
 

 

06.31.05.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  06/2016 
Data:      31.05.2016 
Hora d’inici:     20:02 h 
Hora d’acabament:              21:50 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 
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 
Es verifica el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs. 
 
ORDRE DEL DIA 
  
Part resolutiva: 
1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 4, de data 26.04.2016,  
     i de la sessió extraordinària núm. 5, de data 06.05.2016. 
2.- Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
3.- Autorització de les tarifes per al 2016 del transport urbà auto-taxi. 
4.- Aprovació final del PAES de La Bisbal d’Empordà. 
5.- Autorització de compatibilitat d’activitat pública al secretari municipal. 
6.- Mocions. 
 
 



 

 

Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
7.- Donar compte decrets de l´Alcaldia del mes d´abril de 2016 (núms. del 442 al 697). 
8.- Donar compte de forma específica els decrets de l´Alcaldia del mes de maig de 
2016: 
 Decret de l´Alcaldia núm. 694 de data 04.05.2016. 
 Decret de l´Alcaldia núm. 712 de data 06.05.2016. 
 Decret de l´Alcaldia núm. 752 de data 19.05.2016. 
9.- Assabentat de sentència. 
10.- Assumptes urgents. 
11.- Precs i preguntes. 
 
Sorteig dels membres de les meses.per a les eleccions generals de 26 juny de 2016 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 4, de data 
26.04.2016, i de la sessió extraordinària núm. 5, de data 06.05.2016. 
 
Un cop incorporada l’esmena feta pel Sr. Òscar Aparicio a l’esborrany de l’acta del dia 
26.04.2016, ambdues actes s’aproven per unanimitat 
 
2.- Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Atès, que s’ha procedit a efectuar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, i 
consten a Intervenció vàries factures que corresponen a serveis degudament realitzats 
durant l’exercici 2015 i que no s’han pogut comptabilitzar adequadament per manca de 
crèdit, 
 
Atès que aquesta despesa està degudament registrada i els serveis queden acreditats 
que es varen portar a terme,  
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de maig de 2016, 
 
Atès el que disposa l’article 60.2 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel que s’aprova el 
Reglament Pressupostari, es proposa al Ple: 
 
PRIMER: APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament per 
import total de DISSET MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-
CÈNTIMS (17.576,90€), segons detall: 
 

NOM Concepte Import 
Aplicació 
Pressupostària Any 

Consorci 
Normalització 
Lingüística Resta aportació 2015 7.441,81 04.3265.4670000 2016 

Consell 
Comarcal del 
Baix Empordà 

Despeses gestió 
cobraments executiva 
liquidació novembre 2015 4.480,09 01.9320.2270802 2016 

Consell 
Comarcal del 
Baix Empordà 

Conveni servei municipal 
habitatge 2015 5.655,00 02.1521.4660000 2016 



 

 

  ∑ TOTAL 17.576,90     

 
SEGON: AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER amb càrrec el pressupost de 
l’exercici 2016 la relació de despeses explicitades en el punt primer, per part del 
Plenari de la Corporació 
  
TERCER: ORDENAR el seu pagament d’acord amb el Pla de Disposició de Fons de la 
Tresoreria Municipal. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Aparicio.- Votaran a favor. Entenem que són compromisos que l’ajuntament els ha 
d’abonar, però els agradaria que intervenció fes un buidat de les factures que resten 
pendents i que les passessin totes de cop. Sempre diuen que són les últimes que 
passen i sempre en van venint. És un prec, no un retret.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
3.- Autorització de les tarifes per al 2016 del transport urbà auto-taxi. 
 
Vist l´escrit NRE 3624 (06.04.2016) presentat pel Sr. Francisco Aranda Aranda, DNI  
78001991-K del carrer Rosselló 18-A (17100) mitjançant el qual sol.licita l´autorització  
per a l´any 2016 de les Tarifes 1 i 2, per al servei de taxi urbà. 
 
Vist l´escrit NRS 1200 (22.04.2016) de notificació del decret de l´Alcaldia núm. 549 del 
dia 20.04.2016, de requeriment d´esmena de la documentació presentada. 
 
Vist l´escrit NRE 4629 (02.05.2016) presentat pel Sr. Francisco Aranda Aranda i dos 
taxistes més, en el qual aclareixen que les Tarifes urbanes 1 i 2 proposades per a 
l´any 2016, corresponen a les mateixes tarifes del 2014, i manifesten, també, que la 
resta de documentació sol.licitada ja està en disposició d´aquest Ajuntament. 
 
Atès que les Tarifes urbanes 1 i 2 que proposen per al 2016 van ser autoritzades pel 
Ple de la corporació en data 28.01.2014 i s´han mantingut en vigor fins a data d´avui. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics núm. 2016.24 de 04.05.2016 
 
Vist l´art. 31 de la Llei 19/2003, de 14 de juliol, del Taxi i el Decret 149/1988, de 28 
d´abril , sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicat. 
 
Es proposa al Ple 
 
1.- Autoritzar per a l´any 2016 les  Tarifes 1 i 2 en vigor des del 2014, que proposa el 
Sr. Francisco Aranda Aranda, el Sr. Manuel Benítez Toledo i el Sr. José Luis Coronado 
Melgoso per al servei d´auto-taxi urbà : 
 

  Import 

TARIFA 1 (IVA inclòs) 

Baixada de bandera  6,70 € 

Preu per km. urbà recorregut 1,44 € 

Hora d´espera 22,83 € 



 

 

Percepció mínima 8,71 € 

TARIFA2   

Baixada de bandera  5,51 € 

Preu per km. Urbà recorregut 1,31 € 

Hora d´espera 21,61 € 

Percepció mínima 7,52 € 

SUPLEMENTS   

Avís telefònic – Ràdio Taxi 1,75 € 

Maletes – Embalums 1,75 € 

Animals domèstics 1,75 € 

Serveis entre cales i afores 4,89 € 

Nits especials (Nadal, anys Nou i 
Sant Joan) 3,86 € 

Festes locals 3,86 € 

 
2.- Trametre  aquesta autorització a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
3.- Notificar aquest acord al Sr. Francisco Aranda Aranda, Sr. José Luis Coronado 
Melgoso i Sr. Manuel Benítez Toledo, signants de la sol.licitud d´autorització. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
4.- Aprovació definitiva del PAES de La Bisbal d’Empordà. 
 
Vista l’aprovació en sessió plenària del 31 de juliol de 2012 del Pacte d’Alcaldes per a 
la Sostenibilitat Mediambiental i contra el canvi climàtic, amb el compromís de redactar 
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vista l’aprovació inicial del el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de la Bisbal 
d’Empordà,  en el Ple municipal de data 29 d’abril de 2014. 
 
Vista la publicació en el BOP de 26 de juny de 2014  de l’edicte d’aprovació inicial del 
PAES de la Bisbal d’Empordà pel que se sotmet a informació pública pel període de 30 
dies hàbils. 
 
Vistes les al·legacions presentades, en data 31 de juliol de 2014, pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i amb registre d’entrada (2014-007456) 
 
Vist el contingut de l'informe preliminar de l’Àrea de Medi Ambient de 23 de setembre 
de 2014 del qual en resulta una proposta d'estimació parcial. 
 
Vist l’informe definitiu de l’Àrea de Medi Ambient de 26 de setembre de 2014 on es 
recullen les consideracions acceptades en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Via 
Pública i Serveis i Medi Ambient de data 25 de setembre de 2014. 
 
Vista l’aprovació pel Ple Municipal,  de 30 de setembre de 2014, del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible de la Bisbal d’Empordà. 
 



 

 

Vistes les correccions proposades per l’equip tècnic de la Diputació de Girona i del 
CILMA per adequar-se a la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques 
gironines. 
 
