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08.26.07.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  08/2016 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      26.07.2016 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:05 h 
Hora d’acabament:              22:10 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 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. 7/2016, de data 28.06.2016 (exp. A118.1-
6/2016 - Secretaria). 
2.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari de les subvencions per la Festa Major 2016 
(exp. G.149-9/2016 – Cultura). 
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3.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2016 (exp. G.104.4-4/2016 - 
Intervenció). 
4.- Aprovar les dues festes locals per a l’any 2017 (exp. C105.2-3/216 - Secretaria). 
5.- Aprovar la compatibilitat de l’activitat pública del conserge de la Piscina Municipal per 
compte del Consell Esportiu del Baix Empordà (exp. D110.1-2/2016 – Recursos Humans). 
6.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
7.- Aprovar el pagament d’uns complements retributius. 
8.- Aprovar la moció de l’equip de govern per a la reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme. 
9.- Aprovar la moció de l’equip de govern per declarar l’encara Ministre de l’Interior espanyol 
Jorge Fernández Díaz Persona No Grata a la Bisbal d’Empordà i demanar la seva dimissió 
immediata. 
10.- Aprovar la moció de CIU en contra de la supressió del concert de Festa Major de  la 
Principal de la Bisbal i a favor que aquest acte sigui restituït l’any vinent. 
11.- Donar lectura de la Declaració de rebuig a l’atemptat de Niça de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis. 
12.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 

 
13.- Donar compte Decrets de forma específica. 
14.- Donar compte dels decrets de l´Alcaldia de l’1 de juny al 15 de juliol de 2016 (núms. del 
816 al 1031). 
15.- Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
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. 7/2016, de data 28.06.2016 (exp. A118.1-
6/2016 - Secretaria). 
 
S’aprova per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es presents). 
 
2.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari de les subvencions per la Festa Major 
2016 (exp. G.149-9/2016 – Cultura). 
 
Vista la proposta efectuada per l’àrea de Cultura d’aquest Ajuntament, en la qual en el marc 
dels actes de la Festa Major 2016, es recomana l’atorgament de subvencions directes a 
diferents Associacions/Entitats. 
 
Atès que en el Pressupost General de l’Ajuntament, en el capítol IV, consta l’aplicació 
pressupostària 04.3380.4800000 Subvencions Entitats Festa Major amb un crèdit inicial per 
import quaranta mil euros (40.000,00). 
 
Atès, el que disposa l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, Llei General de Subvencions. 
 
Atès, que d’acord amb l’apartat 13.3.5 de les Bases de Subvencions a Entitats i 
Associacions Ciutadanes de la Bisbal d’Empordà aprovades pel Ple municipal en data 
26.04.2016, on s’estableix: 
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“ ...5 - El projecte singular o activitat que sigui subvencionat pel procediment de concessió 
directe no podrà optar, en cap cas, a una subvenció per concurrència competitiva el mateix 
any. 
 
Vist l’informe de la Interventora Municipal de data 11 de juliol de 2016. 
 
Atès, el que disposa el RD 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 a la Comissió, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent crèdit extraordinari: 
 

Aplicació 
Denominació NIF 

Crèdit 
Inicial Crèdit Crèdit 

Pressupostària     Inicial Extraordinari Definitiu 

04 3380 4800010 Agrupament Escolta G-08931974 0,00 100,00 100,00 

04 3380 4800011 Amics de la Sardana G-17286667 0,00 1.700,00 1.700,00 

04 3380 4800012 bisEnfoc G-17627654 0,00 1.000,00 1.000,00 

04 3380 4800013 Casal Estel Roig G-55004394 0,00 700,00 700,00 

04 3380 4800014 Club de Tennis G-17102732 0,00 500,00 500,00 

04 3380 4800015 Club Petanca G-17998063 0,00 230,00 230,00 

04 3380 4800016 Cop de Gas G-17282914 0,00 2.100,00 2.100,00 

04 3380 4800017 Cor Carreras Dagas G-55077887 0,00 1.200,00 1.200,00 

04 3380 4800018 Dracs G-17429648 0,00 10.800,00 10.800,00 

04 3380 4800019 Empordà Sons G-55026983 0,00 1.200,00 1.200,00 

04 3380 4800020 Geganters G-17508797 0,00 5.450,00 5.450,00 

04 3380 4800021 Grup de Dones G-17495300 0,00 1.500,00 1.500,00 

04 3380 4800022 Indivendres G-55136733 0,00 1.200,00 1.200,00 

04 3380 4800023 Joventuts Musicals G-17614082 0,00 1.600,00 1.600,00 

04 3380 4800024 La Moguda G-55232193 0,00 980,00 980,00 

04 3380 4800025 Sanae G-17969270 0,00 1.900,00 1.900,00 

04 3380 4800026 Voltors G-17593237 0,00 4.340,00 4.340,00 

04 3380 4800026 Xarxa G-17455924 0,00 1.900,00 1.900,00 

04 3380 4800027 Yes the music G-55184279 0,00 600,00 600,00 

  TOTAL    0,00 39.000,00 39.000,00 

 
Finançament 

Aplicació Denominació 
Crèdit 
Inicial Disminució  

Crèdit 
Definitiu 

Pressupostària         

04 3380 
4800000 

Subvencions Entitats Festa 
Major 

40.000,00 39.000,00 1.000,00 

 
Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant un anunci a publicar en el Butlletí 
Oficial de l Província de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant el termini de 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions 
i/o al·legacions que considerin pertinents. L’expedient es considerarà aprovat definitivament 
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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. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les àrees de Cultura i Intervenció municipal, als 
efectes corresponents. 
 
En aquest punt s’ha incorporat la Sra. Carme Vall. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr.Puig.- Explica que les subvencions de la Festa Major pràcticament son les mateixes que 
l’any passat, només s’han deixat de fer dues activitats dels Voltors, la baixada de carretons i 
el gran prix. També s’ha reservat un fons de 1.000€ per problemes que puguin sorgir. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: MAJORIA ABSOLUTA 
(vot favorable de tots els regidors/es presents). 
 
3.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2016 (exp. G.104.4-4/2016 - 
Intervenció). 
 
