
 

 

03.29.03.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  03/2016 
Data:      29.03.2016 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:              22.10 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
PRESIDEIX 
Sr. Lluis Sais i Puigdemont    ERC-AM 
 
ASSISTENTS 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
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  
Pere Serrano Martín 
Interventora 
Marta Dalmau Palom 
 
QUÒRUM 
Es verifica el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs 
 
ORDRE DEL DIA 
  
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2 de data 23.02.2016 
2.- Aprovació definitiva del Pressupost i de la plantilla 2016 
3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016 
4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2016 
5.- Aprovació Pla Estratègic de subvencions 2016 
6.- Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i  
     per  a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines 
7.- Mocions 
7.a) Mocio/ns  per a la municipalització del Servei d’Aigües de la Bisbal d’Empordà 



 

 

7.b) Moció per la retirada d’honors a Felip VI i a tots els membres de la casa real 

espanyola 

Part de control i de seguiment d’òrgans de govern 
 
8.- Assabentat de sentència  
9.- Donar compte Decrets de forma específica 
9.a) Decret 243/2016 – Conformitat comissió de serveis Consell Comarcal del Gironès 
9.b) Decret 328/2016 – Resolució de contracte d’Aparcaments Costa Brava 
9.c) Decret 261/2016 – Donar conformitat al Pla Pressupostari Consolidat a mitjà  
       termini període 2016-2019 
10.- Donar compte dels Decrets de l´Alcaldia  
11- Assumptes entrats amb posterioritat – punts urgència 
12.- Precs i preguntes 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
PUNT URGÈNCIA. MODIFICACIÓ DE LA RLT I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
L'alcalde explica breument el punt 
Votació de la urgència: unanimitat 
Es debat el punt després de l’aprovació l'acta 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2 de data 23.02.2016 
 
S'aprova per unanimitat.  
 
PUNT URGÈNCIA.- MODIFICACIÓ DE LA RLT I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El Ple municipal en sessió 23 de febrer de 2016, va aprovar inicialment, una modificació 
de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l’Ajuntament la 
Bisbal d’Empordà d’acord amb necessitats justificatives contingudes en els informes de la 
Secretaria núm. 2/2016 de 12.02.2016, del TAG Jurídic en funcions d’assistència lletrada 
en matèria d’Urbanisme núm. 2016.08 de 12.02.2016 i de la regidora delegada de l’Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania de data 15.12.2016 
 
Es va obrir un termini d’exposició pública per tal que les persones legítimament 
interessades puguin consultar l’expedient en aquest Ajuntament durant hores d’oficina i 
presentar-hi les al·legacions que estimin oportunes davant el Ple, durant un termini de 15 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona, núm. 45 
de 7 de març de 2016 
 
Vist que la funcionària Dolors Fontanella Moner va presentar en data 10.03.2016 escrit 
d’al·legacions amb NRE 002734 a l’acord de modificació de la RLT i la plantilla per a l’any 
2016  
 
Vist l’informe del Servei Jurídic núm. 2016.14 de data 21.03.2016  
 
Vist que la proposta va estar sotmesa a un procés de negociació col·lectiva d’acord amb 
la legislació aplicable 
 



 

 

D’acord amb els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i els concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ES PROPOSA al Ple adoptar al següent acord: 
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades la funcionària Dolors Fontanella 
Moner de data 10.03.2016 vistes les conclusions de l’informe jurídic 
 
Segon.- MODIFICAR la plantilla de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà en el sentit 
següent  
 

LLOC DE TREBALL Modificació  

0121       TAG Esp. Recursos Humans   Nova creació 

0450       Tècnic/a d’acció social i 
ciutadania  

Nova creació 

0201       Arquitecte/a Nova creació 

0561       Psicòleg/a C.E. Major responsabilitat Direcció Geriàtric    

0603       Caporal  C.E. Major responsabilitat Prefectura Policia Local    

0708       Educadora Escola Bressol C.E. Major responsabilitat Direcció Llar d’Infants    

0561       Psicòleg/a C.E. Personal telèfon caps de setmana  

0544       Director/a Geriàtric C.E. Personal telèfon caps de setmana  

0620       Agent 
C.E. Major responsabilitat Fira 1r. maig i Festa 
Major   

0633       Agent policia local  Dotació de crèdit període d’estiu 

1106       Conserge equipaments esportius  
Disminució de jornada del 15 % per incompatibilitat. 
Passa del 100 % al 85 % de jornada 

1107       Conserge equipaments esportius 
Increment de jornada del 15 %  
Passa del 50 % al 65 % de jornada 

 
Tercer.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Bisbal 
d’Empordà en el sentit d’adaptar-la a la modificació de plantilla descrita anteriorment i 
segons fitxa descriptiva que s’annexa al present acord i del que en forma part 
 
Quart.-  PUBLICAR en el BOPG i DOGC, d’acord amb el que disposen els articles 
283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 28.1 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
La Bisbal d’Empordà, 29 de març de 2016 
 
Carme Vall i Clara 
Regidora de Personal 
 
 



 

 

Annex 
Modificació de la Relació de llocs de treball 
 
Àrea d'administració general 
TAG Esp. Recursos Humans  
Codi: 0121 Funcionari  
Grup: A1  
Complement de destí: 22 
Titulació exigida: Llicenciat/da  en Dret   
Tipus:    
Nivell de català:  C 
Forma provisió lloc de treball: Concurs oposició 
Funcions: 
− Gestionar la política de personal en matèria d’organització del treball, gestió de llocs 
de treball, carrera professional, retribucions, gestió del rendiment de les persones i 
negociació col·lectiva. 
− Coordinar i supervisar la valoració i classificació de llocs de treball i l’elaboració i 
modificació de les relacions de llocs de treball. 
− Emetre informes jurídics en relació amb matèries de personal; en relació a les 
nòmines confeccionades pel personal competent, i aquells informes requerits per 
l’alcaldia, secretaria o intervenció. 
− Dur a terme la defensa jurídica de l’Ajuntament i la resta d’actuacions davant la 
jurisdicció social i penal. 
− Donar suport als processos d’incorporació i selecció del personal així com també 
tenir cura del seu seguiment i control; organitzar i gestionar les borses de treball i les 
promocions internes. 
− Instructor en els processos de disciplina de personal. 
− En general, totes aquelles tasques de nivell similar que li siguin atribuïdes 
 
Àrea d’Urbanisme 
Arquitecte/a 
Codi: 0201  Funcionari  
Grup: A1 
Complement de destí: 24 
Tipus:    
Titulació exigida: Llicenciat   
Nivell de català: C  
Forma de provisió del lloc de treball: Concurs oposició 
Funcions: 
- Direcció i coordinació de la gestió de l’Àrea d’Urbanisme 
 -Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació 
vigent i la qualitat tècnica de l'ordenació projectada 
-Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de gestió 
promoguts per particulars (projectes d'equidistribució, bases d'actuació de juntes de 
compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d'actuació, cessions de sòl, 
convenis urbanístics ....) 
- Informar els projectes d'urbanització promoguts pels particulars 
-Direcció de la inspecció urbanística, en expedients sancionadors i de protecció de la 
legalitat urbanística, així com informar llicències de legalització. 
 
-Informes relacionats amb l'Inventari de patrimoni, inclòs delimitació, investigació i 
recuperació  



 

 

-Informes Relacionats amb l'Inventari del PMS i valoracions per a les alienacions o 
permutes 
-Informes sobre danys, desperfectes i deficiències del patrimoni municipal causats per 
tercers. 
-Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d'ocupació de via pública, concessions 
en domini públic, etc. 
-Emissió d’informes sobre el compliment de la normativa i prescripcions que regulen la 
matèria en projectes d’obres locals ordinàries no hagin estat elaborats pels Serveis 
Tècnics municipals 
-Assistència tècnica i emissió d'informes a les meses de contractació d'obres públiques 
 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
Tècnic/a d’Acció Social i Ciutadania 
Codi: 0450 Laboral 
Grup: A2 
Complement de destí: 18 
Tipus: 
Titulació exigida: Grau universitari en Treball Social o similar (Pedagogia, 
Sociologia, Antropologia, Psicologia,) 
Nivell de català: C 
Forma de provisió del lloc de treball: Concurs oposició 
Funcions: 
-Direcció i coordinació de la gestió de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania sota la 
supervisió del regidor/a responsable de l’Àrea. 
-Dissenyar i desenvolupar projectes socials enfocats al bé comú a partir de les 
necessitats detectades en els treballs previs de diagnosi social. 
-Accedir a finançament per via de subvencions amb diferents administracions, entitats 
públiques i/o privades. 
-Coordinar-se amb els serveis bàsics d’atenció primària i habitatge delegats al CCBE 
-Coordinar-se amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social 
(Ensenyament i Salut). 
-Coordinar-se amb les entitats que actuen al municipi en l’àmbit dels serveis socials 
(Creu Roja, Càrites, Oncolliga, Fundació Acollida i Esperança, etc.) 
-Participar en la creació de polítiques públiques al servei del bé comú i emmarcar-les 
dins d’un Pla d’Inclusió, Convivència i Cohesió Social, per atendre les competències 
que com Administració local, podem desenvolupar i que no estan cobertes. 
-Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, famílies, unitats de 
convivència i grups en situació de risc. 
-Gestionar programes i si s’escau prestacions d’emergència social. 
-Gestionar projectes i accions de cooperació i agermanament. 
-Redacció d’informes sobre l’impacta dels programes i polítiques que s’estan aplicant, 
valorant-ne els resultats i en el seu cas proposar les modificacions que es considerin 
més adients per assolir els objectius proposats. 
-En general totes aquelles tasques de nivell similar que li siguin atribuïdes per part del 
regidor/a responsable de l’Àrea. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada: Votaríem en el mateix sentit inicial i votarem en sentit contrari.  
 



