’aprovació 
definitiva de les ordenances. 
o Estimar parcialment l’al·legació primera (Ordenança fiscal núm. 11 – 
taxa escombraries) en el sentit i redactat que consta en el text de la 
proposta d’aprovació definitiva de les ordenances. 
o Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 

 
Tercer.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal d’IpL-PSC-CP (RE núm. 
12004, de data 19.12 2016) en el següent sentit: 

 
o Estimar l’al.legació sisena, apartat D) (Ordenança fiscal núm. 3 - IBI) 
en el sentit i redactat que consta en el text de la proposta d’aprovació 
definitiva de les ordenances. 
o Estimar parcialment l’al·legació cinquena (Ordenança fiscal núm. 11 – 
taxa escombraries) en el sentit i redactat que consta en el text de la 
proposta d’aprovació definitiva de les ordenances. 
o Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 

 
Quart.- Incorporar d’ofici al text refós la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), relativa a la introducció de 
l’article 7.2.8, aprovada definitivament en la sessió plenària de 29 de novembre de 2016 i 
publicada en el BOP de Girona núm. 235, de 12 de desembre de 2016, així com les 
observacions plantejades pel XALOC (correu electrònic de 15.12.2016) a Ordenança fiscal 
núm. 18 (taxa d’estacionament de vehicles) per incorporar adaptacions normatives i millorar 
la gestió de la taxa. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament les Ordenances fiscals que han de regir per l’exercici 2017, 
amb el text que consta a l’expedient. 
 
Sisè.- Publicar en el BOP de Girona i en el Tauler d’edictes de la Corporació l’acord 
d’aprovació definitiva i el text íntegre de les Ordenances fiscals, les quals entraran en vigor 
l’1 de gener de l’any 2017 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Setè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes del seu 
coneixement. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. alcalde: Exposo les al.legacions estimades: Grup de CiU: la supressió del terme 
concessió de la zona blava; Grup de CxLB: bonificació del 50% d’IBI per la borsa de lloguer 
social; Grup IxLB: penalització de pisos buits. S’estima parcialment una al.legació comuna 
dels 3 Grups respecte a la taxa d’escombraries i les tarifes de comerços s’incrementaran un 
3.11% en lloc del 6,22% 
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Sra. Anglada: Anuncio el vot en contra perquè no s’han estimat les al.legacions. Sempre 
s’estan incrementant les taxes i ara s’accepta un increment menor per a les escombraries 
d’activitats comercials. Així, hi ha un increment major per als veïns. Com que aquesta 
disminució només afecta els comerços i no tots els veïns, anuncio el vot en contra. 
 
Sr. Font: Anuncio el vot en contra. Políticament són al.legacions que no agraden a l’Equip de 
govern. Parlar de 12 a 8 mesos són excuses de mal pagador. 
 