Vist que és del tot necessari disposar de crèdit adequat i suficient per poder comptabilitzar 
adequadament l’import consignat pel concepte de pagament indemnitzacions per extinció de 
contractes de les Educadores de la Llar d’Infants, en data 31.08.2014, per no haver superat el 
procés selectiu.  
 
Vist que el crèdit no consta previst en el vigent Pressupost General de la Corporació per l’actual 
exercici 2016. 
 
Vistos els informes d’intervenció de dates 5 i 6 de juliol 2016 respectivament, els quals consten 
incorporats 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 l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm.10-2016 de Modificació de Crèdits, en la modalitat 
de Crèdit Extraordinari segons detall:  
 

Aplicació Descripció Import que Import 

Pressupostària   disminueix 
que 
augmenta 

01.9310.1210000 
Complement Específic funcionaris Política 
Econòmica 

7.696,05  

01.9310.1600000 Seguretat Social política Econòmica i Fiscal 10.000,00  

01.9340.1600000 Seguretat Social Tresoreria 15.000,00  

05.3231.2260400 
Indemnitzacions per extinció contracte 
Educadores Llar Inf. 

 32.696,05 

  32.696,05 32.696,05 
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Segon:  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. 
 
Tercer:  Comunicar el present acord a Intervenció municipal, als efectes corresponents. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Explica que aquest punt ja es va informar tant a la Comissió Informativa com a la 
Junta de Portaveus. Fa un breu resum del tema de les indemnitzacions de les educadores de la 
Llar d’Infants. 
 
Sra. Vilà.- Hi votarem a favor perquè estem d’acord amb el fons, és a dir, amb pagar les 
indemnitzacions però mostrem el nostre desacord amb les formes i la gestió de tot aquest 
tema. Compromís va presentar les al·legacions en els pressupostos dient que s’havia 
d’incorporar una partida per les indemnitzacions i els salaris de tramitació d’aquestes 
treballadores i se’ns va denegar. Inclús l’informe de la interventora també ho recomanava. I ara 
ens veiem obligats a modificar partides quan fa tres mesos que hem aprovat els pressupostos.  
Creiem que des d’un principi ja s’hauria d’haver fet en els pressupostos preveien les partides 
corresponents. 
 
Sr. Aparicio.- Nosaltres també hi votarem a favor. Entenem que no estava de més preveure la 
totalitat del que pogués succeir al final, tot i entendre que no ens condemnaran a salaris de 
tramitació. S’hauria d’haver previst tota la partida per no trobar-nos d’aquí uns dies que hàgim 
de tornar a fer una modificació de crèdit pels salaris de tramitació. I més tenien en compte que 
les partides de les quals es treuen ja sabem que sobraran ja que la plaça d’interventora no està 
coberta per cap titular, cosa que ens fa estalviar diners, i la de tresorer tampoc s’ha convocat. 
Hi ha coixí al capítol 1. Aquesta transacció hauria de ser aprovada per Ple en base a l’article 
230 del TRLMLC, atès que exigeix un quòrum de majoria absoluta. Que els serveis jurídics s’ho 
mirin i, si és així, que aquell decret sigui ratificat per Ple. 
 
Sr. Alcalde.- Els salaris de tramitació no estan previstos al pressupost perquè desconeixem 
quin serà el seu import final. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: MAJORIA ABSOLUTA 
(vot favorable de tots els regidors/es presents). 
 
4.- Aprovar les dues festes locals per a l’any 2017 (exp. C105.2-3/216 - Secretaria). 
 
D´acord amb el Decret 177/1980, de 3 d´octubre, s´estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Conseller de l´Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
Vist que mitjançant escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament d´Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya ens demanen la nostra proposta definitiva, per a les 
dues festes locals, abans del dia 30 de setembre  de 2016. 
 
Atès que aquest acord s´ha d´adoptar pel Ple tal com s´estableix a l´article 46 del  Reial decret 
2001/1983, de 28 de juliol.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Fixar les dues festes locals de la Bisbal d'Empordà pel 2017 els dies següents: 
 

 1a festa local:  5 de juny de 2017 (Dilluns de Pasqua Granada) 

 2a festa local: 16 d´agost de 2017 (Dimecres, segon dia de la Festa Major). 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i fer-
lo públic en el tauler d´anuncis i a la web municipal. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: MAJORIA ABSOLUTA 
(vot favorable de tots els regidors/es presents). 
 
5.- Aprovar la compatibilitat de l’activitat pública del conserge de la Piscina Municipal 
per compte del Consell Esportiu del Baix Empordà (exp. D110.1-2/2016 – Recursos 
Humans). 
 
Atesa la instància presentada en data 20 de juny de 2016 pel Sr. Josep Vidal Gonzalez, per 
la qual sol·licita la compatibilitat de l’activitat pública de conserge a la piscina municipal de la 
Bisbal d’Empordà per part del Consell Esportiu del Baix Empordà amb la seva activitat 
pública com a conserge de l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que el Sr. Vidal presta serveis  des de data 3 d’octubre de 2012 com a personal laboral 
interí amb la categoria de AP, i una jornada laboral del 65% a l’Àrea d’Esports d’aquest 
Ajuntament, amb un horari de dilluns a divendres, fent un total d’hores a la setmana de 24,37 
hores. 
 
Atès que la segona activitat que pretén compatibilitzar el Sr. Vidal durant els mesos d’estiu 
de 2016, com a conserge de la piscina municipal, essent contractat pel Consell Esportiu del 
Baix Empordà, amb una jornada laboral del 51’27% i un horari de caps de setmana. En 
concret, l’horari és de dissabte de 10:00h a 20:00h i diumenge de 10:00h a 20:00 hores, 
amb els descansos pertinents per dinar; fent un total a la setmana de 20 hores. 
 
Atès que d’acord amb la Llei 21/1987, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de els Administracions Públiques, aplicable al personal municipal en virtut de l’article 
1.2.d), l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Atès que el Sr. Vidal no té reconeguda la compatibilitat de cap altra activitat, pública o 
privada. D’acord amb l’article 324 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, el personal només podrà tenir un segon lloc de 
treball o una segona activitat en el sector públic si així ho exigeix l’interès del mateix servei 
públic. 
 