 

 

Sr. Font: votarem igualment en contra ja que podem estar d'acord en alguns punts 
però ja vam presentar al·legacions.  
 
Sr. Aparicio: farem també un vot en contra, si bé, es cert que no vam presentar 
al·legacions, però vam manifestar la nostra disconformitat amb alguns dels acords 
presentats ja que és dubtosa la legalitat i oportunitat.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
EN CONTRA: PSC-CxLB-CIU 
 
2.- Aprovació definitiva del Pressupost i de la plantilla 2016 
 
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT, Alcalde-President de l’Ajuntament  

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2016 va aprovar 

inicialment el pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2016, que compren 

també el del seu organisme autònom Terracotta Museu, així com la plantilla de 

personal. 

L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant Edicte publicat en el BOP de 

Girona núm. 41 de data 1 de març de 2016 i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i 

pel termini de 15 dies hàbils. 

Durant aquest termini s’ha presentat les següents al·legacions: 

1.- Escrit amb RE núm. 1-2016-002596 de data 08.03.2016 presentat per XEVI FONT 

GALÍ en nom de COMPROMÍS PER LA BISBAL 

2.- Escrit amb RE núm. 1-2016-002734 de data 10.03.2016 presentat per DOLORS 

FONTANELLA MONER en nom propi. 

3.- Escrit amb RE núm. 1-2016-002921 de data 16.03.2016 presentat per PILAR 

SADORNIL RUIZA, en nom propi i de la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament. 

4.- Escrit amb RE núm. 1-2016-002992 de data 17.03.2016 presentat per ÀNGEL 

GERONÈS CANTALOSELLA  com a delegat sindical de l’Ajuntament  UGT i en nom 

d’una relació de personal que s’annexa a l’escrit. 

5.- Escrit amb RE núm. 1-2016-003017 de data 18.03.2016 presentat per ÒSCAR 

APARICIO PEDROSA en nom de INDEPENDENTS PER LA BISBAL-PSC-CP. 

6.- Escrit amb RE núm. 1-2016-003033 de data 18.03.2016 presentat per NÚRIA 

ANGLADA CASAMAJOR en nom del grup municipal CIU. 

7.- Escrit amb RE núm. 1-2016-003034 de data 18.03.2016 presentat per JOAN 

FERRER JOFRE en nom del CE BISBAL BASQUET. 

Vist l’Informe d’Intervenció núm. 49/2016 de data 22 de març de 2016 I 51/2016 de 

data 29 de març de 2016 



 

 

Vist el que es disposa a l’article 169 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Es proposa al Ple l’aprovació del següent acord: 

PRIMER.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions  presentades al pressupost 

general de l’exercici 2016. 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost General de l’Ajuntament i el del 

Organisme Autònom Terracotta Museu  per a l’exercici 2016 així com les Bases 

d’Execució i el resum per capítols és el següent: 

 

 

 

TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la plantilla de personal per l’exercici 2016 

del propi Ajuntament i de l’Organisme Autònom Terracotta Museu. 

         QUART.- TRAMETRE còpia del Pressupost a l’Administració General de l’Estat i a la 

Generalitat de Catalunya. 

CINQUÈ.- PUBLICAR el pressupost municipal resumit per capítols i la plantilla de 

personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació. 

INTERVENCIONS: 

DESPESES

AJUNTAMENT TERRACOTTA  ABANS CONSOLIDACIÓ ELIMINACIÓ CONSOLIDAT

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 5.326.002,07 41.850,00 5.367.852,07 0,00 5.367.852,07

CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 3.609.995,70 200.000,00 3.809.995,70 0,00 3.809.995,70

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 128.000,00 150,00 128.150,00 0,00 128.150,00

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 721.478,00 2.000,00 723.478,00 260.000,00 463.478,00

CAPÍTOL5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2.671.321,73 56.000,00 2.727.321,73 0,00 2.727.321,73

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 927.000,00 0,00 927.000,00 0,00 927.000,00

TOTAL DESPESES 13.448.797,50 300.000,00 13.748.797,50 260.000,00 13.488.797,50

INGRESSOS

AJUNTAMENT TERRACOTTA  ABANS CONSOLIDACIÓ ELIMINACIÓ CONSOLIDAT

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 4.000.400,00 0,00 4.000.400,00 4.000.400,00

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 27.001,00 0,00 27.001,00 27.001,00

CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 3.335.200,00 17.000,00 3.352.200,00 3.352.200,00

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.326.874,77 283.000,00 3.609.874,77 260.000,00 3.349.874,77

CAPÍTOL5 INGRESSOS PATRIMONIALS 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00

CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 713.628,72 0,00 713.628,72 713.628,72

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 1.698.693,01 0,00 1.698.693,01 1.698.693,01

TOTAL INGRESSOS 13.448.797,50 300.000,00 13.748.797,50 260.000,00 13.488.797,50



 

 

Sr. Alcalde: les al·legacions de contingut polític, entenem que poden existir prioritats 

diferents de les nostres, però cal tenir en compte el nostre esforç per establir prioritats i 

decidir les accions que volem emprendre.  

En relació a les al·legacions dels sindicats, tenim una component que hi ha un 

imperatiu legal que impedeix atendre-les.  

I en relació a les al·legacions del CE Bisbal Bàsquet, hi ha accions d'inversió que no 

s'han pogut estimar ja que les inversions del Terracotta, per exemple, estan molt 

ajustades.  

Sra. Anglada: ja es va fer l'exposició en el Ple inicial i no té sentit tornar a incidir. No 

s'han tingut en compte les al·legacions ja que han estat de caire polític però entenc 

que algunes de les presentades per nosaltres eren també tècniques. El vot continua 

essent contrari.  

Sr. Font: ens ratifiquem en les al·legacions presentades pel nostre grup. Fer constar, 

vistos els informes del TAG sobre la sentència que hi ha.  

Sra. Cati: en el Tren Petit, haurien de repensar incloure els salaris de tramitació en el 

pressupost. La interlocutòria diu que no s'ha optat i que s'han de pagar salaris de 

tramitació i això no s'ha tingut en compte. Cal dir que tot i l'aclariment, això quedarà 

resolt en breu i caldrà tenir això en compte durant l'any. Cal tenir en compte també el 

que pot dir la Sentència del TSJ Catalunya. Caldria ser previsor.  

M'agradaria poder dir que les comissions informatives no funcionen. Ens hem 

assabentat de la interlocutòria per l'informe del TAG fet als pressupostos. Se'ns hauria 

d'haver informat de la demanda d'execució provisional del mes de novembre. Ho heu 

sabut des de fa tres mesos i no heu informat a les comissions informatives.  

Sr. Aparicio: demanarem que es pengin a la web les al·legacions presentades, ja que 

si les expliquem ara, ningú sabrà de què tracten. Caldria posar-les a la web per 

comparar pressupost i al·legacions.  

Les al·legacions fetes no entren en els punts taxats que marca la TRLHL. Son punts 

molt restrictius, i és evident que queda poc marge per al·legar pels grups municipals, 

tot i així, no només és voluntat política, sinó ganes de fer bé les coses.  

No tornarem a fer el mateix debat ja fet. Vam al·legar en sentit que entenem que el 

canvi de política econòmica de l'ajuntament d'increment de les despeses de capítol 1 i 

2 no és bona ja que s'acompanya d'un nou endeutament. Per tant, això no és un motiu 

d’al·legació. El mateix que les al·legacions les hem fet a nivell d'ingressos que estan 

sobre dotats. Es posa relleu en aquest punt perquè també hi ha al·legacions tècniques 

que no s'han fet cas.  

Això és un document pressupostari, però demanaria que s'executi amb prudència ja 

que molt recursos no es tindran, com el fons de cooperació de la Generalitat. Cal 

també tenir en compte que hem prescindit del fons de contingència, i demanaria per 

tant que l'execució del pressupost es faci des de la prudència i amb amplitud de mires. 



 

 

Per altra banda, nosaltres entenem en relació a la plantilla, que hi ha places que 

podrien ser prescindibles amb la col·laboració amb altres administracions.  

Fem el prec que quan hi hagi la liquidació, es faci atenció a partides per desenvolupar 

el sector sud. Estaria bé que es demostrés la voluntat del govern de desenvolupar 

aquell sector de forma prioritària amb un cost que seria molt poc.  

Sr. Alcalde: les nostres últimes al·legacions a l’oposició tampoc es van acceptar.  

Respecte el manifestat per la Sra. Cati Vilà, s'assenyala que la interlocutòria 

d'execució provisional no és ferma, i per tant no tenim la obligació de dotar-la 

econòmicament, i més quan desconeixem la quantitat que pot ser ja que cada 

casuística és diferent. I repeteixo, no és ferma.  

Sra. Cati Vilà: però en el mateix informe es recomana posar la partida.  

Sr. Alcalde: ja es preveuen legalment mecanismes per fer front a aquests temes, tot 

tenint en compte que hi haurà liquidació del pressupost que tindrà romanent. I la 

voluntat no és de no haver de fer front, però de moment no és una decisió ferma. Si es 

dona el cas, sí que haurem de fer front. També pot ser que el TSJ de Catalunya doni la 

raó a l'ajuntament. No és comprensible que l'extinció de la relació de treball d'unes 

treballadores que no han superat el procés selectiu, se les hagi de re-admetre. 