Sr. Aparicio: Votarem en contra. De les 12 al.legacions se n’accepta una. Creïa que les 
al.legacions eren per millorar el text inicial. Heu de marcar una línia de govern: perquè 
varem aprovar la tarifació social per al 2018, però això no vol dir que no es puguin fer altres 
mesures en aquestes ordenances.. Hem quedat molt avall. Vam esperar a presentar les 
al.legacions fins al 19 de desembre per argumentar-les jurídicament, a diferència de l’any 
anterior. Vam buscar doctrina i jurisprudència que avala establir criteris per la progressivitat i 
la capacitat econòmica. Amb tributs es poden fer subvencions i tenim un esborrany de 
reglament de subvencions, tal com consta a les al.legacions. Hi ha moltes experiències en 
municipis. El risc que hi havia era que es desconeixia l’impacte i ara s’ha vist quin és en 
altres ajuntaments.  
Respecte a l’IBI, en el seu moment es va incrementar un 10% i no es va decrementar ni al 
2015 ni al 2016. Cal depurar padrons i fer inspecció tributària. Es va reduir la taxa 
d’escombraries per depuració del padró i per fer aflorar a alguns no tributaven. Proposem 
que Feu alguna revisió als polígons perquè algun valor és inferior al que tocaria. Demano 
que es pengin les al.legacions a la web, tal com es va fer l’any passat. 
Pel que fa a la taxa d’escombraries, si s’incrementa el tipus ha d’estar justificat. Mirant 
costos no queda acreditat. No se m’ha enviat l’informe. Hi ha 250.000 euros de costos 
indirectes (35%) del total del cost del servei, fet que dóna marge per no incrementar la 
pressió fiscal a les famílies que ja estan prou pressionades. Faré uns apunts: Hi ha 55.000 
euros de personal: encarregat, auxiliar administrativa i peó, però tots sabem que ni 
l’encarregat ni l’auxiliar administratiu dediquen la seva jornada en exclusiva, ni molt menys, a 
la recollida d’escombraries. i 125.000 euros d’amortitzacions, enllumenat, telèfon, i altres 
subministres... No està desglossat. Són discutibles les amortitzacions i què s’amortitza. Els 
altres conceptes esmentats es podria saber al detall que s’hi gasta i en canvi no surten 
detallats el que és significatiu. Crec que s’imputa més cost de personal del obligatori, 
recordem, com argumentem a les al·legacions, que la neteja viària no pot incloure’ls a 
l’estudi de costos de la recollida d’escombraries. Cal gravar més la població amb un 6%? És 
difícil de quadrar números i no s’hauria de fer un increment. Hi ha un import indeterminat i no 
caldria. Vam fer un estudi de camp per fer tributar tothom. Amb la inspecció hi ha camp per 
recórrer i cal fer un estudi de costos ben detallat per a 2018. Pensem que s’anirà 
incrementant el cànon de la Generalitat. Cal saber bé el cost. Si es mantinguessin les tarifes, 
no hi hauria un trasbals del servei. Si s’externalitzés el servei, com sembla es la intenció del 
govern, també hi hauria costos. Mireu-vos per a l’any vinent per l’increment del cànon. Si els 
costos indirectes són correctes, l’auxiliar administrativa i el peó al 100% i els 125.000 euros 
d’indirectes no seria correcte. Puc discrepar dels informes tècnics. Formulo un prec: 
replantegeu-vos-ho i congeleu tarifes i, si no, al 2018 que estigui ben calculat. 
 
Sr. alcalde: Algunes al.legacions són reiteratives i ja es van denegar el 2015. Per tant, no ha 
de sorprendre. Respecte a la tarifació social, ja vam fer un acord de ple per fer estudis 
econòmics per estudiar-ho. Alguna tarifació social ja es fa. Pel que fa a les escombraries, el 
criteri per fer l’estudi de costos és de fa anys i anys. És el mateix criteri d’un economista com 
el Sr. Romaguera. Tots hem governat i hem aplicat aquests càlculs. Sr. Aparicio, per què no 
van presentar al.legacions el 2015 si els costos indirectes eren incorrectes? Si no fa 
confiança als tècnics, nosaltres sí. No fan estudis per haver de pagar més. Ës un debat que 
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no portarà a res. Si el càlcul dels costos indirectes és inadequat, plantégiu i ho estudiarem. 
Estem amb els tècnics. 
 
Sra. Pascual: Amb les escombraries calen campanyes de sensibilització. La Generalitat ja 
ha iniciat una nova campanya. La recollida selectiva està estancada de fa anys. Estem en un 
38%, lleugerament per sota la mitjana de Catalunya. Nosaltres també farem campanyes. 
Donarà joc la qualitat de la recollida per evitar impropis a l’orgànica. També incentivem 
fiscalment els que facin selectiva. També per a comercials ara. Hi ha marge per millorar la 
selectiva. El cost del servei ha de ser repercutit a la taxa, no es pot finançar amb l’IBI. 
Respecte a les al.legacions que un vehicle ha de tenir 18 anys d’amortització, miri-s’ho bé 
Sr. Aparicio, així com que l’informe d’un tècnic de medi ambient és il.legal. Ens avalem amb 
els tècnics, tinguem-ho en compte. No oblidi que el tècnic es fonamenta en un estudi de 
costos fet per Intervenció l’any 2015.  
 