Es considerarà que concorre l’interès públic en els supòsits previstos a l’art. 324 del Decret 
214/1990 i en els casos concrets que expressament ho acordi el Ple. En el present cas, atès 
que el Sr. Vidal és conserge de l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament i per tant, realitza les 
funcions de conserge de la piscina municipal durant la temporada d’estiu. Per la qual cosa, 
de dilluns a divendres presta les funcions de conserge com a treballador de l’Ajuntament i 
durant el cap de setmana, prestaria les funcions de conserge com a treballador del Consell 
Esportiu del Baix Empordà. 
 
Concorre doncs l’interès públic en la declaració de compatibilitat de la segona activitat 
pública del Sr. Vidal atès que la borsa de treball de conserges s’ha esgotat per transcurs del 
termini de dos anys de vigència des de la seva aprovació, per la qual cosa, i atès que es 
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tracta d’una activitat laboral limitada a tres mesos, per a desenvolupar la mateixa categoria 
laboral i funcions en les mateixes instal·lacions esportives; es considera procedent autoritzar 
la compatibilitat de la segona activitat interessada pel Sr. Vidal. 
 
D’acord amb l’article 3 de la Llei 53/1984, la segona activitat pública que s’autoritzi només es 
podrà prestar en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions 
establertes per la legislació laboral. 
 
Atès que d’acord amb l’article 333 del Decret 214/1990, correspon al Ple de la Corporació, 
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a 
instancia de part interessada. L’acord s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos següents a 
la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el citat termini sense adoptar acord exprés, la 
sol·licitud s’entén desestimada. 
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat si la suma de jornades no supera la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en el 50%, és a dir, el total de jornades no 
pot superar 56’25 hores/setmana. 
 
Atès que la jornada laboral a l’Ajuntament és del 65%, i la jornada a la segona activitat 
pública és del 51’27%; fent un total de 44,37 hores/setmana totals. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar el Sr. Josep Vidal González la compatibilitat de l’activitat pública de conserge 
de la piscina municipal de La Bisbal d’Empordà per compte del Consell Esportiu del Baix 
Empordà, amb una jornada laboral de 20 hores a la setmana; amb l’activitat pública de 
conserge que presta en aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Traslladar l’acord de Ple a l’interessat, a l’Àrea d’Esports i al Comitè de 
Treballadors. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Explica de què tracta la proposta.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: MAJORIA ABSOLUTA 
(vot favorable de tots els regidors/es presents). 
 
6.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Vista la vigent Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, publicada en el BOP núm. 249, de 29 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’article 103.2.a) 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), preveu que les 
ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, la següent bonificació sobre la quota de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): una bonificació de fins el 95% en 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment 
de l’ocupació. 
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Vista la voluntat d’introduir aquesta bonificació potestativa a l’Ordenança fiscal núm. 6, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per la qual cosa s’inseriria 
aquest precepte com a penúltim paràgraf de l’article 7.2 de l’Ordenança: 
 

“7.2.8) Una bonificació del 95% de l’impost en les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment de l’ocupació”. 

 
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.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit d’incloure aquest precepte 
com a penúltim paràgraf de l’article 7.2 de l’Ordenança: 
 

“7.2.8) Una bonificació del 95% de l’impost en les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment de l’ocupació”. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient de modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 6, 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 un diari dels de major difusió a les comarques gironines i al Tauler d’anuncis de la 
Corporació. Durant el període 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 de la modificació 
es publicarà al BOP, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
En aquest punt s’ha incorporat la Sra. Núria Anglada. 
 
Sr. Alcalde.- Explica de què tracta la proposta.  
 
Sr. Font.- S’abstindran perquè voldrien més concreció al terme “interès municipal”. 
 
Sr. Aparicio.- El redactat és molt genèric. Caldria matisar-lo, establint que només s'aplicarà a 
les administracions. Caldria consultar com ho fan en d'altres ajuntaments, a fi i efecte de 
detallar a la pròpia ordenança fiscal quins són els criteris a aplicar i que fos just per als 
ciutadans i la corporació. Al no acceptar-se aquest suggeriment anuncio l’abstenció i ja 
presentarem al.legacions. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
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ABSTENCIONS: PSC-CxLB-CIU 
 
7.- Aprovar el pagament d’uns complements retributius. 
 

1) Aprovar el pagament d’un complement retributiu (exp. D123.1-1/2016 – 
Recursos Humans). 

 
Atès que, en data 04-01-2016, el Sr. M.A.D., agent de la policia local, va presentar escrit 
amb NRE 000037, mitjançant el qual sol·licitava que se li retribuís la totalitat de les quantitats 
pendents que li corresponen per la gestió de la Fira 1 de Maig i de la Festa Major de l’any 
2015, manifestant que des de l’any 2009 desenvolupa la gestió de la fira 1 de Maig i de la 
Festa Major, degut a que encara no se li han retribuït la totalitat de les quantitats 
corresponents a aquestes gestions, únicament percebent 65,96 € que se li van abonar en la 
nòmina del mes d’agost de 2015.  
 
Vist els informes del Sr. Xavier Dilmé i Vert, Regidor de Via Pública, Serveis i Mobilitat de 
data 18 de desembre de 2014, relatius a les retribucions per la Fira 1 de Maig i Festa Major 
de 2013 i 2014, en els quals informava favorablement l’assignació al Sr. A. de la quantitat de 
150 € íntegres i 300 € íntegres per la Fira 1 de Maig i Festa Major respectivament, 
corresponents a l’any 2013 i de 300 € íntegres per la Fira 1 de Maig i 300 € íntegres per la 
Festa Major corresponents a l’any 2014, quantitats que se li van fer efectives a la nomina del 
mes de gener de 2015.   
 
Atès que per acord del Ple de data 29 de març de 2016 es va procedir a la modificació de la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, modificant la plantilla en el 
sentit d’assignar a l’agent (Sr. M.A.D.) el complement específic de Major Responsabilitat per 
la Fira 1 de Maig i Festa Major. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2015 es va autoritzar el pagament de 
l’import de 65,96 € al Sr. M.A.D. pels serveis extraordinaris realitzats a la Fira de l’1 de Maig.  
 