Sra. Cati Vilà: nosaltres hem considerat que calia dotar per pagar els salaris de 

tramitació.  

Sr. Alcalde: l'informe deixa clar que la interlocutòria no és ferma.  

Sra. Vilà: no obstant en l'informe es recomana dotar de crèdit al final de les 

conclusions.  

Sr. Alcalde: al Sr. Aparicio: ha dit "ganes de fer les coses ben fetes". Jo no sé en el 

seu cas com son o no, vostè ha al·legat que no es podia crear la plaça d'arquitecte 

municipal, però en el mes de gener de 2015, quan nosaltres manifestem que no hi ha 

tota la plaça externa d'urbanisme, vostè respon (es llegeix la intervenció del Sr. 

Aparicio en l'acta assenyalada) en el sentit que caldria fer cas a secretaria. Per tant 

vostè el gener de 2015 diu que la plaça s'ha de crear en plantilla, i ara diu el contrari. 

Per tant, ja no sé com son les coses ben fetes per vostè, ja que es contradiu.  

Tampoc sabem veure que hi hagi despeses desmesurades del capítol 1 i 2. La 

despesa de capítol 1 hi ha la plaça d'arquitecte, un Tècnic de RRHH, que vostès la van 

dotar al 50 per cent, i la d'acció social, que sí té caire polític.  

L'informe d'intervenció no parla d'ingressos sobredotats.  

Ens parla del préstec, però quan es concerti, no comences a pagar automàticament, 

per tant, no cal que diguem coses que no son, no espantem.  

I en relació al conveni que afecta al sector sud, aquest se signa al 2013 i establia que 

a partir de l'aprovació definitiva del POUM (abril 2015), les dos parts tenien 3 mesos 



 

 

per fer el projecte d'urbanització. No hem destinat partida ja que entenem que el 

projecte es pot fer pels SSTT municipals.  

Sra. Anglada: aquesta política de "i tu més" no la trobo encertada. Vostès entenem 

que ho fareu millor que els que ho feien els altres. Per tant, no acceptar al·legacions 

dient que els altres no les havien acceptat, potser és el moment de ser més obert i 

acceptar més els canvis.  

Sr. Alcalde: no es tracta del' "i tu més", es tracta de reflectir una realitat. El motiu pel 

qual no s'accepten les al·legacions és perquè si nosaltres fem incidència en uns 

criteris polítics, és per constatar una realitat.  

Sra. Anglada: tampoc veig que hi hagi hagut un procés participatiu del pressupost i un 

grup del govern va votar en contra del pressupost anterior per aquest motiu.  

Sr. Alcalde: això es farà al proper pressupost perquè no tenim reglament.  

Sr. Puig: hi ha una al·legació del Bisbal Bàsquet, que parla dels grups municipals, i 

creiem que s'haurà d'atendre, ja que és una partida que s'ha de recol·locar ja que els 

grups no tenim perquè tenir aquesta partida.  

I en relació al sector sud, sembla que es diu que es farà una actuació als pisos de Sant 

Francesc. També hi van els horts urbans, també hi haurà una pista de pràctica 

d'esport, i en tema cultural, apostem per donar vida al sector sud.  

I com a CUP, son els nostres primers pressupostos, i amb la nostra inexperiència, 

quan veus els números, fas un exercici d'humilitat ja que les coses des de dintre es 

veuen d'una altra manera. Hi ha hagut partides insuficients i s'ha hagut de dotar del 

que es necessita. També tenim un ajuntament que tenim municipalitzades moltes 

coses que comporten molta despesa econòmica.  

Sra. Bravo: la votació del grup d' ICV en contra dels últims pressupostos era perquè hi 

havia coses que no hi estàvem d'acord. Però quan s'està governant, fer un pressupost 

comporta molts plantejaments que cal ajustar.  

La participació, es crea una regidoria per fer aquesta participació i estem seguint els 

canals que es poden seguir des de com funciona l'administració.  

A vegades és ingrat voler fer propostes i que pel mateix mecanisme de funcionament 

de l'ajuntament, no es puguin tenir en compte.  

I per la creació de la plaça de tècnic d'acció social, és una decisió política ja que des 

del Consell Comarcal s'està fent una feina bona i en canvi des del nostre punt de vista, 

creiem que hi ha una part de la feina que fins ara no s'ha fet i aquesta és la justificació.  

Sr. Aparicio: referent a la Sra. Bravo, dir que la llei marca els motius d’al·legació, però 
el compromís és que mai es desestimen unes al·legacions per no complir els motius. 
Això no obstant, perquè el govern els pugui incorporar al pressupost. Segurament la 
queixa és superior si es desestimen per un criteri tècnic i no polític.  



 

 

No és ingrata la feina de fer les al·legacions, però en el nostre cas és una filosofia molt 
diferent ja que ERC sempre ha seguit una mateixa línia, i no ens sorprén que no 
s'estimin les nostres al·legacions. Quan es fan les mateixes, és perque quedi 
constància, i perquè potser aquest any una vegada executada, potser es tindran en 
compte.  
 
En les qüestions, vostè ha llegit la meva intervenció que feria referència a l'informe del 
secretari, i l'informe que hi ha ara diu que no s'acredita la necessitat de crear aquesta 
plaça.  
Vostès van dir que no volien posar-ho en plantilla ja que aniria en funció del que deia 
el secretari. Per això les al·legacions van en aquest sentit. Per tant creiem que és un 
tema de legalitat però també d'oportunitat. Ara tenim dubtes de la creació de la plaça, i 
pel número de llicències i per l'informe de secretaria actual, entenem que potser es 
podria replantejar la creació de la plaça.  
Respecte la plaça d'acció social, creiem que seria millor conveniar amb altres 
administracions com el Consell Comarcal, ja que potser els recursos econòmics serien 
per la ciutadania i no només pel personal. Només recordar que el tema de la 
coordinació del Consell Comarcal és fa amb un programa de la Diputació que funciona 
i agrairia que es plantegessin si la plaça és necessària i també comptant que tenim 
una persona a la casa amb molta vàlua que podria servir.  
 
Respecte els ingressos, vostè diu que l'informe d'intervenció no ho diu, però quan 
parla de determinades figures impositives, es parla de previsions (com la depuració del 
padró) que indica que molts ingressos no estan justificats i que per prudència seria 
millor no posar. Per tant, caldria pressupostar més baix.  
 
Tampoc s'ha fet el Pla de contingència.  
 
Entenem que aquest increment de capítol 1 i 2 no és la manera més correcte de fer-ho 
i per això crec que un ajuntament ha de mirar a curt i mig termini.  
Com ja li he dit, nosaltres ens agradarà que durant l'execució del pressupost, es sigui 
prudent i no es gasti fins que no hi hagi els ingressos que hi puguin fer front.  
El sector sud, no li deia tant per desenvolupar el Pla Parcial, sinó que no es contempla 
cap partida per al desenvolupament de la zona (tot i que hi hagi previst els horts 
socials i algunes actuacions puntuals).  
 
Sr. Font: m'ha sorprès que l'equip de govern, el Sr. alcalde defensi els pressupostos i 
la CUP digui la seva i Iniciativa la seva.  
Pel Sr. Puig, l’al·legació del Bisbal Bàsquet no va en contra de les aportacions als 
grups, sinó en contra que les subvencions siguin de 21 mil euros a totes les entitats 
esportives. Nosaltres també vam dir que per al comerç Nucli Antic, hi havia 8 mil 
euros, el qual és molt poc.  
Es poden parlar de diferents aspectes, però no es pugen les subvencions a les 
entitats.  
 
Sr. Puig: formem l'equip de govern 3 partits diferents, i intentem buscar un consens 
amb veu pròpia. No som assimilats del Sr. Alcalde i tenim maneres de pensar 
diferents.  
Pel tema de la Festa Major, l'ajuntament paga directament les activitats i ens han 
retallat en tema de programació del Mundial. Una retallada general per poder dotar 
algunes àrees que no existien.  
 



 

 

Sra. Bravo: el Sr. Aparicio està confonent temes. Que hi hagi una persona valuosa a 
l'ajuntament no impedeix la creació de la plaça d’acció social. Amb la mateixa, 
l’ajuntament recupera protagonisme amb la gestió de les polítiques socials. Nosaltres 
considerem que son temes importants per canviar les coses. 
 
Sra. Pascual: En relació al tema de comerç, en el pressupost de 2015 hi havia 
consignació de 5 mil euros a la Federació del Comerç, i ara s'han creat ajuts al comerç 
per promoure el comerç local i s'han determinat 8 mil al Nucli Antic, i 7 mil per l’àmbit 
de l’Aigüeta. Amb el que passem de 5 mil a 20 mil. Estem començant i ens agradaria 
pujar més la partida.  
 
Sra. Anglada: el tema de les aportacions als grups municipals, entenc que els grups, 
aquests pocs diners el fan servir per manteniment de l'espai, o per fer butlletins i 
potser la CUP aquestes despeses no les té perquè utilitza una infraestructura d'una 
entitat a diferència de la resta d'organitzacions polítiques, que paguen impostos.  
 