Vist que les esmenes al document han comportat alguns canvis en el PAES lliurat 
inicialment. 
 
Vist que aquests canvis comporten que l’aprovació de la versió definitiva del PAES 
sigui aprovada per Ple municipal. 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de la 
Bisbal d’Empordà. 
 
SEGON.- Notificar l’aprovació definitiva del PAES a la Diputació de Girona. 
 
INTERVENCIONS:  
 
Sra. Pascual.- Comenta els antecedents del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible fins 
a arribar a la present aprovació definitiva.  
 
Sr. Aparicio.- Es va reservar el vot tal i com va dir a la comissió informativa en espera 
de llegir el Pla. Un cop llegit han comprovat que s’han fet correccions molt menors i no 
tindran cap inconvenient en votar-hi a favor. Li pregunta a la regidora en relació al 
compromís que va adoptar l’ajuntament d’arribar al 20% amb l’aprovació del PAES. 
S’han fet petites actuacions però fa el prec que es reiniciï i es facin actuacions de 
desenvolupament. També demana si ens afegirem al nou pacte d’alcaldes que preveu 
arribar el 2030 a la reducció del 40% de les emissions. 
 
Sra. Pascual.- Pel que fa al compromís del 2030 cap municipi de les comarques 
gironines encara s’hi ha adherit. Ho consultarà a la Diputació i li respondrà. Pel que fa 
a actuacions n’hem anat realitzant. Aquest any s’han demanat les subvencions de 
PAES a través de la Diputació per 3 línies: sensibilitat energètica (conveni amb el 
CCBE) per mirar de disminuir potència, actuació a nivell d’equipaments esportius per 
substituir amb il.luminació LED, i actuació per tema enllumenat públic. També s’ha 
demanat un FEDER per desplegar-lo. 
 
Sr. Aparicio.- Fa el prec que es vagi executant el PAES i que hi  hagi accions per a la 
ciutadania. Hi ha projectes però faltaria desenvolupar-ho. No només a nivell 
d’equipaments municipals sinó també per a la ciutadania. 
 
Sra. Pascual.- A nivell de ciutadania també s’han fet actuacions,  es fan accions amb 
les escoles de primària de tema de residus, ATM, tema residus... 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
5.- Autorització de compatibilitat d’activitat pública al secretari municipal. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Rovira i Jofre en data 19 de maig de 2016 
(RE núm. 5304), mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat de l’activitat pública de 
secretari interventor de l’Ajuntament de Medinyà, amb un horari de dimarts matí i 
dimecres tarda (11,25 hores setmanals). 



 

 

 
Vist que el Sr. Josep Rovira i Jofre, funcionari d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, ocupa la plaça de secretari de la Corporació, mitjançant comissió de 
serveis, des del 4 de maig de 2016, i amb una jornada laboral del 100%, amb un horari 
de dilluns, dimecres, dijous i divendres als matins i dijous a la tarda (37,5 hores 
setmanals). 
 
Vist que, mitjançant Resolució de la Directora general d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, 
de data 6 de maig de 2016, es va autoritzar el Sr. Josep Rovira i Jofre a acumular les 
funcions del lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Medinyà amb el lloc de 
secretaria de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposen l’article 3 de la Llei estatal 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
els articles 4.1 i 8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 324 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al serveis 
de les entitats locals de Catalunya, el personal comprèn en l’àmbit d’aplicació de la 
citada normativa només pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el 
sector públic, si ho exigeix l’interès del mateix servei públic. Es considera que concorre 
interès públic quan així ho acordi el Ple de l’entitat local. 
 
Vist l’exposat, per poder declarar la compatibilitat de l’activitat pública de secretari de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb l’activitat pública de secretari interventor de 
l’Ajuntament de Medinyà és necessari que: 
 

a) El Ple acordi i declari l’excepció d’interès públic prevista a la Llei 21/1987 i al 
Decret 214/1990. 

b) Una vegada acordada aquesta excepció en aquest supòsit, podrà atorgar la 
compatibilitat condicionada al compliment de les condicions fixades per la normativa 
d’aplicació, en aquest sentit l’article 7 de la Llei estatal 53/1984, els articles 5, 6 i 21 de 
la Llei 21/1987, i els articles 327 i 328 del Decret 214/1990), i que es concreten en: 

 

 Les remuneracions que podrà percebre l’interessat com a conseqüència de les 
autoritzacions atorgades no poden superar les retribucions màximes establertes en la 
LPGE per al càrrec de Director General i tampoc pot superar la retribució que li 
correspon a l’activitat principal incrementada, en el cas dels funcionaris del Grup A1, 
en un 30%. 

 Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi no es poden 
computar a efectes de triennis, drets passius o de pensió per la Seguretat Social. 

 No podrà percebre pagues extraordinàries a l’Ajuntament de Medinyà. 

 L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i horari a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l'horari de l'interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
Vist que el Sr. Josep Rovira i Jofre no té reconeguda la compatibilitat de cap altra 
activitat, pública o privada.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple: 



 

 

 
Primer.- Declarar l’excepció d’interès públic perquè el Sr. Josep Rovira i Jofre pugui 
exercir com a secretari interventor de l’Ajuntament de Medinyà. 
 
Segon.- Reconèixer i autoritzar al Sr. Josep Rovira i Jofre la compatibilitat de l’activitat 
pública de secretari de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb l’activitat pública de 
secretari interventor de l’Ajuntament de Medinyà, d’acord amb les citades condicions. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Ajuntament de Medinyà. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Economia i als representants del personal 
funcionari. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
6.- Mocions. 
 
6.1.- Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els 
atacs a les lleis catalanes. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del 
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de 
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant 
un tribunal mancant de legitimitat. 
 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions 
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort 
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com 
la suspensió  de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs 
locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la 
pràctica del fracking  o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten 
directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.  
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i 
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per 
a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que 
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per 
a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les 
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica 
així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva 
disposició a col·laborar amb els poders públics. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals 
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les 
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 



 

 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, 
com a dipositari de la sobirania  i com a expressió del poder constituent, reitera que 
aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se 
supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”. 
 
Per tots aquests motius es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 
 
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
 
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015 que 
manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per 
impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona 
oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 
 
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de 
continuar treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió 
de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Font.- Només dir que a la Comissió vam fer reserva de vot i ara votarem a favor. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
6.2.- Moció per a la redacció del Pla Especial de protecció i infraestructures 
hidràuliques del riu Daró (PEP-IHD). 
 
La conca del riu Daró drena el conjunt del terme municipal de la Bisbal d’Empordà, i 
evacua les aigües pluvials del massís de les Gavarres fins al riu Ter a través del riu 
Daró i altres tributaris. La ciutat de la Bisbal d’Empordà presenta un elevat risc 
d’inundació per avingudes d’elevada recurrència del riu Daró. 
 
El barri de l’Aigüeta és el sector de la ciutat que rep els majors impactes de les 
inundacions del Daró. La inundabilitat és més problemàtica al marge esquerre del 
Daró, perquè el sistema de drenatge existent és insuficient per assumir cabals grans 
d’avinguda: el riu té una capacitat molt limitada de desguàs al seu pas per la ciutat, i a 
més pateix trencaments abans d’entrar a la zona urbana a causa del desnivell 
topogràfic, i la incapacitat d’evacuar cabals d’avinguda amb períodes de retorn grans 
que provenen de la confluència entre el Daró i la riera del Vilar. 



 

 

 
Al marge dret es repeteixen periòdicament inundacions associades al desbordament 
del torrent del Raig, que és molt sensible als episodis de pluja torrencial. Hi ha una 
responsabilitat compartida en l’origen de les inundacions entre la perillositat dels 
fenòmens pluviomètrics i la intensa antropització de la conca. 
 