Vist l’informe desfavorable de Recursos Humans. 
   
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acordar el pagament al Sr. M.A.D. de la quantitat de 534,04 € (corresponents a la 
gestió de la Fira 1 de Maig per import 300 € i de la Festa Major de l’any 2015 per import 300 
€, restant a dita quantitat l’import de 65,96 € ja abonats en la nòmina d’agost de 2015), per 
retribuir a la propera nòmina mensual. 
 
Segon.- Traslladar l’acord del Ple a l’interessat, al Cap d’Àrea i intervenció, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
ABSTENCIONS: PSC-CxLB-CIU 
 

2) Aprovar el pagament d’un complement retributiu (exp. D123.1-2/2016 – 
Recursos Humans). 

 
Atès que, en data 04-02-2015, la Sra. N.D.B. va presentar escrit amb NRE 001287, 
mitjançant el qual sol·licitava que se li concedís el pagament de les quantitats econòmiques 
per assumir les tasques de Direcció de la Residència Geriàtrica que detallava en la instància  
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presentada en data 17-09-2014, en la què relacionava els períodes de substitució i en el que 
manifestava que les tasques exercides durant aquests períodes no consten en les seves 
funcions en la descripció del seu lloc de treball, representant aquestes una major 
responsabilitat.    
 
Vist l’informe de la directora de la Residencia Geriàtrica, la Sra. Carme Solà Pujol, de data 
28 de juliol de 2015, en el que informa sobre la pertinença que la Sra. N.D.B. continuï 
substituint les absències i vacances de direcció durant el 2015 i que se li reconegui a nivell 
de complement retributiu l’assumpció de les tasques de direcció durant els dies que ha 
substituït les absències i vacances de la direcció. 
 
Atès que la Sra. Carme Solà Pujol ha distribuït i gaudit els dies laborables de vacances 
corresponents a l’any 2015 de la següent manera:               
 
- Del 25 de juliol al 3 d’agost de 2015, ambdós inclosos 
- Del 29 d’agost al 13 de setembre de 2015, ambdós inclosos 
- Dia de permís per assumptes personals el dia 28 d’abril i el dia 14 de setembre de 
2015. 
 
Atesa la necessitat de garantir la continuïtat de les tasques de direcció durant els períodes 
d’absència de la Sra. Carme Solà Pujol. 
 
Atès que la Sra. N.D.B., psicòloga i responsable de Recursos Humans de la Residència 
Geriàtrica “Zoilo Feliu”, ha suplert les tasques de direcció durant la seva absència. 
 
Vist l’informe de la direcció de la Residència Geriàtrica. 
 
Vist l’informe desfavorable de Recursos Humans de data 10 de juny de 2016. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acordar el pagament a la Sra. N.D.B. el complement retributiu de direcció de 410,56 
€ (corresponent a 18 dies laborables x 8,92€/dia més 10 dies cap de setmana o festiu x 
25€/dia), per retribuir a la propera nòmina mensual. 
 
Segon.- Traslladar l’acord del Ple a la interessada, al Cap d’Àrea i intervenció, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
ABSTENCIONS: PSC-CxLB-CIU 
 

3) Aprovar el pagament d’un complement retributiu (exp. D123.1-3/2016 – 
Recursos Humans). 

 
Atès que, en data 8 d’agost de 2014, el Sr. A.T.M. va presentar instància sol·licitant 
l’abonament de compensació econòmica corresponent per la substitució de les vacances del 
Sergent realitzades durant l’any 2013 i 2014, i tal com se li venia abonant en anteriors exercicis. 
 
Atès que el Sr. Josep Cruz Cruz ha distribuït i gaudit dels següents dies de vacances 
corresponents a l’any 2013 i 2014 de la següent manera: 
 
- Del 20 de setembre al 6 d’octubre de 2013, ambdós inclosos (17 dies) 
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- Del 9 al 22 de desembre de 2013, ambdós inclosos (14 dies) 
- Del 8 al 21 de setembre de 2014, ambdós inclosos (15 dies) 
- Del 8 al 21 de desembre de 2014, ambdós inclosos (15 dies) 
 
Total dies: 61 dies x 13,27€/dia = 809,47 €.  
 
Atès que l’assumpció de les funcions del lloc de treball de Sergent comporten un plus de 
responsabilitat  que no es trobava en aquells moments contemplat ni valorat en les funcions de 
la plaça de Caporal que ocupa el Sr. A.T.M., i que per tant, han de ser compensades.  
 
Vist l’informe del Sergent Cap de la Policia Local de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist l’informe desfavorable de Recursos Humans de data 23 d’octubre de 2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acordar el pagament al Sr. A.T.M. del complement retributiu de major dedicació i 
responsabilitat en atenció a les tasques indicades en la proposta, per import de 809,47 € a 
retribuir en la propera nòmina mensual. 
 
Segon.- Traslladar l’acord del Ple a l’interessat, al Cap d’Àrea i a Intervenció, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Sr. Alcalde.- Explica que això es va regularitzar amb una modificació dels llocs de treball per 
aquesta major de responsabilitat que tenen alguns treballadors en determinats períodes i que 
es veiés reflexat en el complement específic. Malauradament hi havia alguns casos en els 
quals això no es va produir, s’havien realitzat aquestes tasques de major responsabilitat que no 
s’havien retribuït. L’equip de govern ha cregut que s’havia de fer efectiva.  
 
Sr. Aparicio.- No s’havien retribuït perquè hi havia informes desfavorables, no és que no hi 
hagués voluntat. Vostès fa 3 mesos presenten una modificació de la relació de llocs de treball 
aplicant aquest complement en aquests càrrecs, discutible però que era una manera de tancar-
ho coherentment. Però ara fer-ho a efectes retroactiu no ens sembla correcte. Per tant, no 
podem votar-hi a favor. Ens abstindrem. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
ABSTENCIONS: PSC-CxLB-CIU 
 
8.- Aprovar la moció de l’equip de govern per a la reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme. 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES 
VÍCTIMES DEL FRANQUISME 
 
Exposició de motius 
 
El 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco 
Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la 
legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter 
feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 
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Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats 
personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució 
sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals. 
 