Sr. Aparicio: Les al.legacions s’han fet amb jurisprudència i l’estudi de costos ha de ser fet 
per un tècnic de l’àrea econòmica. Els tècnic de medi ambient no és competent per fer un 
estudi de costos. Inclou el cost del cànon i del vehicle. Si hi posa un informe d’Intervenció, 
pot ser objecte de crítica. Si l’informe no és correcte, hem de dir-ho. És una il.legalitat 
perquè ho diu la llei. Ho dic i ho argumento amb les al.legacions. Qüestiono l’informe que fa. 
Penso que les despeses indirectes de 125.000 euros sense desglossar no és correcte i que 
no es pot imputar el 100% del cost de l’auxiliar administrativa. Tinc l’obligació de qüestionar-
ho. A banda que en aquest ajuntament ja ha quedat acreditat que els nostres advertiments 
que els tècnics s’equivocaven per desgràcia per tots s’han demostrat certs. Faig una 
autoreflexió: en 4 anys al capdavant de l’Àrea d’Hisenda m’ho havia d’haver mirat millor. 
Hagués calgut baixar més la taxa. Hi ha massa diferència i no està argumentada. Cal 
apretar més en progressivitat i capacitat econòmica abans de la tarifació social. Avui mateix 
el director de l’Agència de Residus ha dit que cal fer efectiu el principi que qui contamina 
paga. Amb 965.000 euros recaptats, és suficient per cobrir els costos? Sí. Hi ha l’opció de 
no apujar. L’estudi de costos no caldria si hi hagués poc increment. Ara era el moment de 
qüestionar-se l’increment. Tenen majoria per fer-ho però ho hauran d’argumentar per 
números, no per arguments ni per un estudi de costos acreditatiu. 
 
Sra. Pascual: L’increment del cànon de l’abocador dels darrers anys és molt important. Hem 
encarregat un estudi per implantar un model per ser més eficients. Amb l’increment del 
rebuig anual s’incrementen els costos. Sr. Aparicio, la taxa pot superar el cost del servei? 
No. Doncs s’ho podia haver mirat en els 4 anys que va estar al capdavant d’Hisenda. El 
camió el mirarem d’obtenir el més aviat possible perquè l’actual és molt vell i té avaries 
importants. Reitero, finalment, que no m’agrada incrementar la taxa. 
 
Sr. Aparicio: Teniu majoria, però no us justifiqueu. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) 
EN CONTRA: PSC (4) – CxLB (2) – CIU (1) 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
7.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
 
- Decret de l´Alcaldia núm. 1552/2016, de 21 de novembre – Intervenció 
 
Aprovar l'Expedient de Modificació de Crèdits 28/2016 – Transferència de crèdit 
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 14/2016, de data 22.12.2016 

21 

 

Antecedents de fet 
 
Vist que, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament no disposa de crèdit suficient per atendre despeses 
imputables a l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses d’“Activitats cultura” per a la 
realització dels Premis Conrad Saló. 
 
Vist que, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, en data 17 de novembre de 2016, presenta Informe 
proposant la tramitació d’una modificació pressupostària, minorant crèdit per import de 6.700 € 
de l’aplicació pressupostària 04.3340.4800006  “Premis Conrad Saló”  i incrementant crèdit a la 
l’aplicació pressupostària 04.3340.2260900 “Activitats Cultura”, per import de 6.700,00€. 
 
Ateses les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia-Presidència per l’article 21 de la 
LBRL, tenint en compte allò que disposen l’article 179 del RDL 2/2004 i l’article 40 del RD 
500/1990, i la Base 11 a) b) de les Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació. 
 