El Daró és un riu de règim mediterrani, i té un caràcter hidrològic que depèn 
exclusivament del règim variable i extrem de les precipitacions. A més, tant la 
progressiva intensificació dels processos urbanístics a la plana del Daró que ha alterat 
el sistema natural de drenatge, com l’ocupació de la plana d’inundació amb motes per 
a la protecció dels camps agrícoles, estan obstaculitzant el règim de corrents d’aigua 
del riu i incideixen directament en l’augment del risc d’inundació. 
 
A la plana d’inundació del riu Daró s’ha construït una xarxa de recs antròpics pel 
drenatge de les aigües pluvials del terme i pel reg d’antics conreus que presenten una 
capacitat molt limitada de desguàs. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, en la tramitació de Pla General d’urbanisme de la 
ciutat, aprovat definitivament el mes de març del 2015, proposa la construcció d’un 
canal sobreeixidor per minimitzar la periodicitat del risc d’inundacions i reduir el seu 
abast territorial. 
 
Aquest canal de vessament al marge esquerre del riu Daró podria assumir amb certa 
eficiència els cabals extraordinaris corresponents a períodes de retorn de 100 i 500 
anys. 
 
És convenient una actuació integral a la conca del Daró per afrontar amb més 
garanties la seguretat a béns i persones en cas d’episodis d’inundació, i per recuperar 
les funcions naturals de la plana d’inundació del Daró. 
 
La presència d’un risc molt alt d’inundacions fluvials a la ciutat, més el marge evident 
que hi ha de millora en la minimització de les seves conseqüències sobre el territori, 
mereix poder desenvolupar un estudi de valoració dels efectes que pot tenir una 
intervenció integral sobre el sistema fluvial per tal de trobar una solució definitiva a la 
problemàtica de la inundabilitat. 
 
Caldria redefinir el sistema hídric del Daró a partir de la construcció d’un canal tou, 
integrat al paisatge de l’entorn, que servirà per vessar les aigües sobrants de cabals 
grans d’avinguda, i una altra de les actuacions és l’eliminació o l’enretirada de les 
motes que ressegueixen la llera del Daró i provoquen l’efecte retorn dels cabals 
d’inundació. 
 
Per a la planificació d’aquesta infraestructura el POUM de la Bisbal determina que és 
necessari la redacció d’un Pla Especial de protecció i infraestructures hidràuliques del 
riu Daró (PEP-IHD), que incorpori un anàlisis de simulació hidràulica de les revingudes 
del Daró, que inclogui el canal sobreeixidor previst en la PEF del Baix Ter, i les 
diverses hipòtesis de transformació i ocupació previstos en el POUM. També haurà de 
caracteritzar totes les infraestructures de defensa i protecció passives necessàries, 
que impulsat per l’Ajuntament, necessita de la col·laboració del Departament Territori i 
Sostenibilitat. 
 
La normativa del POUM també estableix que el desenvolupament de nous sectors 
urbanístics situats en determinades zones del municipi només podrà executar-se 



 

 

d’acord amb la directriu de preservació del risc d’inundació de l’article 6 del RLU, ja 
que estaran condicionats a l’execució de les actuacions previstes en el Pla Especial de 
protecció i infraestructures hidràuliques del riu Daró (PEP-IHD). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
1.- Iniciar les negociacions amb l'Agència Catalana de l’Aigua per programar la 
redacció del Pla Especial de protecció i infraestructures hidràuliques del riu Daró. 
 
2.- Establir un calendari consensuat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, on es detalli la 
programació de les diverses actuacions que es derivin d’aquest Pla. 
 
3.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Explica l’origen de la moció. 
 
Sr. Aparicio.- Aquesta moció es va presentar perquè en el nou POUM es va optar es 
per la substitució del canal d’obra contemplat en l’antic pla general per un canal tou. 
Creiem que la redacció del Pla especial es important tant pel desenvolupament dels 
sectors oest i sud de la ciutat on es podrien ubicar-hi equipaments d’ensenyament i 
esportius, com per evitar les inundacions. És una acció que ja ve del Pla General. Hem 
esperat un any des de l’aprovació del POUM i hem esperat el final de tots els 
processos electorals i vam pensar que aquest era el moment per començar a redactar 
aquest pla especial. Agraeix les aportacions del Govern a la moció i demana que hi 
treballi perquè es pugui executar. 
 
Sr. Alcalde.- Crec que s’ha d’anar molt en compte amb la terminologia i la 
nomenclatura perquè quan utilitzem l’expressió de Pla Especial és erroni. El Pla 
Especial només és competència dels ajuntaments. El Grup Socialista del Parlament va 
entrar el mes d’abril una moció en què demanava que es fes el Pla Especial de la 
Conca del Daró en el terme de la Bisbal d’Empordà. El problema del Daró no és 
exlusivament a la Bisbal i és aquí on hem de tenir més incidència i poder aconseguir 
que l’ACA ens ajudi i no centrar-ho només a la Bisbal. 
 
Sr. Aparicio.- Com que això ve de la legislatura anterior, quan s’estava redactant el Pla 
General, es va parlar amb diferents administracions, i com que el principals afectats 
érem la Bisbal la proposta del director de l’ACA era que ells prepararien la 
documentació perquè el fes l’Ajuntament. La proposta del Parlament és la mateixa que 
hem presentat nosaltres avui perquè la presentada al Parlament la varem redactar 
nosaltres. Acceptarem el canvi de terminologia però fa el prec que es tiri endavant per 
part de la Bisbal i intentem que la Generalitat redacti i si ells no ho fan iniciem-ho 
nosaltres. Creiem que és un tema prioritari per a la Bisbal. 
 
Sr. Alcalde.- Potser també hagués sigut millor presentar primer la moció a l’Ajuntament 
i després al Parlament. El canal sobreeixidor de la Bisbal no afecta només al nostre 
terme. Agafa terrenys de Cruïlles i Corçà. L’àmbit supramunicipal facilita que poguem 
tenir una implicació més gran des del punt de vista econòmic i alhora de la redacció. 
 
Sra. Anglada.- Vol matisar que en el seu moment la Generalitat digué que era potestat 
de l’ajuntament elaborar aquest Pla i que econòmicament ells no hi aportarien res, 
només suport tècnic.  



 

 

 
Sr. Font.- Confirma que hi votaran a favor. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
6.3.- Moció per donar suport a l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
a l’ATM de Girona. 
 
El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, 
és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea a 
l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
 
El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat 
(ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya i consells comarcals i  ajuntaments 
de les comarques gironines.  
 
El Consorci té com a finalitat coordinar el sistema de transport públic de viatgers a les 
comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el 
Ripollès i la Garrotxa. 
 
De la mateixa manera, entre la resta de finalitats del Consorci cal destacar l’elaboració 
de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de 
programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els 
presten, així com l’elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures 
de transport públic, i dels plans directors de mobilitat. 
 
Atès que l'ATM inclou un sistema tarifari integrat que contribueix a abaratir el transport 
col·lectiu i utilitzar diferents transports (bus urbà, interurbà) i fer desplaçaments amb 
transbordaments sense cost  amb una sola targeta, el que beneficiaria sens dubte a 
molts ciutadans bisbalencs que han de desplaçar-se de forma reiterada a Girona 
 
Atès que el pla director de mobilitat de les comarques Gironines, estableix que hi ha 
gran possibilitat de millora en la mobilitat entre les poblacions de Girona i la Bisbal 
d’Empordà. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació 
 
1.- Donar suport a l’adhesió al Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona. 
 
2.- Integrar-se en el sistema tarifari integrat entre les diferents xarxes de transport 
públic: serveis urbans, dependents dels diferents ajuntaments i els serveis interurbans 
per carretera, dependents de la DGPT. 
 