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que 
es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 
1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de 
concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 
 
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 
 
L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 
memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació 
de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-
presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, 
Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació 
d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa, Associació 
Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili 
Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de 
familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de 
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el 
Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel 
franquisme des del 1938 al 1975. 
 
Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra 
catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11). 
 
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els 
consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes 
polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el 
Decret de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de 
març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el 
Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.” 
 
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la 
nul·litat del procediment i sentència corresponents. 
 
Per tots aquests motius, el ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà proposa 
d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims 
comesos per aquest règim.  
 
Segon.- Donar suport a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, 
al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT 
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9.- Aprovar la moció de l’equip de govern per declarar l’encara Ministre de l’Interior 
espanyol Jorge Fernández Díaz Persona No Grata a la Bisbal d’Empordà i demanar la 
seva dimissió immediata. 
 
Les revelacions fetes públiques pel Diario Público de les converses de l’encara Ministre 
d’Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, amb el ja destituït cap de l’Oficina Antifrau de la 
Generalitat, Daniel de Alfonso, per tal d’involucrar a persones i partits independentistes en 
suposades i imaginades trames de corrupció, han evidenciat una part de la guerra bruta que 
l’Estat Espanyol està duent a terme contra el procés que el poble català ha engegat per tal 
d’assolir la seva plena sobirania política.  
 
Malauradament, però, no podem dir que tals pràctiques de guerra bruta profundament 
antidemocràtiques ens sorprenguin. La Transició espanyola va actuar com a solució de 
continuïtat entre el Règim franquista i la nova “democràcia” que es vestia a Espanya per 
exigències de l’entorn internacional. Des d’aleshores, l’anomenat règim del 78, controlat per 
elements del règim franquista que mai han abandonat els llocs clau del Poder, ha presentat 
greus disfuncions democràtiques, independentment de quin dels dos partits –PSOE i PP- 
hagi estat al capdavant del Règim. Els GAL en són la prova més flagrant.  
 
Ben entrat el segle XXI, aquestes mateixes disfuncions persisteixen. L’encara Ministre 
d’Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, és la personificació de la pervivència del 
franquisme en democràcia. Un ministre ultra, fervorós devot del Nacional Catolicisme, que 
entén el seu càrrec com el franquisme entenia la política:  un instrument amb el qual destruir 
tot adversari polític.  
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol 
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets 
com els descrits, propis d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà proposa d’adopció dels 
següents: 
 
Primer.- Declarar al senyor Jorge Fernández Díaz Persona No Grata al nostre municipi. Tal i 
com hem demostrat continuadament, la gran majoria de bisbalencs i bisbalenques rebutgem 
les pràctiques pròpies de règims totalitaris com les dutes a terme pel senyor Fernàndez 
Díaz. Personatges sinistres com l’encara Ministre d’Interior han de ser un trist record del 
passat i no tenen cap cabuda en el nou país que entre tots i totes volem construir. 
 
Segon.- Demanar la dimissió immediata de l’actual ministre de l’Interior.  
 
Tercer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a les accions que tant 
el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per 
esclarir els fets i demanar responsabilitats. 
 
Quart.- Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país 
lliure de corrupció d’Estat.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i al Ministeri de l’Interior.  
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INTERVENCIONS: 
 
Sra. Roure.- Nosaltres creiem que aquestes pràctiques s’han de denunciar des de l’inici i 
creiem que la manera de fer política no és la que fa aquest senyor. Hi ha molta gent que 
considerem persona non grata perquè no ens agrada el que fan però aquest senyor ha 
traspassat aquest línia, aquest senyor ha fet el que se’n diu terrorisme d’estat, ha anat a 
buscar coses des de la il·legalitat i prevaricació i els municipis hem de ser durs amb 
aquestes persones que utilitzen la política d’una manera que no hi estem d’acord. Per això 
considerem que hem de declara aquesta persona non grata. 
 
Sra. Anglada.- Volia fer la mateixa intervenció que vaig fer el dia de la comissió perquè tot i 
estant d’acord absolutament amb el que es denuncia en aquesta moció; estem totalment en 
contra d’aquestes pràctiques que no tenen res a veure amb el funcionament democràtic de 
les institucions, però no estic d’acord amb aquesta formula de declara a les persones no 
grates. Perquè és desvincular a la persona del que és el càrrec d’aquesta persona. Es va dir 
que no però jo crec que sí es pot vincular. No entenc perquè una moció que s’havia 
presentat davant d’altres institucions com Diputació...a nivell municipal hi hàgim de posar 
encara més èmfasi. Entenc que és denunciable a nivell jurídic, polític...però entenc que la 
persona queda en un altres àmbit. Amb aquesta fórmula que estem utilitzant no hi estaré 
mai d’acord, però hi votaré a favor perquè en el sentit de la moció hi estic d’acord.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT 
 
10.- Aprovar la moció de CIU en contra de la supressió del concert de Festa Major de  
la Principal de la Bisbal i a favor que aquest acte sigui restituït l’any vinent. 
 
Un dels principis bàsics en la organització de la Festa Major de la Bisbal ha estat que fos 
una festa amb una programació amb activitats que cobrissin totes les franges d’edat. Aquest 
model d’èxit que ha estat fins ara la nostra Festa ho ha estat en bona part gràcies a aquest 
fet. Sortosament, el ventall d’entitats existent a la ciutat ha permès cobrir la demanda exigida 
en aquest sentit, així com el fet que tots els equips de govern municipal dels darrers vint-i-
cinc anys han tingut clar aquest principi.  
 
Paral·lelament, la Festa Major ha traspassat les fronteres de l’activitat lúdica i cultural per 
esdevenir una important eina de promoció de la ciutat, amb actes de gran rellevància 
i/tradició. Un d’aquests actes ha estat el concert de la Principal de la Bisbal el dia 15 d’agost, 
esdeveniment esperat per molta gent de la ciutat i de fora i magníficament organitzat sobre 
el terreny pels Amics de la Sardana. Un acte de ciutat, de catalanitat i de promoció de la 
Bisbal.  
 