Sr. Alcalde: hi ha informes contradictoris respecte al tema de la creació de la plaça 
d'arquitecte.  
Pel tema dels pressupostos fets a la baixa, si al final són superiors els ingressos, cal 
destinar a reduir deute, i no es podran destinar a coses per la ciutat.  
Per tant, pressupostem uns ingressos realistes, amb despeses adequades, que si hem 
d'ajustar, ho farem.  
També en relació al destí dels fons propis i inversions, l'1 per cent de la despesa de 
personal i posada en marxa del Terracotta museu afecta, per tant, la casuística no és 
la mateixa aquest any que l'anterior i la comparativa no és del tot exacte.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV 
EN CONTRA: PSC-CxLB-CIU  
 
3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016 
 
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT, Alcalde-President de l’Ajuntament, 
 
Finalitzat l’exercici 2015 consten a Intervenció vàries factures que corresponen a 
serveis degudament realitzats durant l’exercici 2015 i 2014 i que no s’han pogut 
imputar al pressupost 2015 ni 2014. 
Atès l’informe d’Intervenció núm. 46/2016 de data 18 de març de 2016, on consta que 
en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspondrà al Ple 
de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
De conformitat amb el que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de 
l’Acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament per 
import de 464,87 €, segons el detall que consta a l’expedient. 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER amb càrrec al Pressupost de 
l’exercici 2016 de l’Ajuntament aquesta despesa que es reconeix en aquest acord per 
part del Plenari de la Corporació. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a Intervenció Municipal. 
 



 

 

Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: unanimitat 
 
4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2016 
 
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT, Alcalde-President de l’Ajuntament, 
 
Finalitzat l’exercici 2015 consten a Intervenció vàries factures que corresponen a 
serveis degudament realitzats durant l’exercici 2015 i que no s’han pogut imputar al 
pressupost 2015 de l’OOAA Terracotta Museu. 
Atès l’informe d’Intervenció núm. 3/2016 de data 7 de març de 2016, on consta que en 
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspondrà al Ple de 
l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
De conformitat amb el que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de 
l’Acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OOAA Terracotta 
Museu import de 537,97 €, segons el detall que consta a l’expedient. 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER amb càrrec al Pressupost de 
l’exercici 2016 de l’Ajuntament aquesta despesa que es reconeix en aquest acord per 
part del Plenari de la Corporació. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a Intervenció Municipal. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: unanimitat 
 
5.- Aprovació Pla Estratègic de subvencions 2016 
 
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT, Alcalde-President de l’Ajuntament, 
 
Atès que la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions disposa que les 
Administracions que proposin l’establiment de subvencions han de concretar en un Pla 
Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb l’aplicació del 
pla, el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, supeditant-ho al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès, que aquest Ajuntament contempla per aquest exercici 2016 en el Capítol IV del 
pressupost de despeses l’atorgament de subvencions, tant pel procediment ordinari 
(concurrència competitiva) com directe (Conveni), 
 
Atès, que es fa del tot necessari i imprescindible disposar d’un Pla Estratègic de 
Subvencions degudament aprovat, 
 
Atès que al tractar-se d’un instrument de planificació correspon al Plenari l’aprovació 
del mateix, 
 
Es Proposa al Ple: 
 
PRIMER: APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions per aquest exercici 2016 que 
figura com a Annex a la present proposta. 



 

 

 
SEGON: SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el Pla Estratègic de Subvencions en 
el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 20 dies hàbils. En el supòsit de que 
transcorregut aquest termini no es presentessin al·legacions, s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés. 
 
TERCER: COMUNICAR el present acord a l’àrea d’hisenda als efectes del seu 
coneixement. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: unanimitat 
 
6.- Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies 
Renovables, i per  a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques 
Gironines 
 
Atesa 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. 
  
Atesa 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 amb els corresponents programes 
d’actuació  i  accions  de  sostenibilitat energètica. 
 
Atès el programa BeenerGi de la Diputació de Girona que ofereix assistència tècnica, 
jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la 
finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic i en els edificis públics municipals.  
 
ES PROPOSA: 
 
Que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’adhereixi al Pla de Serveis del programa 
BEenerGI de la Diputació de Girona que rep finançament del programa de la Unió 
europea “Horitzó 2020”. 
 
Que concretament es demani, dins el Pla de Serveis, l’assistència tècnica necessària 
per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un 
contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de 
finançament, així com l’assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic contractes amb ESE o altres fórmules de 
finançament. 
 
Sra. Pascual: explica en què consisteix la proposta, i que s'ha considerat oportú acollir-
se a aquest pla de sereis ja que la Diputació ha aconseguit un finançament alt per 
millorar l'eficiència energètica. Per tant entenem que cal aquest assessorament per 
l'enlumenat públic exterior i fer auditories energètiques i en tema de contractació per 
canviar l'enllumenat públic.  
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada: votarem a favor, però una al·legació que vam fer al pressupost és per la 
poca partida del pressupost que hi ha per enllumenat.  
 
Sra. Pascual: hi ha una partida de PAES de 30 mil euros i això ho tindrem en compte.  



 

 

 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: unanimitat 
 
7.- Mocions 
 
7.a) Mocio/ns per a la municipalització del Servei d’Aigües de la Bisbal 
d’Empordà 

 
MOCIÓ PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’AIGÜES A LA BISBAL 
D’EMPORDÀ  PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN  
 
L'aigua és un bé natural, comú i indispensable per a la vida: és necessària per a la 
supervivència i bàsica per a la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. 
És un factor essencial en tots els sectors per al desenvolupament econòmic i social. 
Alhora, l’aigua és un bé escàs que no s’ha de malgastar i del qual s’ha de tenir cura 
per poder garantir-ne la qualitat. En aquest sentit la Directiva marc de l’aigua 
(aprovada l’any 2000) estableix que cal garantir el subministrament suficient d’aigua 
superficial o subterrània en bon estat sanitari. 
 
Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, correspon 
al municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les 
Comunitats Autònomes, en matèria de subministrament d’aigua i de clavegueram i 
tractament d’aigües residuals. Així mateix, l’abastament domiciliari d’aigua potable i el 
clavegueram es configuren com a servei públic de prestació obligatòria per a tots els 
municipis. L’abastament d'aigües i la depuració constitueixen un servei essencial i 
reservat en favor de les entitats locals. En termes similars s’expressa el 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. 
 
Els ajuntaments han d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa 
de distribució en el seu àmbit territorial és apta per al consum humà en el punt de 
lliurament. Assumeix aquesta responsabilitat mitjançant el control analític periòdic de la 
xarxa d’abastament d’aigua de consum humà fins al punt de lliurament al consumidor 
en el cas de gestió directa, o la supervisió d’aquest control en el cas de gestió 
indirecta. 
 
En l’àmbit sectorial l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, atribueix als 
ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua potable [apartat a)], 
mentre que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
 
El cicle de l’aigua comprèn totes les activitats de captació, emmagatzematge, 
potabilització, transport, i recollida i sanejament de les aigües emprades. 
 
L’abastament consisteix en la captació, la potabilització i la distribució d’aigua de 
diverses fonts per al consum domèstic, industrial i municipal. Sovint aquestes primeres 
etapes del cicle de l’aigua són assumides de manera supramunicipal atès que cal 
compartir els punts de subministrament i transport (com és el cas de la Bisbal) 
 
El municipi de la Bisbal disposa de dos punts de subministrament d’aigua per 
abastament públic: 



 

 

 
 - Els pous de l’aqüífer del Daró a Castell d’Empordà compartits amb el municipi 
 de Forallac (mitjançant el conveni per a la utilització conjunta d’instal·lacions 
 per al subministrament d’aigua potable en règim d’alta 30-juny-1992) 
 
 - El pou de Fontanilles de l’aqüífer del Ter amb estació potabilitzadora que 
 aporta aigua als municipis de Fontanilles, Serra de Daró, Forallac, la Bisbal 
 d’Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní i Madremanya d’acord amb 
 les disposicions de la Comunitat intermunicipal Daró-Ter (creada el maig de 
 2015). 
 
El pou i la planta potabilitzadora de Fontanilles foren construïts per l’Agència Catalana 
(mitjançant un conveni l’any 2007) per donar resposta als problemes de quantitat 
(manca d’aigua en època de sequera) i de qualitat (problemes de nitrats) dels pous de 
Castell d’Empordà. 
 
Les instal·lacions de Fontanilles estan gestionades per l’entitat mercantil SOREA, SA 
(per acord de Ple municipal de 25 de març de 2008 d’acceptació delegació provisional 
de la xarxa d’abastament d’aigua en alta del pou de Fontanilles; i delegació de la 
gestió del servei) 
Des de la planta potabilitzadora de Fontanilles, l’aigua arriba als anomenats dipòsits de 
capçalera de cada municipi. Aquesta part del cicle de l’aigua és el que s’anomena 
‘abastament en alta’. Mentre que el subministrament des dels dipòsits de capçalera 
fins a les llars es coneix com a ‘subministrament en baixa’. 
 
Actualment la gestió de la captació de l’aigua dels pous, la potabilització i el 
manteniment de la xarxa de distribució està atorgada a l’entitat mercantil SOREA, SA. 
 
A més a més, a la Bisbal d’Empordà, SOREA també gestiona la xarxa de sanejament 
en baixa, mentre que la xarxa de sanejament en alta i l’estació depuradora és 
gestionada per l’ACA a través d’una empresa concessionària. 
 
En el cas dels municipis de Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní i Madremanya, la 
gestió de l’aigua potable és gestionada per la Mancomunitat intermunicipal d’aigües i 
serveis del Baix Empordà. En aquests municipis SOREA només s’ocupa de l’aportació 
de l’Aigua de Fontanilles fins al dipòsit de distribució de la Mancomunitat. 
 