3.- Instar al Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, a desenvolupar les 
mesures aprovades en el darrer pla de mobilitat de comarques Gironines.  
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Castells.- Pot beneficiar els veïns de la Bisbal tot abaratint el cost. Calen uns 
30.000 € per al 2017. 
 
Sr. Aparicio.- A la legislatura anterior es van fer els primers contactes. Ara hem 
presentat la moció i erem conscients que s’havia de fer amb temps ja que l’ajuntament 



 

 

hi hauria d’aportar una quantitat econòmica. Cal difondre-ho per la rebaixa del cost del 
servei i de la mobilitat que suposarà als usuaris. Agraeix el consens.  
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada amb la següent votació: UNANIMITAT. 
 
En aquest moment s’absenta del plenari la Sra. Cati Vilà. 
 
7.- Donar compte dels Decrets de l´Alcaldia del mes d’abril (del núm. 442 al 697) 
 
Es dóna compte succinta de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de la darrera 
sessió plenària als efectes del què es preveu a l’article 42 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre: del Decret núm. 442 al 697. 
 
El Ple se’n dóma per assabentat. 
 
8.- Donar compte Decrets de forma específica. 
 
8.1.) Decret de l’alcaldia núm. 694/2016-Intervenció. 
 
Aprovació Expedient de Modificació de Crèdits núm. 6/2016, en la modalitat 
d’Incorporació de Romanents. 
 
Antecedents de fet 
 
Atès, que l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm.6/2016 
amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat, en el 
qual consta informe favorable de la intervenció municipal de data 21 d’abril de 2016, 
 
Atès que d’acord amb les atribucions que em confereixen les Bases d’Execució del 
Pressupost municipal en relació amb l’article 182 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 47 a 
48 del RD 500/1990 de 20 d’abril, 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 3 de maig de 2016, 
 
Per tot això RESOLC: 
 
PRIMER: APROVAR l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2016 amb la 
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat segons 
detall:  
Les partides que es troben en aquesta situació són les que es detallen: 
 

Org. Fun. Eco. Descripció Compromès 
No 
compromès 

∑ A 
INCORPORAR 

01 1510 6090800 HONORARIS ENCÀRREC PROJECTES 1.879,55 0,00 1.879,55 

01 1710 6390000 INVERSIÓ PARCS INFANTILS 26.228,90 0,00 26.228,90 

01 9200 6260000 EQUIPAMENT INFORMÀTIC 3.302,37 1.988,63 5.291,00 

02 1500 6012400 ORD. C. DEL CALL FASE VI-A 0,00 4.921,00 4.921,00 

02 1500 6190300 PLA DE VORERES 0,00 5.941,58 5.941,58 

02 1500 6190400 VIES I ESPAIS PÚBLICS 4.823,53 718,56 5.542,09 

02 1500 6190800 PLA DE VORERES 0,00 10.467,67 10.467,67 



 

 

02 1500 6191000 VIES I ESPAIS PÚBLICS 0,00 2.138,76 2.138,76 

02 1510 6090700 HONORARIS PROJECTES 6.031,65 0,00 6.031,65 

02 1510 6091100 HONORARIS ENCÀRREC PROJECTES 3.654,00 0,00 3.654,00 

02 1532 6190700 REPOSICIÓ FERM 7.065,21 0,00 7.065,21 

02 1650 6190100 
REPOSICIÓ I MILLORA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 1.624,00 0,00 1.624,00 

02 1650 6190500 
REPOSICIÓ I MILLORA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 1.162,02 0,00 1.162,02 

02 1650 6190900 
REPARACIO I MILLORA ENLLUMENAT 
PUBLIC 8.625,88 9.753,35 18.379,23 

02 1710 6090500 
ENJARDINAMENT POLÍGON B2 
L'AIGÜETA 104.576,11 0,00 104.576,11 

03 2311 6190200 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 200,00 0,00 200,00 

03 2311 6230100 
MOBILIARI I ESTRIS RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA 1.654,74 0,00 1.654,74 

03 2311 6390000 
REPOSICIÓ BÉNS MOBLES 
GERIÀTRIC 0,00 1.145,46 1.145,46 

04 3321 6090600 
HONORARIS BIBLIOTECA CENTRAL 
COMARCAL 0,00 54.318,08 54.318,08 

04 3321 6220200 
BIBLIOTECA CENTRAL COMARCAL 1A 
FASE 483.490,54 620.790,49 1.104.281,03 

04 3321 6220300 CONSOLIDACIÓ ANTIC ESCORXADOR 229.048,21 142.747,62 371.795,83 

05 3262 6320100 
OBRES INVERSIÓ ESCOLES VELLES 
CENTRE OBERT MENORS 0,00 21.379,97 21.379,97 

08 3332 6091600 
DIRECCIONS D'OBRES I PROJECTES 
TÈCNICS TERRACOTTA MUSEU 3.570,00 4.908,16 8.478,16 

        886.936,71 881.219,33 1.768.156,04 

 
l’Estat d’Ingressos del Pressupost 2016 s’hi incorporen les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

 
Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Import 

870.10 
ROMANENT TRESORERIA AFETAT A 
DESP.FINANAÇAMENT AFECTAT 

973.264,55 

750.61 SUBVENCIÓ  GENERALITAT  POISC  BIBLIOTECA 235.918,49 

750.62 
SUBVENCIÓ  GENERALITAT  CONSOLIDACIÓ  ANTIC  
ESCORXADOR 

219.848,43 

76102 SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ  PARCS  INFANTILS 26.228,90 

761.03 SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ NOVES TECNOLOGIES 2015 5.291,00 

761.04 SUBVENCIÓ  DIPUTACIÓ  BIBLIOTECA 307.604,67 

  ∑  TOTAL 1.768.156,04 

 
SEGON:  D’acord amb la documentació que conté l’expedient, aquest apareix anivellat 
i els recursos que es proposen per al finançament es troben recollits a l’article 48 del 
RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER: En relació a la verificació del compliment dels objectius que estableix la LO 
2/2012 respecte al compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa la 
verificació per part d’intervenció s’efectuarà de forma trimestral, amb la tramesa de la 
informació al Ministerio que estableix l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012. 
 
QUART: DEIXAR l’estat d’execució de les despeses que motiven la incorporació dels 
romanents de crèdit en la mateixa fase en que es troben a la data de 31 de desembre 



 

 

de 2015, ja sigui com a despesa compromesa, despesa autoritzada o com a crèdit 
reservat. 
 
CINQUÈ:  DONAR COMPTE al proper Ple de l’Ajuntament la present resolució, en els 
termes legalment establerts. 
 
SISÈ: COMUNICAR-HO a la Intervenció municipal, als efectes de la seva adequada 
comptabilització. 
 
La Bisbal d´Empordà, 4 de maig  de 2016. 
 
8.2.) Decret de l’alcaldia núm. 712/2016. 
 
DECRET DE L'ALCALDIA Núm 712. 
 
Atès que per motius personals haig d’absentar-me de la ciutat de la Bisbal d'Empordà del 
dia 9 al 19 de maig  d’enguany ambdós inclosos.  
 
Atès que, durant la meva absència, cal que  les atribucions conferides a l’alcalde siguin 
assumides pel primer tinent d’alcalde, Sr. David Baixeras Marin 
 
Atès que l’article 47 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,  estableix que 
correspon als Tinents d'Alcalde, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre 
del seu nomenament, a l'Alcalde, en els casos d'absència, malaltia o impediment que 
impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions , així com exercir les 
funcions de l'Alcalde en els supòsits de vacant en l'Ajuntament fins que prengui possessió 
el nou Alcalde. I que en els casos absència, les funcions de l’alcalde no podran ser 
assumides pel tinent d’alcalde corresponent sense expressa delegació. 
 