Sorprenentment, i sense cap motiu més enllà del sectarisme polític, hem vist com enguany 
l’equip de govern ha decidit no contractar la Principal i, per tant, eliminar el concert i ball de 
la cobla el dia 15, sense cap consens ni polític ni ciutadà. És responsabilitat de tots els 
partits del govern (ERC, CUP i ICV) malgrat algun en vulgui defugir, sí que hem de dir que hi 
ha hagut una decisió política de Cultura, en mans de la CUP. Perquè la decisió és 
estrictament política,  afecta una associació petita en quant a membres, a un públic potencial 
que no compten entre el seu possible electorat i a una franja de població amb poques 
possibilitats de promoure accions de protesta, no seria així si l’afectació hagués estat cap a 
qualsevol altra entitat juvenil.  
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Certament, la decisió s'ha volgut disfressar per altres motivacions, però cap d'elles queda 
justificada, i menys que totes l’econòmica perquè el pressupost de FM de 2015 era de 
35.000 euros i el de 2016 és 40.000 euros  
 
Davant de tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- Posar de manifest el total desacord i rebuig vers la decisió presa pel Regidor de 
Cultura de suprimir el tradicional concert de Festa Major de la Principal de la Bisbal. 
 
Segon.- Instar l’equip de govern a fer les gestions necessàries i de forma immediata per 
garantir que el 15 d’agost de 2017 la Principal de la Bisbal tornarà a oferir el tradicional 
concert i ball.  
 
Tercer.- Demanar excuses als Amics de la Sardana de la Bisbal per l’actuació de l’equip de 
govern. 
 
Quart.- Ratificar la voluntat d’aquest Ajuntament per mantenir el model d’èxit de la Festa 
Major, fonamentat amb la participació de les entitats i associacions, la presència d’actes 
destinats a públics de totes les franges d’edat i a la no ingerència política o partidista. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- Explica la proposta. El dia 18 tindrem un concert que no tindrà res a veure 
amb el que era el concert de la Festa Major perquè és un altre format però el concert de la 
Bisbal d’Empordà s’ha perdut. Es podia haver intentat buscar altres fórmules per tal de 
reduir costos abans de prendre una decisió que difícilment es podrà tornar enrere. 
Manifestar de posar aquesta voluntat de donar-hi veu a aquesta supressió que s’ha fet 
perquè molta gent a dia d’avui encara no ho sap. Ho veuran quan vegin el programa de la 
Festa Major que la Principal ha desaparegut del mapa del dia 15 que era el dia central de la 
festa. Tots els altres actes de la festa son majoritàriament per un públic jove en canvi aquest 
tan emblemàtic movia un públic d’una franja d’edat més alta. Hi ha pocs actes per la gent 
gran. Demano el que s’ha llegit en els acords.  
 
Sr. Font.- Nosaltres amb aquest tema portem des del mes d’abril que hi anem donant ressò. 
Ara ha sortit als diaris i molta gent se n’ha adonat d’aquesta problemàtica. Entenem que és 
un problema que el dia 15 que és el dia gran de la Festa Major la Principal de la Bisbal no 
faci el ball. Difícilment serà recuperable perquè aquí venien amb una situació econòmica 
privilegiada de cares a la Bisbal. Ara aniran a Olot i cobraran el 100% del catxet que estan 
cobrant actualment. A més llegiré l’escrit que nosaltres vam repartir a tota la Bisbal i que 
parlava de diferents punts i un era el de la Festa Major. (llegeix l’escrit) 
Nosaltres ja ho vam dir des del mes de març. El sentit del nostre vot serà a favor.  
 
Sra. Carol.- Avanço que el nostre vot també serà favorable a la moció. Estic d’acord amb els 
punt de l’acord, potser no tant amb el text que el trobem un pèl dur. Només li volia dir al 
regidor que entenc amb la tessitura que s’ha trobat. Personalment, he estat regidora de 
cultura i és un problema que ja vam tenir sobre la taula durant molt temps. Crec que no 
hauries d’haver pres una decisió tot sol. Tens un alcalde que porta molts anys a la 
Corporació que hi entén molt i coneix els Amics de la Sardana. Després dins d’aquest 
plenari tens 3 regidors que han estat regidors de cultura. Sabem que la Principal de la Bisbal 
té un cost molt important en el pressupost de la Festa Major però també hem d’entendre que 
l’Ajuntament ha d’assumir aquest cost. La cultura no té mai beneficis. És un acte per la gent 
gran i hem de programar per totes les edats. Penso que has pres una decisió massa ràpida i 
tan debò la puguem redreçar. Que serà molt difícil perquè Olot portava molts anys darrera la 
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Principal de la Bisbal i ells sí que paguen el “catxet” de veritat. Nosaltres no l’hem pagat mai 
ja que tenen un catxet molt elevat i quan venien a la Bisbal el rebaixaven. I no ens el poden 
rebaixar més. 
 
Sra. Bravo.- Com a part de l’equip de govern que ha pres aquesta decisió em manifesto que 
votaré en contra de la moció però no per la necessitat de trobar una solució, ni per la manca 
de suport als Amics de la Sardana, aquesta no és la qüestió que estem debatent amb 
questa moció. 
En aquesta moció es fan afirmacions que son inacceptables. Les solucions es troben en 
consens i treballant plegats. El text de la moció és inacceptable però no estem en contra de 
trobar una solució en aquesta qüestió. I aquesta solució passa per donar suport als Amics 
de la Sardana i a totes les entitats que treballen per la Bisbal tots els dies de l’any. 
 