Atès el que disposa l’article 34. del RD 500/1990, 
 
Vist l’informe de la interventora municipal de data 21 de novembre de 2016,   
 
A la vista de de tot això, aquesta Alcaldia RESOL: 
  
PRIMER: APROVAR l’expedient de modificació pressupostària núm.28/2016 per transferència 
de crèdit, segons detall:  
 

Aplicació Descripció Import que Import 

Pressupostària   disminueix que augmenta 

04.3340.4800006 Premis Conrad Saló 6.700,00 €   

04.3340.2260900 Activitats cultura  6.700,00 € 

 

∑ TOTAL 6.700,00 € 6.700,00 € 

 
SEGON: COMUNICAR el present acord a la Intervenció Municipal, als efectes de 
l’adequada comptabilització del present acord. 
 
8.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 18 de novembre al 16 de desembre de 
2016 (núms. del 1541 al 1667). 
 
Es dóna compte succinta dels Decrets d’alcaldia dictats 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 Decret d’alcaldia núm. 1541 del 18.11.2016 al núm. 1667 del 16.12.2016. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula a la Sra. Anglada. 
 
Sra. Anglada: En un edicte del BOP de 31 d’octubre es publica l’aprovació inicial del Pla 
especial urbanístic de la Plaça de la Llibertat. En què consisteix aquest pla? 
 
Sr. alcalde: Es tracta d’obres a l’edifici de can Fontanella. Disminueixen la terrassa i fan una 
pèrgola. Al ser un edifici catalogat cal un pla especial urbanístic. 
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Sra. Anglada: Si les obres de la biblioteca provisional a l’Escorxador acaben a finals d’any i 
després s’ha de fer l’obertura, hi ha pressupost per a mobles? 
 
Sr. alcalde: Es contemplarà en el Pressupost de 2017. 
 
Sra. Anglada: Vodria fer un prec al procés participatiu. Si es preveu per als propers anys 
voldria fer les següents consideracions. S’hi destina un import mínim respecte a les 
inversions totals de 2016. Si és només una prova, ja seria correcte. Crec que, veient els 
resultats, és un engany al ciutadà perquè la revisió de voreres i les calderes del geriàtric són 
ja unes obligacions de l’Ajuntament i no s’haurien d’admetre en el procés participatiu. A més, 
recordo que es va eliminar la partida de voreres en el Pressupost 2016. Abans sempre hi 
era. S’enganya el ciutadà perquè això no li pertoca. Ho ha de fer l’Ajuntament. Quant al 
geriàtric, no se’ls hauria de fer participar en això. Haurien de ser coses noves. És un engany 
a la gent, amb tot el respecte. 
 
Sr. Castells: Ens hem comparat amb municipis semblants i estan al 4-5% del cens en 
participació. Nosaltres un 8%. Estem contents com a Ajuntament. Les propostes han sortit 
del carrer, no de l’Ajuntament. Amb això s’agafa el pols de la ciutat. S’ha proposat el canvi 
de la caldera de pèl.let per millorar. No hem enganyat a ningú, hem posat els imports de 
totes les actuacions proposades. Buscàvem les aportacions dels veïns i que fossin tingudes 
en compte. Diversos sectors s’han mobilitzat perquè es recollissin les seves propostes. 
Malgrat tot això, hi ha coses a millorar. De les 145 propostes inicials, i després d’anar-les 
desgranant, es va passar a 20 i, finalment, 10 es van sotmetre a votació. La ciutadania ha 
marcat prioritats en el municipi. L’engany és esperar 4 anys per a què hi hagi eleccions i es 
pugui votar. L’engany és fer les actuacions a l’últim any de mandat perquè quedi a la 
memòria de la gent. La gent ha escollit, no el govern. Idíl.licament els pressupostos 
participatius haurien de ser del 100%. Estem contents per l’acollida que ha tingut i perquè 
s’ha valorat l’esforç del govern per a la gent. 
 