Atès que la delegació es realitzarà per Decret de l’Alcaldia i que sortirà efectes des del 
dia següent al de la data del mateix, llevat que es digui una altra cosa, sense perjudici de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Vistos els articles 61.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal 
d'Empordà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 10 de 23 de gener 
de 1992, i 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
 
HE RESOLT:  
 
1. Nomenar alcalde accidental al primer tinent d’alcalde Sr. David Baixera Marin,  i 
delegar-li  totes les funcions d’alcalde conferides legalment durant la meva absència, del 
dia 9 al 19 de maig  d’enguany ambdós inclosos. 
 
2. Publicar la present delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a 
general coneixement d’acord amb l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre 
 
3. Notificar aquest Decret al primer tinent d’alcalde, Sr. David Baixeras Marin i a 
totes  les àrees als efectes oportuns.  
 
La Bisbal d'Empordà, 6 de maig de 2016 



 

 

 
8.3.) Decret de l´alcaldia núm. 752/2016-Intervenció. 
 
Donar compte PMP primer trimestre 2016. 
 
DAVID BAIXERAS MARIN, Alcalde en funcions de l'Ajuntament de la Bisbal 'Empordà, 
 
Antecedents de fet 
 
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 primer trimestre de 2016 al MINHAP. Vist l’informe d’Intervenció de data 27 
d’abril de 2016. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
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 primer trimestre de 
2016 i que és de 254,19 dies i de l’Informe d’Intervenció de 19 de maig de 2016. 
 
SEGON.- POSAR en coneixement del Plenari aquesta resolució en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Així ho mana i signa l'alcalde a la Bisbal d'Empordà, a 19 de maig de 2016. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
9.- Assabentat de sentència de la Sra. Clara Delgado 
 
AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Recurs Núm. 1555/2015 
Par actora CLARA DELGADO TEJERO 
Part demandada Ajuntament de la Bisbal d’Empordà  
 
Antecedents 
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va interposar recurs de suplica contra la 
sentència núm. 326/14 dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Girona de data 28 de juliol 
de 2014 que declarava improcedent l’acomiadament disciplinari de la Sra. CLARA 
DELGADO TEJERO. 
 
En la PART DISPOSITIVA el tribunal estima el recurs de suplica interposat per 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà revocant la sentència recorreguda, 
desestimant íntegrament la demanda de la Sra. CLARA DELGADO TEJERO 
fonamentat per la comissió d’una infracció molt greu consistent en l’apropiació 
il·legítima amb violència d’objectes de valor d’usuaris de la Residència Geriàtrica 
municipal durant la seva jornada laboral per suposar un notori incompliment de les 
funcions essencials inherents al lloc de treball i de les funcions encomanades, a més 
d’un delicte. 
 
La Sra. Clara Delgado Tejero impugna el recurs de súplica davant el Tribunal Superior 
de Justícia, que emet la Sentència 1468/2015 del 26.02.2015, en el sentit de : “... 
ESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por el Ajuntament de la Bisbal 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Social 2....”. 



 

 

 
Amb data 07.05.2015 el lletrat de la Sra. Clara Delgado Tejero va formalitzar recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina contra la sentència de la Sala de lo Social, 
abans esmentada. 
 
Es dona compte al Ple del següent AUTO: 
 
El Tribunal Suprem Sala de lo Social en data 13.04.2016 acorda: Declarar la 
inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por 
el letrado D. Antoni Corominas Vilardell, en nombre y representació de D. Clara 
Delgado Tejero contra la sentència dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya de fecha 26.02.2015 (...). 
 
10.- Assumptes urgents 
 
No n’hi ha. 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- Demana que se li respongui la qüestió que va fer en el Ple passat en 
relació als comptadors d’aigua. 
 
Sr. Alcalde.- La tramitació de totes aquestes informacions es passen a Serveis Socials 
i llavors ells valoren com s’actua en cada cas.  
 
Sra. Anglada.- Però no parlàvem d’un cas cnocret sinó d’uns bloc sencer d’habitatge. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, però sempre es gestiona de la mateixa manera. Si vol saber els 
resultats, properament, quan ho resolguin ho informarem.  
 
Sra. Anglada.- Volia preguntar si tenen constància que hi ha pisos ocupats i saber 
quants són de propietat privada i quants d’entitats bancàries. Si han notat darrerament 
un increment d’aquestes ocupacions a la Bisbal i quines són les actuacions que es fan. 
 
Sra. Bravo.- Sí que tenim constància que hi ha un augment d’ocupacions il.legals. Són 
gent que no poden assumir el lloguer i, abans d’estar en situació de risc residencial, 
ocupen pisos. De moment són pisos d’entitats bancàries. Les gestions que es fan és 
contactar amb les entitats bancàries per regularitzar-ho. Algunes han fet contractes de 
lloguer social. 
 
Sra. Anglada.- Aquestes persones que estan amb risc d’exclusió residencial són gent 
de fora o han hagut de deixar un altre pis que no han pogut fer front? 
 
Sra. Bravo.- Els casos que coneixem són gent sense cap prestació social i que no 
poden afrontar el lloguer. És una situació preocupant perquè no hi ha cap norma que 
reguli el tema de les ocupacions i perquè tenim diferents tipus “d’ocupes”. Tenim 
constància que també hi ha persones que ocupen pisos i que potser no estan amb risc 
d’exclusió residencial. Nosaltres només estem gestionant per persones que estan amb 
risc d’exclusió residencial i són casos que s’estan portant des de l’àrea de serveis 
socials.  
 
Sra. Anglada.- Pregunta en relació a la notícia que surt al Diari de Girona en relació a 
les negociacions que s’estan portant amb SOREA per les obres del Puig de Sant 



 

 

Ramon. Demana quines gestions s’han fet i que n’estiguin informats. També si s’han 
fet les negociacions d’acord amb l’assessorament extern que s’ha tingut. I saber en 
quin punt està.  
 
Sr. Alcalde.- A la Comissió Informativa de dijous ja es va parlar d’aquest tema. Es va 
parlar de la nota informativa de la Direcció General de Política Financera i això ens 
abocava a regularitzar-ho comptablement. Amb Sorea hi ha hagut unes negociacions 
prèvies des d’un punt de vista tècnic i a partir d’aquí estem valorant la proposta. Abans 
d’arribar a quaselvol acord els informarem.  
 
Sra. Anglada.- Fa més d’un any es va formalitzar la Comunitat d’usuaris ETAP 
Fontanilles. Saber en quin punt està.   
 
Sr. Alcalde.- La comunitat es va constituir formalment, es van nomenar president i 
secretari. Treuran a concurs la gestió de la planta. I que les prescripcions tècniques del 
concurs avanven molt més enllà de l’àmbit tècnic des del punt de vista municipal. El 
que s’ha fet és contactar amb diferent gent per demanar pressupost per la valoració de 
les prescripcions tècniques tenint en compte tots els antecedents que hi ha en aquesta 
planta. S’han recollit totes les propostes de pressupost. I a la propera reunió de la 
comunitat decidirem a qui s’encarrega aquesta elaboració de les prescripcions 
tècniques perquè entenem que és molt complexa. S’està buscant l’assessorament que 
garanteixi aquest procés de concurs. 
 
Sra. Anglada.- Vista la campanya de conscienciació de gossos (cens, xips...). El 
problema de les defecacions de gossos continua. Demana que es faci alguna 
campanya com la que s’havia fet que funcioni que és a base de la sanció. Que hi hagi 
agents de paisà. Les campanyes informatives o pedagògiques no funcionen. També 
demano amb el tema de les bicicletes i patinets a les voreres. Malauradament 
s’actuarà quan hi hagi alguna desgràcia.  
 
Sr. Alcalde.- Amb el tema de les defecacions sí que es va detectar un increment. 
Aquesta campanya que vostè comenta es va fer per reforçar i va ser tan informativa  
com sancionadora. I amb el tema de les bicicletes crec que amb el bon temps també 
s’incrementa. Es fa una política preventiva. 
 