Sr. Puig.- En primer lloc, en cap cas m’he sentit sol perquè és un tema que hem estat 
treballant des de l’àrea, amb l’equip de govern i amb els companys de la CUP. Hem fet una 
mica de recerca per saber com anava tot i hem buscat solucions però la situació és la que 
és. Vam arribar a aquest punt perquè quan estàvem fent els pressuposts municipals la 
casuística ha canviat totalment. Aquest any tenim el mateix pressupost, ens trobem que hem 
d’obrir Terracotta Museu, que volem dotar l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que fa falta 
trobar un educador de carrer per treballar amb els joves, que volem dotar l’Àrea de 
Comunicació i prèviament totes les regidories vam reduir-nos el pressupost. Va passar que 
dintre de l’àrea de cultura ens vam reunir per decidir d’on podíem reduir. Vam reduir el 
Festival Itaca, amb programació del Mundial i una de les coses que pagàvem directament 
eren els concerts de la Festa Major. Quan va sortir aquest tema vaig parlar directament amb 
els Amics de la Sardana i amb els de l’Oncolliga i els hi vaig explicar la situació. Hi ha hagut 
diàleg. Jo sé que ells estan enfadats i tenen tot el dret. No és una obsessió amb una entitat 
perquè ja els hi vam augmentar la subvenció a l’Aplec. Era una activitat concreta de la Festa 
Major on podíem incidir. He estat repassant els 70 actes que hi ha aquest any i 14 es poden 
catalogar per gent gran. L’acte de la Principal de la Bisbal passarà a un acte del dia 18 amb 
un format diferent, totalment gratuït i accessible a tots els públics. Per altra banda, se n’ha 
parlat moltes vegades de la Principal en el Ple. Després es va parlar també de l’Oncolliga.  
Respecte el tema del pressupost que dieu que ha augmentat. Ha passat que dels 35.000€ 
vam treure els diners del concerts. Ha augmentat perquè de la partida que teníem per grups, 
barraques...hem fet una partida conjunta de Festa Major. Un partida joventut ha passat 
Festa Major. Amb l’equip de govern hem tingut diferències però parlem, discutim i finalment 
arribem a un consens. Per altra banda no em podeu acusar de sectarisme polític, Mai 
demanem el carnet a ningú que ve a fer una proposta.  
 
Sr. Alcalde.- No és un tema fàcil. Dins de l’equip de govern hi ha hagut debat amb aquest 
tema i no ens n’hem amagat. Les decisions es prenen i a vegades s’encerten i a vegades 
t’equivoques. Estem d’acord en treballar per veure si l’any que ve pot venir la principal si es 
dóna el cas. I entenc que si aquest és el sentit de la moció hi ha part sobreres.  
La part de recriminació personal, la part d’acusacions polítiques. Podem estar d’acord amb 
part del fons però no considerem adequada la forma. Mai de la vida reprovaré a cap regidor.  
Puc estar desacord amb alguna decisió que es prengui però ho manifestaré internament. La 
reprovació no és justa. No és massa coherent quan vostè va manifestar en relació a una 
discussió per la moció del ministre d’interior que vostè no era partidària a fer reprovacions a 
regidors.  A la moció insten a l’equip de govern que garanteixin que la Principal torni l’any 
vinent quan esteu manifestant que serà molt difícil que torni. La paraula garantir no seria la 
correcta, en tot cas, treballarem perquè torni.  
Nosaltres aquesta moció amb aquests termes no la votarem a favor.  
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 8/2016, de data 26.07.2016 

17 

 

Sra. Anglada.- Lamento si algú s’ha sentit ofès, no era la meva voluntat. Entenc que no és 
una reprovació. Ha estat una decisió unilateral. Vostè no s’ha cansat de dir als membres 
dels Amics de la Sardana que no hi ha pogut fer res perquè ha estat una decisió de la CUP. 
I fer demagògia quan dieu que hi ha gent que no es pot pagar l’entrada arribem a un nivell 
una mica ridícul.  
 
Sr. Puig.- Recorda que reben moltes propostes culturals a cost zero. 
 
Sr. Alcalde.- Intentarem recuperar el concert. 
 
Sr. Castells.- Explica els motius de la decisió presa i troba correcta la proposta del Sr. 
Alcalde. Afirma que han estat transparents en la seva desició. 
 
Aquesta moció no ha estat aprovada amb la següent votació:  
EN CONTRA: ERC-CUP-ICV 
A FAVOR: PSC-CxLB-CIU 
 
11.- Donar lectura de la Declaració de rebuig als atemptats terroristes. 
 
Aquest mes de juliol, novament vam poder veure com ciutadans innocents de diferents ciutats 
d’arreu del món, havien estat víctimes de la violència indiscriminada, que ha causat la mort de 
nombroses persones. 
 
Com a municipis compromesos amb la pau, que treballem per fer de la paraula l'única eina 
valida per resoldre els conflictes, condemnem enèrgicament l'ús de la violència indiscriminada 
contra pobles, ciutats i persones. 
 
Expressem la nostra solidaritat amb la ciutadania de Bagdad, Niça, Brussel·les, París i 
qualsevol poble o ciutat d’arreu del món, víctimes de la barbàrie indiscriminada en aquests 
moments de dolor, així com el nostre compromís col·lectiu de treballar, juntament amb les 
ciutats de tot el món, perquè el diàleg i l'entesa esdevingui l’única via per trobar solucions 
pacifiques als conflictes. 
 
Continuarem fomentant la convivència i la cohesió social per construir ciutats inclusives i 
solidàries on tothom hi pugui conviure. Serem incansables en la nostra lluita per un món més 
just on la violència no hi tingui lloc. 
 
12.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha cap. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 

 
13.- Donar compte de Decrets de forma específica. 
 
- Decret de l´Alcaldia núm. 1025/2016-Intervenció de 14 de juliol de 2016 
 
Vist el que es disposa en el RD 635/2014, de 25 de juliol, respecte al període mig de 
pagament a proveïdors. Atès que s’ha tramès per part d’Intervenció el càlcul respecte al 
PMP del segon trimestre de 2016 al MINHAP. Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de juliol 
de 2016. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL: 
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Primer.- Donar-se per assabentat del Període Mig de Pagament a proveïdors a nivell global 
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà respecte al segon trimestre de 2016 i que és de 
313,57 dies i de l’Informe d’Intervenció de 14 de juliol de 2015. 
 
Segon.- Posar en coneixement del Plenari aquesta resolució en la propera sessió que 
celebri. 
 
14.- Donar compte dels Decrets de l´Alcaldia de l’1 de juny al 15 de juliol de 2016 
(núms. del 816 al 1031). 
 
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. 816 de l’1.06.2016 al núm. 1031 del 15.07.2016. 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
Sr. Font.- Pregunta sobre ajudes a centres escolars, el casal d’estiu i si hi ha informe del 
tècnic. 
 