Pel que fa al sanejament, aquest inclou les activitats de recollida, transport i depuració 
de les aigües residuals. El sanejament és clau per conservar la qualitat ambiental dels 
rius i del litoral marítim perquè permet abocar les aigües resultants sense produir 
efectes nocius al medi. Les aigües residuals de la xarxa de clavegueram en baixa 
acaben desembocant al col·lector en alta fins a la depuradora de la Bisbal d’Empordà. 
 
En el cas de la Bisbal la gestió del servei públic de l’aigua es realitza de forma 
indirecta des de fa molts anys. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va adjudicar en 
data 7 de març de 1980 la gestió del servei d'abastament d'aigua potable a SAUR, 
Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A. El contracte per a la gestió del 
servei d'abastament d'aigua potable va ser adjudicat per una durada de 10 anys 
prorrogables per períodes de 5 anys. 
 
Posteriorment, en data 16 de juliol de 1990 es va procedir, d'acord amb les 
disposicions del plec de condicions econòmic-administratives i segons l'acord plenari 
de data 27 de febrer de 1990, a la primera renovació del contracte d'arrendament de 



 

 

serveis personals subscrit amb Saur. I en data 29 de juny de 1993 l'ajuntament de la 
Bisbal va adoptar l'acord d'encarregar a Saur l'execució de les obres relatives al 
proveïment d'aigua que figuren al contracte que va ser signat en data 11 de novembre 
de 1993, _així com el seu finançament prorrogant la duració del contracte. 
 
Que posteriorment, en data 23 de setembre de 1997 "SAUR, Sociedad de 
Abastecimientos Urbanos y Rurales, S.A." va absorbir SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A., adoptant la denominació d'aquesta darrera, mitjançant 
escriptura de fusió autoritzada pel notari de-Barcelona, Sr. Raul Vall Vilardel1, el dia 23 
de setembre de 1997, amb el número 3.010 del seu protocol. 
 
En sessió de data 28 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament de la bisbal d’Empordà 
va aprovar la modificació del contracte d’abastament d’aigua que contemplava la 
pròrroga del contracte d’arrendament per un termini de vint anys fins l’any 2030, i 
l’ampliació de l’objecte a la prestació del servei de clavegueram i el finançament i 
execució d’obres (ETAP de Fontanilles, obres d’urbanització del Puig de Sant Ramon i 
inversions a la xarxa). 
 
D’uns anys ençà alguns municipis estan recuperant la gestió directa del servei públic 
de l’aigua, entenent que l’aigua és un dret humà i un servei bàsic i públic, i que en cap 
cas pot ser una mercaderia. 
 
L’ajuntament de la Bisbal amb la voluntat d’estudiar la possibilitat de municipalitzar 
aquest servei, i atès que el propi contracte contempla en el pacte cinquè que 
l’abonament de les obres d’urbanització del Puig de Sant Ramon dóna lloc a la 
rescissió del contracte, es proposa treballar amb perspectiva global per analitzar la 
prestació del servei i realitzar un estudi tècnic i econòmic financer, per això es proposa 
en el ple aprovar el següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat per part de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà de 
recuperar tant la gestió del servei d’abastament d’aigua com la del servei de 
clavegueram. 
 
Segon.- Constituir una taula de treball amb representació de tots els grups polítics 
municipals, tècnics municipals i persones i col·lectius especialitzats en la matèria, 
perquè elaborin un pla de treball i d’actuacions, que hauria d’incloure entre d’altres un 
estudi que contempli la viabilitat econòmica-financera de la recuperació de la gestió del 
servei, i un calendari d’actuacions per la implementació dels resultats que se’n derivin. 
Es resultat de la taula és un estudi que haurà d’estar finalitzat l’1 d’abril de 2017. 
 
Tercer.- Presentar i exposar a la ciutadania es resultats de la taula de treball, per tal 
que siguin debatuts públicament i recollir les aportacions que se’n puguin resultar 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta.  
 
Sra. Anglada: ja vaig manifestar el sentit del vot, serà d'abstenció ja que tal com està 
l'ajuntament, no veig viable que es pugui fer aquesta actuació. Com a cost tècnic, 
estarem a precari i només per això i per manifestar una voluntat sense tenir les 
valoracions, creiem que és una simple declaració d'intencions. S'haurà de veure i això 
no garantitza que es pugui dur a terme. No veig, per tant, la necessitat de fer una 
moció. 



 

 

El vot serà abstenció. 
 
Sr. Alcalde: l’essència de la moció és la proposta d'acord i l'únic que canvia és la data 
de l'abril de 2017. L'essència és la mateixa per tant.  
Crec que és important manifestar la voluntat de l'ajuntament, en la mesura de la 
viabilitat de la proposta. No es cap barbaritat fer-ho, independentment de la feina que 
s'haurà de fer.  
 
Sr. Font: votaré a favor i per fer els informes per si és possible la municipalització, però 
també dir que tenim el problema de Sorea i creiem que és una llosa per l'ajuntament 
de la Bisbal. Crec que seria bo que es tirés endavant aquesta problemàtica.  
 
Sr. Alcalde: el tema de Sorea i Puig de Sr. Ramon no és una llosa, és una actuació 
que cal pagar i que es va fer en el marc d'un conveni que s'haurà de determinar si és 
nul total o parcial o no. Per tant, d'una manera o altra s'hauran de pagar. Voldria 
recordar que el contracte actual també preveia que si l'ajuntament feia efectiu el 
pagament de les obres, també es podria rescindir el mateix, i per tant s'haurà de fer 
front.  
 
Sr. Font: sí, però és diferent el que es pot arribar a pagar de les obres.  
 
Sr. Alcalde: el que s'ha de pagar està per determinar ara mateix.  
 
Sr. Aparicio: nosaltres vam presentar la moció perquè estem convençuts que és un 
servei essencial i que es prestaria millor per l'ajuntament. La municipalització del servei 
d'escombraries també va ser dramàtic, i és evident que els dubtes que hi havia s'han 
resolt i s'ha prestat bé el servei amb un cost inferior i sense conflictes.  
Nosaltres vam presentar una moció disposats a pactar el redactat. Entenc que s'havia 
de marcar un temps per prendre una decisió. Des de fa anys aquesta discussió l'hem 
tingut sempre i que si una empresa pot fer el servei, també ho pot fer l'ajuntament. Per 
tant, nosaltres en el tema de Sorea no hi entrarem. Però crec que tenim una 
oportunitat i que ho hem de solventar amb la recuperació del servei.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC-CUP-ICV-PSC-CxLB 
ABSTENCIONS: CIU 
 
7.b) Moció per la retirada d’honors a Felip VI i a tots els membres de la casa real  
       Española 
 
Després de 300 anys d’ocupació dels Països Catalans per part de la corona 
espanyola, el municipi de La Bisbal d'Empordà retira el suport moral a la monarquia i 
expressa la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, 
on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre persones. 
 
Atès que Felip VI, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol- que pretén el nostre 
vassallatge- com a resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a 
conseqüència de l’herència dictada per Francisco Franco; 
 
Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de 
Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els 
Països Catalans no han recuperat; 
 



 

 

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els 
crims comesos per la dictadura feixista, el regnat dels seus antecessors s’ha 
caracteritzat per l’absolució política i penal dels criminals franquistes; 
 
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu 
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional; 
 
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de La Bisbal 
d'Empordà els següents compromisos: 
 
 1- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Real Espanyola al municipi de     
     La Bisbal d'Empordà. 
 
2- Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a 
   societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les     
   persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat Català basat en  
   la igualtat, la fraternitat i la llibertat. 
 
3- Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya i als 
portaveus dels grups. 
 
La Bisbal d'Empordà, a 22 de març de 2016 
 

INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada: vaig dir que votaré en contra seguint el criteri que són mocions que no 
tenen a veure amb la ciutat i que son polítiques. També ho podríem fer amb persones 
del poble que s'han posicionat en contra dels interessos públics de ciutat, com la 
Biblioteca, en què potser podria estar d'acord.  
 
Sr. Font: donarem llibertat de vot però fer constar que a nosaltres ni fu ni fa aquest 
senyor ni la seva família ja que ens creiem independents però faria la reflexió de què 
es faria si es presenta en una inauguració.  
 
Sr. Alcalde: només hauria de venir si es convida a la persona.  
 
Sr. Aparicio: nosaltres com a grup, en aquestes mocions donem llibertat de vot.  
 
Sr. Puig: com a CUP dir que formem part d'aquest país, i una de les entitats que ens 
estan subjugant, es la Casa Reial Espanyola, que són els hereus del franquisme. La 
independència prové de la desconnexió també de la Casa Reial i apostem per 
denunciar tot el sistema que ens estenalla com a poble.  
 
Sr. Alcalde: el gener del 2012 l'ajuntament va aprovar una moció en que la Bisbal es 
declarava municipi republicà. Per tant no ha d'estranyar ara aquesta moció.  
El 27 de setembre de l'any passat, un gran percentatge de ciutadans de la Bisbal van 
votar fores independentistes i no crec que tinguin massa simpaties per una casa real 
que en aquests moments, constituït el Parlament de Catalunya, va rebutjar rebre la 
presidenta del parlament i s'ha posicionat clarament contra el procés, igual que va fer 
el seu pare.  
 