Sra. Pascual.- Recorda que es va fer una campanya de sensibilització i es van censar 
molts animals. 
 
Sra. Anglada.- En relació a Ràdio Bisbal té constància d'unes demandes que s'havien 
fet respecte a uns desperfectes a les instal·lacions i que, després de moltes setmanes, 
no s'havien atès ja que diferents regidors els havíen dit que no hi havia pressupost. 
Estàvem parlant d'actuacions d'un cost econòmic molt baix i que, en tot cas, també 
podíen ser resoltes per part de la Brigada de serveis municipal. 
 
Sr. Castells.- El problema ara ja està solucionat. En cap moment s’ha negat arreglar 
una persiana per tema de pressupost.  
 
Sr. Font.- Tinc anotat que les inversions de la Bisbal estan pendents d’una reunió amb 
Sorea. Voldria saber quan es farà aquesta reunió.  
 
Sr. Alcalde.- Ja està agendada. La setmana vinent. 
 



 

 

Sr. Font.- En el pressupost del 2015 hi havia una partida per fer el centre obert a les 
Escoles Velles per un import de 21.000€. Que agradi o no el lloc és una altra qüestió 
però tingueu constància que hi havia aquesta partida per fer aquestes obres. Després 
ens gastarem un milió per fer el centre obert a l’Antic Ajuntament. És un prec. 
Pregunta per la situació del pàrquing del carrer Solidaritat. Es va fer neteja de les 
runes i encara està tancat a dia d’avui. Dissabte 28 de maig es va fer la primera 
jornada de dona i salut. Voldria saber com va anar. Hi ha 254 dies de període mig de 
pagament. Si no hi fossin les factures de Sorea quan es farien?  
 
La interventora respon 12 dies. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte el centre obert, vostès diuen que tenien una partida per fer-lo a 
Escoles Velles però a la fitxa del Pla de Barris resulta que sortia a l’antic Ajuntament. 
Aquí hi ha una contradicció. I llavors dir que ens gastarem un milió d’euros per fer un 
centre obert a l’ajuntament vell és erroni, no només es faria el centre obert. L’antic 
Ajuntament dóna per moltes coses, i per altra banda, la rehabilitació pujarà molt 
menys. Respecte a l’aparcament de Solidaritat li contestaré el proper ple. 
 
Sra. Roure.- La xerrada del dia 28 era amb inscripció prèvia i obligatòria però finalment 
es va ajornar a petició de les usuàries. La nova data està pendent de concretar.  
 
Sr. Font.- Demana que s’avisi a la gent si no es fa perquè dues usuàries no es van 
assabentar. Respecte el centre obert, en un taula social tècnica es va demanar per 
part dels tècnics de Serveis Socials que seria un pas endavant tenir un centre obert. 
Va sortir la possibilitat de fer-ho a les Escoles Velles. No vull entrar a discutir quin és el 
lloc més adequat per fer-lo. El Pla de Barris a l’inici es deia moltes coses i s’ha anat 
modificant amb el temps. Jo només dic el que heu dit vosaltres que l’equip de govern 
vol posar el centre obert a l’antic ajuntament. Nosaltres crèiem que les Escoles Velles 
era un esapi adient.  
 
Sr. Alcalde.- Quan s’aprova el projecte del Pla de Barris el 2010, no hi apareixia el 
centre obert a l’antic ajuntament. Hi apareix quan governen vostès. Són vostès que 
modifiquen la programació inicial de Pla de Barris.  
 
Sra. Bravo.- Compartim la prioritat del centre obert de menors. El problema és que no 
hi ha un espai adient per ubicar-lo. Primerament, es va pensar en un pis de Josep Irla 
que era de l’ajuntament. I la proposta que es va fer a Escoles Velles es va fer consulta 
als arquitectes municipals i deien que l’actuació era molt més superior als 21.000 €.  
S’estan buscant altres alternatives per ubicar-lo.  
 
Sr. Aparicio.- Respecte al centre obert, en el Josep Irla, en el seu moment es va 
desestimar per dos motius, un perquè era un espai adaptat, i l’altre perquè ear fora de 
l’àmbit del Pla de Barris. Pel centre obert només es necessita un pis o un local. Hi ha 
d’haver un espai comú on els nens puguin fer les seves tasques escolars i de 
conscienciació social i una part on puguin fer la neteja i una petita cuina. Per tant, 
qualsevol espai de lloger serviria. La Generalitat ha derivat la partida que tenia pel 
centre obert a Calonge. Si portem 3 anys buscant l’espai adient l’únic que estem fent 
és endarrerir un servei que és necessari. I potser quan ens decidim a fer-ho la 
Generalitat ja no tindrà la partida. El pressupost de 21.000 € que es va fer va ser en 
base a una memòria valorada del Serveis Tècnics. No entrem a discutir si hi ha espai o 
no, s’ha de busca i s’ha de fer. Els serveis socials continuen dient que aquest espai és 
prioritari per la Bisbal.  
 



 

 

Sra. Bravo.- Compartim aquesta prioritat però encabir un centre obert de menors en un 
pis és massa just. S’ha de tenir un espai d’esbarjo i s’ha de buscar un bon lloc per 
ubicar-lo. Tot i no tenir el centre obert s’està treballant amb polítiques de prevenció i 
s’està treballant amb la problemàtica que hi ha a la Bisbal amb els menors. També 
comenta que demanarà alguns decrets per escrit. 
 
Respecte el tema de Sorea, reitera el prec d’agafar el romanent líquid de tresoreria per 
consignar i pagar aquestes obres. La sorpresa nostra ve quan a la comissió vostès ens 
diuen que no es pot pagar amb el romanent líquid perquè sinó ens quedaríem sense 
tresoreria. Nosaltres ho dubtem per dos motius: si ens quedem sense tresoreria no ve 
per aquest romanent sinó per un pressupost expansiu amb un augment de les 
despeses i uns ingressos que ja vam dir que no els arribaríem a tenir mai. En segon 
lloc, perquè si aquest romanent no l’utilitzem per pagar les factures que hi ha pendents 
tampoc pot servir per fer inversió, sinó per amortitzar préstec. El problema no és tant si 
es pot fer o no sinó les conseqüències que es deriven d’aquesta situació. Nosaltres 
reiterem aquest prec que el romanent de líquid de tresoreria, obtingut amb l’esforç de 
tots aquests exercicis, serveixi per pagar les obres i no s’empri per inversió.També ho 
diem perquè cal complir la llei d’estabilitat pressupostària i aquesta marca què s’ha de 
fer amb aquest romanent. Si el problema és de tresoreria, cal reduir les despeses 
corrents i fer reserves de partides. L’altre prec és el facilitar-nos el pla de tresoreria ja 
que no l’hem vist i ja li havíem demanat alguna altra vegada. Per altra banda, crec que 
seria més prudent esperar la resolució de la Comissio Jurídica Assessora abans de fer 
aquesta reunió amb Sorea que ha dit que faria la setmana vinent. Li recordo que tot i 
no ser vinculant, el compromís de tots els grups municipals va ser acatar el dictament 
de la Comissió Jurídica. Continuant amb el tema de Sorea, cada vegada que es passa 
el període mig de pagament sempre li demanem si hi ha inclòs les factures de Sorea. 
 