Sra. Anglada: No em queixo dels imports de les propostes. Critico que hi hagi actuacions 
que ja estan al Pressupost de l’Ajuntament i les hauria d’assumir l’Ajuntament. Critico el 
plantejament que s’ha fet. 
 
Sr. alcalde: No està bé qüestionar-se que s’hi destinin 50.000 euros. Mirin altres ajuntaments 
semblants. Respecte al fet que no hi ha una partida per arranjar voreres al Pressupost 2016, 
recordar que el seu import es recull en una partida d’abast més gran: “Inversions a la via 
pública”. No s’han pogut fer inversions aquest 2016, amb la qual cosa no s’han executat 
obres a les voreres, tot i que està previst fer-ho així que es puguin fer inversions. 
 
Sr. Font: Fer les sessions de Comissió informativa i de Ple de manera consecutiva no 
serveix de res perquè no es pot parlar de temes com els pressupostos participatius, butlletí, 
festes... Respecte al Decret 15/12, s’ha pagat a Càritas el Gran recapte de 2015? Sra. 
Bravo: Van anar tard a justificar les despeses de 2015. S’ha previst l’ajut per a 2016 i 2017.  
Pel que fa a Promoció Econòmica, als comerciants de l’Aigüeta se’ls va dir que presentessin 
un projecte de desenvolupament i han fet una aportació econòmica forta. No es va admetre 
per l’Ajuntament. Ni per Setmana Santa, ni a l’agost, ni per Nadal. Era sense cost per a 
l’Ajuntament. Parlen de 10.000 euros. Per què no es va fer cap actuació? 
 
Sra. Pascual: Estan integrats a la Federació de Comerç. Hi havia un projecte d’actuacions 
per millorar el comerç. S’ha anat treballant i hi havia el compromís que assumiríem 3.000 
euros per a enguany. Ells també van presentar el projecte a la Diputació per al cost de les 
despeses de redacció. Es va anar treballant. El mes de juny es va parar perquè venia l’estiu 
i vam acordar que després de l’estiu iniciaríem les converses de nou. Ens vam tornar a 
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trobar el mes d’octubre. Vam dir que les banderoles i les tulipes les assumiria l’Ajuntament. 
El projecte també contempla posar jardineres i unificar models de terrassa pels bars, sempre 
que ells hi estiguin d’acord. 
 
Sr. Font: El projecte tè diversos aspectes i cal alguna decisió municipal perquè caldria haver-
ho fet ja. 
 
Sra. Pascual: Parlaré amb els comerciants per si hi ha algun problema. 
 
Sr. Font: Com està la borsa de personal per a peons d’escombraries? 
 
Sra. Vall: S’han presentat 50 persones i 15 estan excloses momentàniament perquè han de 
subsanar documentació. Les proves es faran el 13 de gener. 
 
Sr. Font: Continuen les baixes d’escombriaires?  
 
Sr. alcalde: N’hi ha 2 de baixa. 
 
Sr. Font: Respecte als pressupostos participatius, crec que ha estat molt ben treballat per la 
CUP i ha arrossegat tot l’Equip de govern. No juguem al solitari i fem trampes. Pel que fa a 
les propostes 1 i 2, ha donat la sensació que el Sr. Castells parlava com si fossin propostes 
personals. Les instal.lacions del camp de futbol ja estaven previstes per l’Equip de govern. 
Les actuacions 1 i 2 són en edificis municipals, ja és una inversió municipal. Les voreres 
abans estaven en una partida i ara no, però no s’han executat el 2016. Ho dic per millorar al 
2018. Quant als 30.000 euros de la màquina de cinema, perquè no heu posat 10.000 euros i 
hagués quedat segona? Les Comissions informatives són per explicar aquests temes. No 
hauria costat res dir-ho a l’oposició perquè jo mateix desconeixia les propostes. Pel que fa al 
Butlletí, es distribuirà abans de finals d’any o de Reis? Posaríem feliç any nou i, si no, bones 
festes. Si no va sortir el 9 de desembre, què ha passat? És una dinàmica dolenta. Essent 
una publicació anual, donem-li importància. 
 