 

 

Sr. Aparicio: la representació de la monarquia ha de ser igual per tothom i estic d'acord 
amb la part final de la moció. Es fan també manifestacions discutibles jurídicament i el 
meu vot serà abstenció i la resta del grup a favor.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: Lluís Sais, David Baixeras, Gemma Pascual,Carme Vall, Enric 
Marquès, Carles Puig, Maria Roure, Josep Maria Castells, Maite Bravo, Marta 
Carol, Jordi Gasull, Cristina Salvà i Nuri Cassanyes 
ABSTENCIONS: Oscar Aparicio, Cati Vilà i Xevi Font 
EN CONTRA: Nuri Anglada 
 
8.- Assabentat de sentència  
 
L´empresa REGEN PARK SL va interposar recurs contenciós-administratiu contra la 
Resolució de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà, de data 14.08.2015 que 
desestimava el recurs de reposició formulat per la recurrent contra les liquidacions de 
l´Impost sobre l´increment del valor del terrenys de naturalesa urbana, corresponents a 
l´objecte tributari del carrer Marquès de Cruïlles 1,3,i 5 per import de 4.514,65 euros. 
 
REFERÈNCIA : Procediment abreujat 355/2015A 
Part recurrent : Regen parl SL 
Part demandada : Ajuntament de la Bisbal d´Empordà 
 
Sentència 26/16 del Jutjat contenciós administratiu 1 Girona : 
El text íntegre de la sentència consta a l´expedient que es presenta al Ple 
 
(...) 
FALLO : 
Desestimo el recurs contencioso-administrativo formulat per REGEN PARK SL 
representada pel procurador Sr. Sobrino Cortés contra la resolució a la que es refereix 
el ofnament de dret primer d´aquesta sentència, sense expressa condemna de costes. 
Contra aquesta resolució no hi cap recurs 
(...) 
 
9.- Donar compte Decrets de forma específica 
 
9.a) Decret 243/2016 – Conformitat comissió de serveis Consell Comarcal del  
       Gironès 
 
Atesa la sol·licitud de nomenament en comissió de serveis presentada per la Sra. 
Marta Dalmau Palom, funcionària d’habilitació nacional i interventora d’aquesta 
corporació amb nomenament definitiu, per ocupar el lloc de treball d’Interventora del 
Consell Comarcal del Gironès.  
 
Atès que s’ha comprovat la concurrència dels requisits per concedir la comissió de 
serveis: existència de lloc de treball vacant, necessitat de cobrir-lo i compliment pel 
sol·licitant dels requisits establerts en la relació de llocs de treball per cobrir-lo. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 53.1.i) 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 l’article 21.1.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 



 

 

▪ RESOLC 
 
PRIMER. Donar conformitat al nomenament en comissió de serveis sol·licitat per la 
Sra. Marta Dalmau Palom, amb DNI 40326394B per ocupar el lloc de treball 
d’Interventora del Consell Comarcal del Gironès. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats i a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
TERCER.  Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri. 
 
La Bisbal d'Empordà, 25 de febrer de 2016.  
 
9.b) Decret 328/2016 – Resolució de contracte d’Aparcaments Costa Brava 
 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 328 
Antecedents.- 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1471 de 17.09.2015 es va incoar procediment 
sancionador per acordar si procedia la resolució del contracte de gestió del servei 
públic de control d’aparcament amb limitació horària – Zona Blava adjudicat a 
APARCAMENTS COSTA BRAVA, SL, amb CIF B-55.122.329 per la comissió de dues 
infraccions molt greus per l’incompliment de les obligacions contractuals estipulades 
en la clàusula vint-i-quatrena lletres a), j), l) i aa)  del Plec de condicions 
administratives particulars del contracte signat en data 23 de juliol de 2012. En la 
mateixa data la instructora formula Plec de càrrecs. 
 
Vist l’art. 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, el plec de càrrecs, juntament 
amb l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador, s'ha notificat a l’empresa 
interessada en data 28.09.2015, atorgant un termini com a mínim de 10 dies per 
formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin valer-se per a la 
defensa dels seus drets o interessos. 
 
Del Plec de càrrecs en resulta que per les  infraccions  qualificades  de  molt greus,  el 
PCAP preveu una  sanció  de  6.001 a  12.000 €  o bé, alternativament, la resolució del 
contracte, quan la infracció produeixi una pertorbació del servei que posi en perill la 
gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris. A la vegada l’art. 223 f) TRLCSP 
estableix com una de les causes de resolució dels contractes l’incompliment de les 
restants obligacions contractuals essencials, essent el pagament del preu una 
d’aquestes 
 
Segons el Plec de càrrecs, els fets que s’imputen són: 
- No pagar el cànon a l’Ajuntament en la quantia i terminis assenyalats vist 
l’impagament de part del 3r trim. de 2014, la totalitat del 4t trim. de 2014 i el 1r trim. del 
2015, que segons dades de la Tresoreria municipal l’import principal ascendeix a 7 de 
setembre de 2015 a 31.767,12 €.  
- No organitzar ni prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques 
establertes en el contracte perquè només hi ha una persona treballant en la zona blava 
en tasques de controlador i se’n va oferir almenys 2 durant tot l’any 
- Programari o aplicacions informàtiques subministrades que impedeixen 
l’execució del contracte 



 

 

En data 14 d’octubre de 2015 l’empresa interessada APARCAMENTS COSTA 
BRAVA, SL presenta escrit d’al·legacions amb NRE 009427 mitjançant el qual s’oposa 
als diversos càrrecs formulats per la instructora i exposa les al·legacions següents   
 
a) En relació a la manca de pagament del cànon a l’Ajuntament en la quantia i 
terminis assenyalats: 
»(...) El passat mes de febrer del 2014 es varen començar les obres del carrer dels 
Valls amb la retirada d’un dels parquímetres de més rendibilitat de la zona blava. Així 
ho vam manifestar en diverses ocasions, sense resposta per part de l’ajuntament per 
tal d’arribar a un acord econòmic i minoració del cànon a pagar.  
La pèrdua d’ingressos d’aquest parquímetre suposa un promig d’un 6,20% 
aproximadament de la recaptació total, percentatge en el que creiem que es tindria 
que minorar el cànon trimestral de 9.500 euros a pagar, quedant el mateix a un total de 
8.910.- cada trimestre (...) 
Si tenim en compte la minoració del cànon per un total de 3.534.- euros el deute 
quedaria reduïda a 36.35,54 euros. (...) Un cop sapiguem l’avast total del deute 
proposarem una forma de pagament a curt termini per deixar tot liquidat.(...)» 
 
b) En relació no organitzar ni prestar el servei amb estricta subjecció a les 
característiques establertes en el contracte perquè només hi ha una persona treballant 
en la zona blava en tasques de controlador 
»(...)se’ns va dir de paraula que el servei estava correcte i que no calia el col·locar un 
altre treballador, cosa que a la vegada hauria trencat per complert l’equilibri de la 
concessió. La realitat es que el servei no precisa d’altre treballador, tot i que 
indirectament, en tenim d’altres que fan substitucions, (...)» 
 
c) En relació als problemes del programari o aplicacions informàtiques 
subministrades que impedeixen l’execució del contracte 
»Les PDA estan en poder de l’ajuntament, la formació feta, la nostra feina més que 
acabada i creiem que no funcionen per desídia ... En la situació que nosaltres les vam 
deixar, faltava contractar la targeta de transmissió de dades i el paper. El nostre 
informàtic, alié a l’empresa, ha fet mans i mànigues perquè funcionin i finalment ha 
desistit per manca d’interès i ajuda ... Aquest ajuntament no tenia preparat ni sabia 
com fer-ho un ordinador com a servidor, aparell i instal·lació que no es corresponia a 
nosaltres aportar. Tenim tots els mails entre el nostre informàtic i responsables de 
l’ajuntament i consell comarcal que avalen les nostres explicacions (...)» 
 
D’acord amb l’art. 12 del Decret 278/1993, l'instructor, si s'escau, ordena la pràctica de 
la  prova que considera puguin alterar la resolució final  a favor del presumpte 
responsable. Per aquest motiu i en ocasió de la reorganització de la Secretaria de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a partir del dia 2.11.2015 i redistribució de 
funcions en el seu personal adscrit es dicta Decret de l’Alcaldia núm. 1802 de 
20.11.2015 per substituir l’instructor i el secretari d’aquest procediment sancionador i 
obrir fase de prova en el procediment sancionador en el sentit de que s’emetin els 
següents informes per part dels òrgans municipals competents, respectivament, en 
relació als arguments manifestats per l’interessat: -La Intervenció de fons; -El 
responsable d’Informàtica i -El cap de la Policia Local. Consta haver-se notificat 
aquesta darrera resolució al concessionari interessat en data 01.12.2015 
 
En data 23.12.2015 s’emet informe conjunt per part del responsable tècnic municipal 
d’Informàtica i del sergent cap de la Policia Local del qual en resulta el següent literal: 
“-En referència al punt 3 de l’escrit, pel què fa al programari i aplicacions informàtiques 
que s’han de subministrar segons el plec de condicions,  no s’està d’acord amb els fets 



 

 

exposats en aquest punt: 1.-El programari mai ha estat integrat en el sistema de gestió 
de sancions per tal de tramitar-les a Xaloc (organisme autònom de la Diputació de 
Girona) 
2.-Des del primer moment es va subministrar a l’empresa un ordinador amb els 
requisits que sol·licitava per tal que pogués configurar i instal·lar el sofware necessari, 
així com el contacte de la persona interlocutora de Xaloc per tal que es coordinés la 
integració del sistema. 
3.- Les PDA entregades no són funcionals, els codis de barres generats no permetien 
el cobrament de sancions ni la tramitació d’expedients amb el sistema de tramitació de 
Xaloc. 
4.- Les característiques exposades en l’escrit presentat no es corresponen amb les 
entregades. Les impressores estan integrades en l’aparell, no funcionant via bluetooth 
com es fa constar. També s’observa que les especificacions tècniques no s’ajusten a 
les posades, per exemple la càmera enlloc de ser de 3mpx és de 2mpx (s’adjunta 
fotografia del model de PDA entregat) 
Degut a tots els fets exposats, aquestes PDA no han pogut ser operatives per les 
tasques policials. 
 