Sr. Alcalde.- En resposta a l’últim prec del decret de PMP es fa exactament igual que 
s’ha fet sempre. Mai s’ha diferenciat entre si hi ha inclòs Sorea o no hi és inclòs. 
M’agradaria saber si tenen tant d’interès de pagar a Sorea perquè no ho van fer vostès 
abans ja que tenim una factura del 2011 i l’altra del 2012 i ara estem al 2016. Vostè 
que, fins al juny del 2015, va ser alcalde i tinent d’alcalde i responsable d’Hisenda. Si 
volien pagar-ho amb romanent líquid de tresoreria, ho podien haver fet en aquell 
moment. Però ara, els que governem som els que hem de prendre la responsabilitat 
de com afrontem aquesta situació. I ho farem en base a criteris purament tècnics. 
Vostè diu que el romanent líquid de tresoreria no té res a veure amb la tresoreria. I tant 
que té a veure. A l’hora de comptabilitzar el romanent líquid de tresoreria es 
comptabilitzen els fons líquids entre d’altres, la tresoreria que té l’ajuntament en aquell 
moment. I el romanent líquid de tresoreria és un import virtual perquè es 
comptabilitzen els drets reconeguts pendents de cobrar. El pagament de les obres s’ha 
de fer independentment que el contracte sigui nul o no. Si ara afrontem el pagament 
d’aquestes obres i comptant que la Generalitat ens deu 2.050.0000 € que ens fa anar 
amb l’aigua al coll, l’ajuntament tindria un problema per afrontar les despeses corrents. 
Nosaltres, com a govern, demanarem una opinió tècnica i, un cop arribem a un acord 
amb la mercantil Sorea, buscarem la millor manera de pagar i que no afecti el dia a 
dia. Quin sentit té que ho paguem amb el romanent líquid de tresoreria i que després 
hàgim de demanar una pòlissa de crèdit per pagar les nòmines a final de mes. Si la 
Generalitat pagués el seu deute, ja no tindríem aquesta discussió. La responsabilitat 
de pagar és de l’equip de govern.  
 
Sr. Aparicio.- Respecte al tema de le factures, les obres no es van acabar fins a mitjan 
del 2014. Per tant, no es podien acceptar. En segon lloc, vostè sabrà que el Tribunal 
de Cuentas darrerament està imputant a tots els alcaldes que recepcionen les obres 



 

 

quan hi ha algun motiu que invalidi aquesta recepció per exemple unes obres que no 
estan acabades. Per responsabilitat s’havia d’esperar. L’execució de les mateixes 
obres derivava d’una adjudicació nul·la o no. El problema també venia de saber 
quantificar la valoració d’aquestes obres. Es va demanar a l’última comissió, a petició 
de l’assessorament extern, un peritatge perquè quantifiqués el valor de les obres. 
Valoració de peritatge que no coincidia amb la petició que ens feia l’empresa Sorea. 
Per aquest motiu les factures van entrar amb posterioritat a comptabilitat. A més qui té 
la decisió d’entrar-ho a comptabilitat no és l’equip de govern ni l’alcalde, sinó la 
intervenció. Aquesta “patata calenta” ens la trobem nosaltres amb un conveni que tots 
els informes que hi ha en aquests moments apunten que és nul total. Respecte al 
pagament, nosaltres no vam estalviar per voluntat pròpia sinó per pagar tot el que 
s’havia fet malament en legislatures anteriors: FEIL, Fontanilles... i posar una mica 
d’ordre a la Hisenda municipal. Per tant, era important tenir aquest romanent. Ens ha 
servit per pagar els 1.100.000 € del FEIL, per pagar els 800.000 euros de Fontanilles i 
per anar fent. Jo no li he dit que el romanent líquid de tresoreria no tingui res a veure 
amb la tresoreria, sinó que no pot servir ni justificar per a tenir tresoreria. No cal 
utilitzar-lo tot, es pot calcular el que cobrarem i descomptar la part que segur no 
cobrarem i emprar-lo. Si a l’utilitzar el romanent tenim un problema de liquidaitat ja 
l’haguéssim tingut en el seu moment. Hi va haver un moment que la Generalitat ens 
devia 4.000.000 € i no vam acudir a cap operació d’endeutament. Vam tirar endavant 
reduint la despesa ordinària de l’ajuntament. Si vostès aproven un pressupost amb un 
milió d’euros més de despeses corrents, i amb uns ingressos molt a l’alça, tal i com diu 
l’informe d’intervenció, és normal que pugui haver-hi problemes de liquiditat. No és 
problema de romanent líquid de tresoreria, sinó de gestió. Si hem de pagar el millor és 
pagar amb el romanent líquid de tresoreria i disminuir despesa corrent al marge de si 
cobrem o no de la Generalitat. Per seguretat jurídica pròpia nosaltres fem el prec que 
s’utilitzi el romanent líquid de tresoreria per pagar. M’agradaria que aquesta intervenció 
quedés el màxim de literal possible a l’acta. El millor per a la ciutadania és abonar la 
quantitat a Sorea amb el romanent líquid de tresoreria i si hi ha problemes de tresoria 
cal disminur la despesa. Que és el que vam haver de fer nsoaltres al 2012 amb el pla 
d’ajust. 
 
Sr. Alcalde.- Les diferents possibilitats que té l’ajuntament per front serà una de les 
que plantegi Política Financera. I segon, si resulta que hem incrementat tant les 
despeses que no tenim tresoreria, però tenim romanent de tresoreria perquè és el 
millor per a l’ajuntament, doncs ja m’explicaran com ho hem fer. En els propers dies 
tots els grups estaran informats de com evoluciona el tema.  
 
Sr. Aparicio.- Pregunta sobre la canonada que està al costat de la vorera del carrer 
Paral.lel, que des del mes d’agost de l’any passat els veïns es queixen. Hi ha perill de 
caigudes. Volem saber si hi ha previst fer-hi alguna actuació. Pregunta també sobre 
les subvencions de la Diputació. Nosaltres hem fet un buidatge. Volem saber quines 
s’han demanat i les que no perquè no s’ha fet. Demana parlar-ne a la Comissió 
Informativa. És un suggeriment o un prec. Finalment, vistes les inversions de la 
Generalitat de Catalunya 2016 que han publicat per aquest pressupost, no hi ha cap 
inversió per a la Bisbal. Els hi demanem que facin alguna gestió a través dels 
representants polítics que tenen al Parlament per alguna de les necessitats urgents 
que tenim al nostre municipi. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte a la canonada del carrer Paral.lel, sí que vam veure que hi 
havia alguna queixa d’algun veí a través de les xarxes socials. Vostès ja saben que 
aquest estiu per la Festa Major hi va haver una problemàtica, en una setmana hi va 
haver 4 ò 5 fuites. La decisió va ser instal.lar un bypass provisional a l’espera de 



 

 

l’arranjament definitiu. En aquests moments tenim les inversions bloquejades però 
estem intentant veure si podem canviar-ho amb alguna inversió d’algun any anterior 
que no s’hagi portat a terme, tant per a aquesta com per la mateixa problemàtica que 
té el carrer Garbí. Respecte a les inversions de la Generalitat, no és cert que no 
inverteixi res a la Bisbal perquè inverteix 300.000 € en equipaments educatius. El que 
passa que no surt específicament el nom de la Bisbal perquè va amb una partida 
d’obres. En tot cas, crec que ens hem de donar per satisfets si la Generalitat compleix 
els seus compromisos per al 2017: estació d’autobusos i col.lector d’aigua. Al marge 
que també ens paguin els 2 milions d’euros que ens deuen.  
 
Finaltzades les intervencions, es procedeix al sorteig de les meses electorals. 
  
Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions generals del 26 de juny 
de 2016 
 
Vista la convocatòria d’eleccions al Congrés i al Senat per al dia 26 de juny de 2016. 
 
Ateses les determinacions de l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general (LOREG): 
 

“1. La formació de les meses és competència dels ajuntaments, sota la 
supervisió de les Juntes Electorals de Zona. 
 
2. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre 
la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si 
bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el 
termini de set dies. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de 
Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar 
o equivalent. 
 