Sr. Castells: El Butlletí havia de sortir el 9 de desembre i ja es va preveure incloure-hi bones 
festes i feliç any nou. Ara està a impremta i es distribuirà la setmana vinent. Hem anat tard. 
Pel que fa als pressupostos participatius, si no té facebook, internet... no hauria rebut els 
correus electrònics. Els grups no hem publicat res fins que ha estat a la web de l’Ajuntament. 
Demano disculpes per no haver-ho enviat. Dieu CUP, però tots els partits del govern els 
portàvem al programa i ho hem treballat conjuntament. A les assemblees de barri hi estàvem 
tots representats. L’import que s’ha destinat pot ser més o menys. No escapoleixo 
responsabilitats. Les propostes fetes per mi? No¡¡ Volia donar a entendre que les voreres es 
troben a les partides del bé comú. Em felicito que siguin actuacions per al bé comú, no 
propostes meves. Estic content per les 699 persones que han votat. Recordo que el dia de 
la sessió de debat vam tenir molta flexibilitat per admetre propostes. Hem buscat la màxima 
transversalitat i participació. Respecte a la màquina de cinema és discutible l’import. Ningú 
ha deixat de votar perquè l’import fos de 10.000 euros o de 30.000 euros. L’objectiu era 
tenir-la o no. 
 
Sr. Font: Si la primera opció són les voreres i la segona el geriàtric, com es farà el 
suplement? 
 
Sr. Castells: Si se superaven els 50.000 euros hi havia el compromís de posar-ho 
l’Ajuntament. Es va dir sempre a totes les sessions.  
 
Sr. Font: Les inversions de l’Ajuntament es podrien haver denegat abans de posar a votació. 
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Sr. Castells: L’actuació del pont lliscant és una preocupació veïnal que atendrem. És la 
primera vegada que es fan uns pressupostos participatius i millorarem per a l’any vinent. 
 
Sr. Font: Ho dic en sentit positiu. 
 
Sra. Bravo: Les persones han triat inversions en espais públics. És important per a la gent. 
Escoltem la ciutadania. 
 
Sra. Vall: Vull recordar que hi havia 66.000 euros al Pressupost 2016 per a voreres i no s’ha 
pogut executar la inversió. 
 
Sr. alcalde: El Ple d’aquest mes s’ha avançat perquè hi havia Nadal. És un cop a l’any, Sr. 
Font. No posi l’exemple que les Comissions informatives no funcionen. 
 
Sr. Gasull: S’entén el tema de les Comissions informatives però cal parlar-ne. D’altra banda, 
com està el tema de la presentació de l’Agenda Iberoamericana?  
 
Sra. Bravo: No s’ha pogut fer la presentació per no fer un acte repetitiu. Si hi hagués 
implicació d’altres entitats, es faria. Potser a principis de 2017. 
 
Sr. Gasull: Crec amb els valors. No espereu les entitats. Actueu. Em sap greu que es perdi. 
 
Sr. Aparicio: Valorem molt positivament els pressupostos participatius essent la primera 
vegada. Felicito el Govern. Altres municipis no arriben al 8% i està molt bé. Hi ha voluntat de 
participació. Faig un prec: caldria asseure’ns per les coses a millorar. Potser caldria un 
reglament per regular-ho. Cal veure altres models per definir-ho. Respecte a les coses que 
no han anat bé, proposarem millorar-les de manera constructiva i fem el prec que es 
convoqui una reunió per tractar exclusivament aquest tema. 
 
Sr. alcalde: Bones festes i bon any a tothom. 
 
 
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 
 