En data 05.02.2015 s’emet informe de la cap de Gestió Econòmica Financera 
municipal del qual en resulten els extractes literals següents:  
 
c) Durant l’exercici 2014, i amb l’inici de les obres del C/ dels Valls, es suprimeix el 
parquímetre ubicat en aquest carrer, identificat com a número 10.El número de places 
que es deixen d’ocupar, i d’acord amb el plec són cinc (5). Tenint en compte la 
proximitat amb el carrer Ample i la no ocupació del 100 per cent durant tota la franja 
horària d’aparcament controlat, és més que probable que no hi hagi cap merma 
d’ingressos per la supressió d’aquestes places. La mercantil, al·lega en un escrit RGE 
1-2015-009427 de 14.10.2015 que el parquímetre núm. 10 (PK10), és un dels de més 
rendibilitat.  
En el quadre anterior, i d’acord amb les dades facilitades per la mercantil, dels 12 
parquímetres instal·lats, ocupa la posició núm. 9 en volum de recaptació. Observem 
que el nombre de places són 5. 
En cap cas, la concessionària de manera unilateral pot aplicar un coeficient reductor 
en el cànon, per supressió de les cinc places d’aparcament, entre altres motivacions 
perquè no queda regulat en el Plec, i per tant la petició decau per sí mateixa. 
Tampoc ha quedat demostrat documentalment el trencament de l’equilibri econòmic-
financer. Aquesta supressió de places respecte del total suposa un 2,59 per cent, en 
tant que es considera testimonial, més encara com ja s’ha esmentat la proximitat amb 
el c/ Ample que l’índex d’ocupació serà superior motivat per la supressió de les places 
del c/ dels Valls.  
 
En línia inversa, la Corporació no va sol·licitar modificació a l’alça el cànon quan va 
incrementar l’import de l’anul·lació de denúncia passant de 3,00€ a 6,00€.(...) 
Hi ha una clara evidència de l’incompliment en el pagament del cànon establert. Atès 
que de l’exercici 2014 manca la quantitat de 19.500,00€ (3r i 4t trimestre) i 48.000,00€ 
de tot l’exercici 2015, sumant un total pendent d’ingressar a dia d’avui de (SEIXANTA-
SET MIL CINC-CENTS EUROS) 67.500,00€. 
 
Per últim, remarcar que la falta de pagament de la contraprestació pactada amb 
l’Ajuntament, no constitueix un retard en el compliment de la seva obligació, o d’un 
incompliment parcial, sinó que queda palès que ha existit un incompliment total. Queda 
evidenciat que la concessionària abona els 9.500,00€ (Núm. d’operació comptable 



 

 

120150001584 de data 30.10.2015)  una vegada va rebre el Decret de l’Alcaldia de 
data 17.09.2015. 
La falta de pagament del cànon és una de les obligacions contractuals essencials a 
que es refereix l’article 223 apartat f)  de la LCSP i  ha de ser considerat com a causa 
de resolució del contracte de gestió del servei públic d’aparcament amb limitació 
horària (Zona Blava).  
Assenyalar també, que l’impagament del cànon pactat es qualificat com a 
incompliment essencial en diversos pronunciaments judicials:  
(Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Murcia de 23 de gener de 2002,  la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 29 de maig de 2006 
o la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia d’ Extremadura de 17 de juliol de 
2012)” 
 
Consideracions jurídiques.- 
 
El procediment per a la resolució contractual, a manca de concretes previsions 
relatives al procediment en les disposicions de dret transitori en el TRLCSP, el seu 
article 224 remet a les normes de desenvolupament de la mateixa el procediment a 
seguir per a l'aplicació de les causes de resolució dels contractes, en aquests 
moments encara el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es va aprovar el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en 
endavant RGLCAP). Tanmateix garantint plenament el compliment dels requisits 
específics d’aquesta norma reglamentària en matèria de contractes, es segueix el 
procediment ordinari establert en el Decret 278/1993, de 9 de novembre.  
 
L'esmentada norma reglamentària en matèria de contractes, quant al procediment de 
resolució, estableix en el seu article 109 els requisits que són exigibles per a la 
resolució dels contractes: "a) Audiència al contractista per termini de deu dies naturals, 
al cas de proposta d'ofici. b) Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o 
assegurador si es proposa la confiscació de la garantia. c) Informe del Servei Jurídic i 
d) Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma 
respectiva, quan es formuli oposició per part del contractista ". 
 
S’adverteix de l’existència de la garantia definitiva pel compliment de les obligacions 
del contracte dipositada en la Tresoreria municipal consistent en un AVAL de l’entitat 
BANCO DE SABADELL, SA amb núm. 10000996560 del Registre Especial d’Avals per 
l’import de 24.000,00 euros, que podrà ser confiscada en cas que el contracte sigui 
resolt per incompliment culpable.  
 
En el present supòsit, i a la vista dels respectius informes emesos en dates 23.12.2015 
pel responsable tècnic municipal d’Informàtica i del sergent cap de la Policia Local i 
05.02.2015 per la cap 
 de Gestió Econòmica Financera municipal, l'incompliment de l'empresa contractista no 
es deu a circumstàncies alienes a la seva voluntat, sinó que són atribuïbles a una 
conducta culposa de la mateixa segons ha quedat acreditat en l'expedient, sent els 
danys produïts, almenys, les quantitats deixades de percebre per l'Administració 
municipal durant el període de vigència del contracte i fins al moment de la seva 
efectiva resolució (afegint-t’hi probablement els interessos de les mateixes a títol de 
perjudicis, la qual cosa es determinarà en procediment separat) quantitats aquestes de 
quantia superior a l'import dipositat pel contractista en concepte de garantia definitiva.   
 



 

 

La necessitat de donar audiència a l'avalista o assegurador, també ha estat 
assenyalada en reiterats dictàmens del Consejo de Estado -DCE_173/2010; 
DCE_1246/2009; DCE_1196/2007; DCE 188/2003-. 
 
En conseqüència, atès el caràcter culpable de la resolució del contracte per ser la 
causa determinant de la mateixa imputable al contractista, correspon:  
a) La confiscació de la garantia: En tot cas l'acord de resolució s'ha de pronunciar 
expressament sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la 
garantia que, si escau, hagués estat constituïda (prèvia audiència de l’avalista) 
b) La indemnització dels danys i perjudicis irrogats a l’Administració: el 
contractista haurà d'indemnitzar a l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, 
s'hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi el de la garantia confiscada. La 
reclamació de danys i perjudicis es tramitarà a través d’un procediment diferent i 
posterior. 
 
Correspon als alcaldes exercir la potestat sancionadora en virtut del que disposa  
l'article 237.5 del Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, l'article 111.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). No obstant això, 
atès l’àmbit competencial específic contractual, cal tenir present la delegació en favor 
de la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia núm. 1057 de 02.07.2015 
 
Per les  infraccions  qualificades  de  molt greus,  el PCAP preveu una  sanció  de  
6.001 a  12.000 €  o bé, alternativament, la resolució del contracte, quan la infracció 
produeixi una pertorbació del servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els 
interessos dels usuaris. S’ha acreditat que les mancances tècniques dels dispositius 
PDA impedeixen prestar el servei de forma adequada i causen perjudicis en el 
cobrament de sancions i la tramitació d’expedients, i la manca d'abonament del cànon 
està configurada com a causa d'extinció de la concessió en la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques en l'article 100 (precepte de 
caràcter bàsic segons la DF2a.5 de la Llei 33/2003) estableix com a causa d'extinció 
de les concessions sobre el domini públic, la "Falta de pagament del cànon o 
qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, 
declarats per l'òrgan que va atorgar la concessió o autorització". A la vegada l’art. 223 
f) TRLCSP estableix com una de les causes de resolució dels contractes 
l’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, essent el pagament 
del preu una d’aquestes 
 
Havent-se formulat per l’instructor proposta de resolució amb idèntics termes i 
consideracions jurídiques que els exposats anteriorment, havent estat degudament 
notificada respectivament, en temps i forma, a l’empresa contractista APARCAMENTS 
COSTA BRAVA, SL i a l’entitat d’asseguradora BANCO DE SABADELL SA, atorgant 
un tràmit d’audiència de deus dies, els quals han transcorregut amb escreix sense que 
cap dels dos interessats hagin presentat al·legacions ni oposició de cap tipus. 
 
RESOLC 
 
1. DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades pel contractista 
APARCAMENTS COSTA BRAVA, SL en data 14.10.2015 amb NRE 009427 d’acord 
amb els fonaments dels informes tècnics i el jurídic que consten en l’expedient i es 
pronuncien sobre les qüestions plantejades  



 

 

 
2. DECLARAR d’ofici LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE de gestió del servei 
públic de control d’aparcament amb limitació horària - Zona Blava- adjudicat a 
APARCAMENTS COSTA BRAVA, SL per Decret de l´Alcaldia de data 13.07.2012 
d’acord amb l’art. 223.f) TRLCSP d’acord amb l’apartat 1r de l’art. 224 TRLCSP 
seguint el procediment previst en l’art. 109 del RGLCAP, havent-se acreditat 
l’incompliment contractual per causes atribuïbles a una conducta culposa del 
contractista. 
 