3. Es procedeix de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada 
un dels membres de la Mesa. 
 
4. Els sortejos dalt esmentats es realitzaran entre els dies vint-cinquè i vintè 
novè posteriors a la convocatòria”. 

 
Vist el cens electoral subministrat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
 
Vist que, per evitar celebrar un nou sorteig en cas d’acceptació d’excuses per part de 
la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, se sortegen set suplents més per a 
cadascun dels membres de les diverses meses. 
 
Efectuat el sorteig a través de l’aplicació “Conoce”, proporcionada per l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), els membres designats per a les diverses meses han 
estat: 
 

DISTRICTE 1. SECCIÓ 2. MESA A:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a JORDI GRASIOT RUIZ 

President/a suplent 1 VANESA LANZAS ANDRES 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/150331-Convocatoria-eleccions-locals


 

 

President/a suplent 2 PERE ANTONI GARCIA CORONADO 

Vocal 1r ANNA ISABEL GARCIA DIAZ 

Vocal 1r suplent 1 JUAN FRANCO PAJUELO 

Vocal 1r suplent 2 JUAN ARTACHO ROGEL 

Vocal 2n ROSA CRUCES SANCHEZ 

Vocal 2n suplent 1 JORDI FRANQUESA ABELLO 

Vocal 2n suplent 2 MARIA ANTONIA FERRE QUERAL 

 

DISTRICTE 1. SECCIÓ`2. MESA B:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a MARC SABUQUILLO RIERA 

President/a suplent 1 ALEXANDRA PRAT PRAT 

President/a suplent 2 JOSE MARIANO PRIOR MARTIN 

Vocal 1r BRYAN SALVADOR GUZMAN 

Vocal 1r suplent 1 JOSE LUIS SALAMERA GASCON 

Vocal 1r suplent 2 MARIA TERESA RIUS GIMENEZ 

Vocal 2n ENRIQUE MARMOL ESSAHEL 

Vocal 2n suplent 1 MARC TARRES DEULOFEU 

Vocal 2n suplent 2 ENRIC VINYOLES MORENO 
 

DISTRICTE 1. SECCIÓ`3. MESA A:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a OLGA CAMPS FERRER 

President/a suplent 1 MARIA ANTONIA BALAGUER CONDOM 

President/a suplent 2 MONICA GUASCH RIOS 

Vocal 1r ESTER FERRERES RIEMBAU 

Vocal 1r suplent 1 MARIA TERESA LOPEZ DOMINGUEZ 

Vocal 1r suplent 2 MONICA GOMEZ ARBOS 

Vocal 2n ANTONIO CRESPO ESPINOSA 

Vocal 2n suplent 1 JOSE MIGUEL GAMERO PEREZ 

Vocal 2n suplent 2 MARIA TERESA GISPERT PLAJA 
 

DISTRICTE 1. SECCIÓ`3. MESA B:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a MARINA PADILLA AZNAR 

President/a suplent 1 ESPERANZA QUERO MARFIL 

President/a suplent 2 ENRIC MARQUES SERRA 

Vocal 1r XAVIER SALVADOR JAUMA 

Vocal 1r suplent 1 MERITXELL RUIZ GIMENEZ 

Vocal 1r suplent 2 CHRISTIAN ORANTOS LLOVERAS 

Vocal 2n MIQUEL RODRIGO REVUELTA 

Vocal 2n suplent 1 ANNA PRUNEDA SAIS 

Vocal 2n suplent 2 ANTONIA RODRIGUEZ CARO 



 

 

 

DISTRICTE 1. SECCIÓ`4. MESA A:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a MARIA NEUS FERRES PLAJA 

President/a suplent 1 ALBA AGUILAR RODRIGUEZ 

President/a suplent 2 MONICA CABEZAS PRIETO 

Vocal 1r DAVID FUSTER ELIAS 

Vocal 1r suplent 1 SUSANA CASADO ALVAREZ 

Vocal 1r suplent 2 ERIK CABRILLANA ARJONA 

Vocal 2n EUGENIO DEULOFEU AMETLLER 

Vocal 2n suplent 1 ANTONIO BENITEZ VERA 

Vocal 2n suplent 2 FRANCISCO ESPADA REYES 
 

DISTRICTE 1. SECCIÓ`4. MESA B:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a MIGUEL PEREZ MORAL DEL 

President/a suplent 1 GERARD MUÑOZ FIGUERA 

President/a suplent 2 LIDIA PEREZ TEIXIDOR 

Vocal 1r FRANCISCO JAVIER MARTINEZ HIERRO 

Vocal 1r suplent 1 MANUEL ROMERO GARCIA 

Vocal 1r suplent 2 ANNA MASGRAU AZNAR 

Vocal 2n GENIS-MAIG PUIG PLA 

Vocal 2n suplent 1 ADRIA OLIVET TERRATS 

Vocal 2n suplent 2 MARIANA MONTES DE OCA LERENA 

 

DISTRICTE 2. SECCIÓ`1. MESA A:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a CRISTINA ESTEBA MARMOL 

President/a suplent 1 JOAQUIM FIGUEROLAS QUINTANA 

President/a suplent 2 IGNASI FORADADA ARGELICH 

Vocal 1r JONATAN DURAN MUÑOZ 

Vocal 1r suplent 1 MOHAMED JAMALI BIDAOUI 

Vocal 1r suplent 2 JUDIT CADANET POLINARIO 

Vocal 2n AMELIA GOMEZ MOYA 

Vocal 2n suplent 1 MARIA MERCEDES HUGUET FIGUERAS 

Vocal 2n suplent 2 DAVID CRUZ MILLA 
 

DISTRICTE 2. SECCIÓ`1. MESA B:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a ROGER VIDAL VELEZ 

President/a suplent 1 MARIA ROMAGUERA SUMALLA 

President/a suplent 2 RAFAEL PALMA BASTERO 

Vocal 1r JUAN MUÑOZ RAMIREZ 



 

 

Vocal 1r suplent 1 ADORACION RECA BENITEZ 

Vocal 1r suplent 2 CARMEN SORIA HEBLES 

Vocal 2n PEDRO MILLA LILLO 

Vocal 2n suplent 1 ANA ISABEL LINARES CRUZ 

Vocal 2n suplent 2 DAVID TEJERO GOMEZ 
 

DISTRICTE 2. SECCIÓ`2. MESA U:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a MARÇAL GIRONELLA HERNANDEZ 

President/a suplent 1 LAURA CORTADELLAS CABELLO 

President/a suplent 2 CLAUDIA MASOS TORRO 

Vocal 1r REMEI VIDAL LIGERO 

Vocal 1r suplent 1 MONICA SELRA OLIVERAS 

Vocal 1r suplent 2 LLUIS PIGEM CARLES 

Vocal 2n ANGEL LEON SANTOS 

Vocal 2n suplent 1 DOLORES BRUGAT PINSACH 

Vocal 2n suplent 2 HELENA GANIGUE PAGES 
 

DISTRICTE 2. SECCIÓ`3. MESA U:       

Càrrec Nom Cognom 1r Cognom 2n 

President/a DANIEL SABRIA VILLODRES 

President/a suplent 1 ANTONIO ACERO SALLAN 

President/a suplent 2 JOSE ALBERTO HARO OLIVARES 

Vocal 1r FRANCISCA PRADOS COMPAÑA 

Vocal 1r suplent 1 JAIME GARGALLO AGENJO 

Vocal 1r suplent 2 MARIANO GOMEZ SANCHEZ 

Vocal 2n JOSE BARTRINA CASADEVALL 

Vocal 2n suplent 1 PRESENTACION PALOMINO MINGURANCE 

Vocal 2n suplent 2 CARMEN MATES JURADO 
 
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          
115846AA a  115869AA, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia 28.06.2016 
 

Certifico  

El secretari  


