
 

 

 
05.06.05.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA 
BISBAL D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  05/2016 
Data:      06.05.2016 
Hora d’inici:     20:02 h 
Hora d’acabament:              20:10 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Sr. Lluis Sais i Puigdemont    ERC-AM 
 
ASSISTENTS 
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 
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 
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 
 
Excusen la seva absència: Sra. Maria Roure Fabré (CUP-PA) i Sr. Jordi Gasull Pujol 
(IpL-PSC-CP). 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora acctal. 
Carmina Casas Noguer 
 
QUÒRUM 
Es verifica el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs 
 
ORDRE DEL DIA 
  
Punt únic.- Ratificar els decrets d’Alcaldia núm. 440 i 441 de data 31.03.2016 i 
sol.licitar a la Comissió Jurídico Assessora dictamen en l’expedient de revisió d’ofici 
incoat per Decret de l’Alcaldia 441. 
 



 

 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Punt únic.- Ratificar els decrets d’Alcaldia núm. 440 i 441 de data 31.03.2016 i 
sol.licitar a la Comissió Jurídico Assessora dictamen en l’expedient de revisió 
d’ofici incoat per Decret de l’Alcaldia 441. 
 
Per acord del Ple municipal de data 24.03.2015 es va iniciar l’expedient de revisió 
d’ofici per nul·litat de ple dret de l’acord plenari de data 28.07.2009, que va aprovar la 
modificació del contracte d’abastament d’aigua que contemplava la pròrroga del 
contracte d’arrendament i l’ampliació de l’objecte a la prestació del servei de 
clavegueram  i el finançament i execució d’obres (ETAP Puig de Sant Ramon i 
inversions a la xarxa amb l’empresa SOREA), així com del contracte d’arrendament 
signat en data 07.07.2010. Per Decret de l’Alcaldia núm. 440 de data 31.03.2016 es va 
declarar la caducitat del mateix per haver transcorregut el termini legal per tramitar i 
resoldre el procediment. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 441 de data 31.03.2016 es va resoldre Iniciar 
nou procediment de revisió d'ofici en els mateixos termes que l'expedient caducat, i en 
virtut del principi de conservació dels actes i tràmits establerts a la llei 30/1992, 
s'incorporen en el nou expedient tots els informes i tràmits evacuats en l'expedient 
anterior, els quals són: a) Dictamen de Pareja & associats de data de 14.11.2014; b) 
Informe de la Secretaria 10/2015 de data 9.3.2015; c) Informe de la Intervenció 
47/2015 de data 9.3.2015; i d) Escrit al·legacions de l’empresa SOREA SAU de data 
03.05.2015 
 
Atès que en la mateixa resolució es van desestimar les al·legacions presentades per la 
mercantil SOREA de 03.05.2015 pels motius que consten en l’informe de la Secretaria 
de data 16.02.2016, el qual tanmateix també s'incorpora en el present expedient i que 
proposa que s’atorgui tràmit d’audiència al contractista perquè pugui presentar noves 
al·legacions  
 
Vistes les conclusions de l’informe de la Secretaria de data 16.02.2016 
 
Atès que dins el termini legal en data 25.04.2016 SOREA SAU presenta al·legacions  
 
Vist l’art. 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999 que estableix la necessitat de dictamen favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora 
 
Vist l’art. 27.3 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament 
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora pel què fa les 
peticions de dictamen 
 
ES PROPOSA 
 
1. RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia núm. 440 de data 31.03.2016 que acorda 
l’arxiu de l’expedient per caducitat. 
 



 

 

2. RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia núm. 441 de data 31.03.2016 que acorda la 
resolució d’iniciar nou procediment de revisió d'ofici en els mateixos termes que 
l'expedient caducat 
 
3. INCORPORAR els documents ja descrits en el decret d'inici que es ratifica així 
com també el nou escrit d’al·legacions de SOREA i l'informe de Secretaria de data 
03.05.2016.  
 
4. RESOLDRE les al·legacions presentades per l’empresa SOREA SAU data 
25.04.2016 d’acord amb l’informe de Secretaria de data 03.05.2016 
 
5. SOL·LICITAR a la Comissió Jurídica Assessora emeti dictamen en l’expedient 
de revisió d’ofici incoat per Decret de l’Alcaldia núm. 441 de data 31.03.2016 i de 
conformitat amb la proposta següent: 
 
“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” 
 
6. SOL·LICITAR que en el dictamen la Comissió es pronunciï sobre la 
concurrència d’una eventual causa de nul·litat parcial en els termes indicats per 
l’informe de despatx Pareja & Associats 
 
7. 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 
de dos mesos per a emetre’l. 
 
8. TRAMETRE a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
d’acord amb els arts. 10.3 Llei 5/2005 i 26.3 Decret 69/2006, tot l’expedient 
administratiu de revisió d’ofici incoat en data 31.03.2016 així com dels expedients 
anteriors que en portin causa; de les justificacions que siguin escaients i dels informes 
emesos. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Alcalde: Es ratifiquen els decrets d’Alcaldia núm. 440 i 441 de 31 de març de 2016 
per tenir més seguretat, donat que el Ple era qui havia tramitat el contracte i qui havia 
iniciat el primer expedient de revisió d’ofici. 
 
Sra. Anglada: Fa dos anys des que es van iniciar les consultes tècniques i jurídiques. 
Ha estat complicat per les al·legacions. Espero que, finalment, la Comissió Jurídica 
Assessora aclareixi el tema. És una situació complicada perquè els temes estan 
parats. Espero que tingui el mínim cost possible i que el procés sigui ràpid. 
 
Sr. Font: Subscric les paraules de la Sra. Anglada i espero que es resolgui el tema en 
dos mesos. 
 
Sr. Aparicio: Anuncio que, com al març de 2015, votarem a favor. Es tracta d’un tema 
que no és agradable i que ha tingut un cost polític i tècnic. És millor no esperar com 
s’ha fet els últims 10 mesos, i no és cap retret. Anirà bé que l’informe de la Comissió 



 

 

Jurídica Assessora (preceptiu, però no vinculant) pugui desencallar el tema per les 
conseqüències econòmiques que se’n deriven. Formulo un prec: que tal com es va 
aplicar l’anterior romanent líquid de tresoreria a una de les factures de l’ETAP 
Fontanilles, que s’apliqui el romanent líquid de tresoreria de 2015 per al peritatge de 
les obres del Puig de Sant Ramon. Amb aquesta possibilitat no caldria fer un préstec. 
Aniria més en la línia de la moció aprovada, davant la possibilitat que es pogués 
municipalitzar el servei. Estudieu el prec. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació:  
A FAVOR: (15) ERC-AM, CUP-PA, ICV-EUiA-E, IpL-PSC-CP, CxLB i CiU 
ABSTENCIONS: Cap 
EN CONTRA: Cap. 
 
 
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          
115842AA a  115845 AA, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia 31.05.2016 
 

 

Certifico  

El secretari  

 
 
 
 