3. DETERMINAR l’import pendent de pagament en concepte de cànon a data 
febrer 2016 en (SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS) 67.500,00€ als efectes de 
tramitar la corresponent reclamació de danys i perjudicis per la quantitat que excedeixi 
de la garantia confiscada a través d’un procediment diferent i posterior, amb el 
benentès que serà revisada en el moment de dictar la resolució definitiva del contracte 
 
4. CONFISCAR la garantia definitiva pel compliment de les obligacions del 
contracte dipositada en la Tresoreria municipal consistent en un AVAL de l’entitat 
BANCO DE SABADELL, SA amb núm. 10000996560 del Registre Especial d’Avals per 
l’import de 24.000,00 euros 
 
5. Fer constar que: Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es 
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, 
dins el termini d'un mes des de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació o 
directament recurs Contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-administratiu 
de Girona en  el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció 
d'aquesta notificació. 
El recurs de reposició s’entendrà  desestimat si no s'ha notificat resolució expressa en 
el termini d’un mes des de la data d’interposició, aleshores, dins el termini de sis 
mesos, es podrà  interposar el recurs Contenciós-administratiu. Tot això sense 
perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú. 
 
La Bisbal d’Empordà, 17 de març de 2016 
 
9.c) Decret 261/2016 – Donar conformitat al Pla Pressupostari Consolidat a mitjà  
       termini període 2016-2019 
 
Antecedents de fet 
Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix la 
necessitat de remetre al MINHAP els marcs pressupostaris anuals que ha de servir de 
base a l’hora d’elaborar el pressupost anual. 
 
Atès que en nota informativa del MINHAP estableix que amb la remissió de la 
informació continguda als Plans pressupostaris s’entendrà complerta l’obligació 
d’enviar les línies fonamentals del pressupost, ens quals es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
pública, d’acord amb la regla de despesa. 
Atès que aquests Plans Pressupostaris a Mitjà termini contenen previsions d’ingressos 
i despeses per els propers exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.  
 
Vist l’informe de la Interventora núm. 30/2016 de data 1 de març de 2016 
 



 

 

Aquesta alcaldia-presidència, en exercici de les competències residuals que té 
atribuïdes per la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
 
Per tot això Resolc: 
 
PRIMER.- Donar conformitat a les previsions que conté el Pla Pressupostari 
Consolidat a mitjà termini (període 2016-2019) que s’explicita tot seguit, sens perjudici 
de la seva materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en 
cada moment. 
 
DESPESES (PREVISIÓ OBLIGACIONS 
RECONEGUDES) 2016 2017 2018 2019 

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL 5.309.798,66 5.300.000,00 5.353.000,00 5.406.530,00 

CAPÍTOL 2.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE 
SERVEIS 3.809.995,70 3.809.000,00 3.809.000,00 3.828.045,00 

CAPÍTOL 3.- DESPESES FINANCERES 128.150,00 160.000,00 184.000,00 180.000,00 

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 318.965,96 342.419,58 350.000,00 389.978,69 

CAPÍTOL 5.- FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS 1.253.764,28 1.470.000,00 1.350.000,00 1.363.500,00 

CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 45.000,00 45.450,00 45.904,50 46.363,55 

CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 

CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS 926.829,13 927.370,95 982.000,00 982.000,00 

TOTAL 11.812.503,73 12.074.440,53 12.094.306,50 12.217.023,26 

          

INGRESSOS (PREVISIÓ DRETS RECONEGUTS) 2016 2017 2018 2019 

CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES 4.000.400,00 4.040.404,00 4.040.404,00 4.080.808,04 

CAPÍTOL 2.- IMPOSTOS INDIRECTES 27.001,00 27.271,01 27.543,72 27.819,16 

CAPÍTOL 3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 3.352.200,00 3.385.722,00 3.388.541,91 3.439.370,04 

CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.349.874,77 3.383.373,52 3.369.470,17 3.420.012,22 

                      Participació tributs de l'estat 1.945.951,02 1.965.410,53 1.985.064,64 2.004.915,28 

                      Resta de transferències corrents 1.403.923,75 1.417.962,99 1.384.405,53 1.415.096,94 

CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 47.000,00 47.470,00 47.944,70 48.407,78 

CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 280.000,00 0,00 0,00 0,00 

CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 137.500,00 750.000,00 750.000,00 730.000,00 

CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 

CAPÍTOL 9.- PASSIUS FINANCERS 1.698.693,01 420.000,00 450.000,00 450.000,00 

TOTAL 12.912.668,78 12.074.440,53 12.094.306,50 12.217.023,26 

 
SEGON.- Donar compte del present decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que celebri. 
 
TERCER.- Autoritzar a la Intervenció a remetre al MHAP la informació continguda en 
el Pola Pressupostari Consolidat a mitjà termini, que consta com annex. 
 
La Bisbal d´Empordà, 3 de Març  de 2016. 
 
10.- Donar compte dels Decrets de l´Alcaldia  



 

 

 
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. 
 
11.- Assumptes entrats amb posterioritat – punts urgència 
 
D’acord amb l’art. 91.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
Abans de passar al torn de precs i preguntes, l’alcalde-president pregunta si algun 
grup polític vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència algun assumpte 
no comprès a l’ordre del dia.  
 
La urgència de la proposta següent s’aprova per unanimitat dels presents d’acord amb 
allò previst en l’article 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 
 
Es vota la urgència per unanimitat 
 
11.1.- Manifest del mon local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat 
de Turquia 
 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació 

que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions 

supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 

humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a 

les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 

treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el 

president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la 

seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual 

afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  

La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de 

trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb 

l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar 

l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat 

turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 

Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 

milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, 

la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 

persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és 

triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de 

control de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar 

l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se 



 

 

la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa 

que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 

polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats 

valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del 

text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la 

possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 

irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 

d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 

refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 

expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en 

lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 

d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies 

segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i 

consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 

tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca 

frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 

de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen 

explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 

dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a 

Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 

món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta 

Europa que ens fa vergonya i : 

 

 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord 

entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que 

han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar 

subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 

segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 

responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 

reassentades que li corresponen. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat 

pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 



 

 

2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les 

mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 

protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 

persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

 Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 

treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per 

acollir les persones sol·licitants d’asil.  

 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 

garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 

necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

 Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  

Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una vergonya més d'Europa, de Stop Mare 

Mortum 

INTERVENCIONS: 

Sra. Bravo: és un rebuig del món local a l'acord entre UE i Turquia que pretén blindar 
les fronteres europees.  
 
Sra. Anglada: aquest és un segon acord, que potser no és el millor, però s'ha signat 
per molts governs europeus. Trobo a faltar que per fer a nivell municipal, fer ofertes 
d'acolliment, caldria saber què suposa i si podrem complir amb això, ja que cal garantir 
un habitatge, serveis bàsics, assistència sanitària, etc. I cal saber què podem oferir. 
Està molt bé posar-ho i escriure-ho, però cal poder assumir-ho.  
 
Sra. Bravo: a Catalunya vindran uns 250 refugiats que vindran amb el tema de 
l'habitatge resolt i un procés de recollida oficial.  
Tots els grups donen suport al manifest. 
 
12.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada: pregunto a la interventora: les indemnitzacions als regidors es fan per 
compte corrent totes? 
 
Sra. Interventora: sí, per compte corrent i fitxa creditor.  
 
Sra. Anglada: val, doncs suposo que hi deu haver un error en alguna declaració 
d’algun regidor de l'equip de govern que no consta que tingui compte corrent.  
 
Sra. Bravo: jo sí que tinc compte corrent. Estic d'acord i es corregirà.  
 



 

 

Sra. Anglada: ja que si parlem de transparència i ho posem a la web, que no estic 
d'acord, cal posar-ho tot.  
 
Sr. Font: dos temes: pregunto si la Bisbal també ho fa, comprar productes i serveis per 
la central de compres impulsada per la central de compres de l'ACM.  
 
Sr. Alcalde: en llum sí, el algunes coses sí.  
 
Sr. Font: els impostos, la Bisbal els paga a la Hisenda Catalana? 
 
Sr. Alcalde: és un tema que tenim pendent amb la Sra. Interventora.  
 
Sra. Cati Vilà: en el tema del Tren Petit, tot i les comissions que hi ha hagut, per què 
no es va informar del tema de la interlocutòria? 
 
Sr. Alcalde: devia passar per alt. No hi tornarem.  
 
Sr. Aparicio: un parell de precs: en la darrera intervenció, sobre els recursos propis, ha 
dit que es deixaria de fer inversions, i també ha dit que el romanent o major ingressos 
s'hauria de fer per amortitzar préstec. Pregaria que si ens trobem amb aquesta situació 
no es faci per amortitzar préstec, tenint temes importants com Sorea; i el segon prec, 
és en el sentit de fer una assemblea oberta ja que és important la liquidació del 
pressupost i que els regidors poguessin participar per explicar-la i que no hi hagi el 
dubte d'interpretacions diferents respecte el destí dels ingressos.  
 
Sr. Alcalde: jo he parlat de majors ingressos, no de RLT. I els primers s'han de destinar 
a amortitzar préstec. Són dos coses diferents.  
 
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a 
secretària estenc aquesta acta. 
 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
115749AA a  115779AA, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia 26.04.2016 
 

 

Certifico  

El secretari  

 
 
 