Sra. Bravo.- Diu que sí hi ha informe i que li donarà dades en el proper Ple.  
 
Sr. Font.- Pregunta a la regidora de Medi Ambient si ha arribat alguna queixa respecte 
l’aigua de l’aixeta que surt blanquinosa.  
 
Sr. Alcalde.- Pot haver-hi algun component que hagi alterat el valor de l’aigua. S’ha donat la 
informació a Sanitat i per part d’ells han considerat que no hi ha res alarmant. Per part de la 
companyia d’aigua el que estan fent és donar major cabal al pou de Fontanilles per solventar 
aquest problema.  
 
Sr. Font.- Quan bulls l’aigua queda un tel a sobre. Pregunta també sobre els cursos dels 
campus de premonitors. 
 
Sra. Roure.-Contesta que s’han omplert totes les places. 
 
Sr. Font.- Veiem que darrerament hi ha hagut una paràlisi a l’àrea de joventut, no hi ha 
tècnic, falta participació dels joves.. el tema d’escena bisbalenca parat i de cop i volta hem 
vist la publicitat el 26 de juliol i només hi ha temps per presentar-se fins el 4 d’agost.. són 10 
dies. 
 
Sra. Roure.- Efectivament l’àrea té una mancança tècnica i ara mateix és el que hi ha. La 
participació de joves sempre ha estat minsa i hi estem treballant. Pel que fa a escena 
bisbalenca, una cosa és el projecte global i l’altre és el concurs de joves. És important 
plantejar espais per músics joves. Els regidors a vegades no tenim capacitat per resoldre els 
problemes administratius.  
 
Sr. Font.- Encara que hi hagi informes negatius es poden cobrir places.  
 
Sra. Roure.- Estem intentant solucionar el problema.  
 
Sr. Font.- Les obres que es volen fer a l’escorxador són per acabar l’escorxador i no per fer-
hi la biblioteca que això és un tema encallat per les inversions en el pressupost del 2016? 
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Sr. Alcalde.- El que val 289.000 euros són les obres pendents executar. Acabarem l’antic 
escorxador entre 4 i 6 mesos i per acabar biblioteca hem d’esperar a inversions. 
 
Sr. Font.- Sota les Voltes davant el “Disfruta” el terra sempre és brut i enganxós. Qui s’ha de 
fer càrrec de la neteja? 
 
Sr. Alcalde.- En prenc nota i ho averiguaré. 
 
Sr. Font.- Hi ha carrers del municipi amb herbes des de fa més de 2 mesos. 
 
Sr. Alcalde.- Si vostès detecten un problema des de fa 2 mesos ho comuniquin abans i no 
esperin dir-ho en Ple i intentarem resoldre-ho al més aviat possible. 
 
Sr. Font.- Aquesta informació dels carrers amb herbes es va enviar per c/e a l’alcaldia. I 
nosaltres no venim cada dia a l’Ajuntament. 
Un altre tema que ens han fet arribar és de la problemàtica que hi ha a la Plaça que hi ha al 
costat del Tren Petit. Allà es reuneixen més de 20 persones, hi ha queixes per fresses a la 
nit... Ens diuen que s’ha avisat a la Policia però només hi fan acte de presència. 
 
Sr. Alcalde.- Sóc coneixedor de la poca il·luminació de la plaça. Això es va posar en 
coneixement de l’enginyer de l’ajuntament i l’altre és una problemàtica que trobem 
únicament en aquesta plaça. Sé que la Policia va passant pels llocs més conflictius, si la 
mediació no arriba amb el diàleg haurem de prendre alguna mesura més convincent. 
 
Sr. Font.- Demana que hi passin cada dia. 
 
Sr. Alcalde.- Li consta que hi passen cada dia.  
 
Sr. Font.- Les mocions que els grups portem al Ple acaben essent retrets per a tots i només 
tenen efectes per als diaris i no per a la gent. Considero que caldria tenir un tarannà diferent. 
Un altre tema ens n’hem adonat que el camió de la rata va molt sovint al C/Carme cada dos 
dies. Saber quina actuació s’hi fa. 
 
Sr. Alcalde.- Al C/Carme hi ha males connexions en un edifici puntual. 
 
Sr. Gasull.- Per què s’ha canviat el format del concurs de grups municipals Escena 
Bisbalenca? 
 
Sra. Roure.- El concurs havia de ser al setembre/octubre i sense personal a l’Àrea no s’han 
pogut fer les bases de la convocatòria a temps. 
 
Sr. Aparicio.- Les mocions que es presenten són moltes. Caldria modificar el ROM d’acord 
amb les Lleis 39/2015 i 40/2015, per la qual cosa es faria necessari convocar la comissió per 
a la seva redacció. Proposo partir del model de l’Ajuntament de Girona. Si no, a partir del 
mes de setembre, presentarem una moció amb el ROM. Els carrers del municipi estan amb 
herbes i cal pintar-ne alguns, posa l'exemple del carrer Josep Irla, o tots els camins escolars 
segurs que varen implementar-se la legislatura anterior. Fa el prec que es pintin abans de 
l'inici del curs escolar. També hi ha incivisme a les nits en determinats sectors de la ciutat. 
Manca un estudi d’actuació de la brigada municipal per saber quan actuaran a cada carrer. 
Demano el període de pagament mig de l’Ajuntament sense els imports de Sorea, atès que 
és preocupant superar-lo en 16 dies i detalla l'evolució dels darrers 2 anys que hem passat 
de menys 4 dies a més 16. En tema de transparència, a la web municipal, al marge de les 
subvencions atorgades, caldria afegir-hi la relació de contractes menors. Estan apareixent 
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empreses de venda d’aparells d’aigua i caldria fer xerrades advertint la gent. Davant d’una 
onada de robatoris hi ha hagut una detenció, però caldria penjar una relació de mesures de 
seguretat a la web. Cal solucionar el problema del col.lector. El carrer Paral.lel fa un any que 
va amb un by pass per a la xarxa d’aigua. 
 
Sr. Alcalde.- En prenem nota. 
 
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 
 


