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13.29.11.2016 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  13/2016 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      29.11.2016 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:              21:45 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluis Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sra. Cristina Salvà Reca    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
S’excusa 
Sra. Marta Carol Geronès    IpL-PSC-CP 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora acctal. 
Carmina Casas Noguer 
 
QUÒRUM 
Comprovat que el quòrum dels assistents, compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (i es manté durant la sessió), el Sr. alcalde obre la sessió, 
declarada pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2016, de data 25.10.2016 (exp. A115.1-
12/2016-Secretaria).  
2.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (exp. 2016-07.01/2016 – Intervenció). 
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3.- Aprovar l’ordenació de la publicació de l’acte presumpte d’aprovació definitiva del "Pla 
parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”. Modificació per adaptació al POUM” (exp. H107.1-
10/2016 – Urbanisme). 
4.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
6.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 28 de setembre al 17 de novembre de 2016 
(núms. del 1362 al 1540). 
7.- Precs i preguntes. 
 
Presa de coneixement. 
 
8.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora Sra. Marta Carol Geronès 
(exp. A134.1-1/2016 – Secretaria). 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Part resolutiva: 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2016, de data 25.10.2016 (exp.      
A115.1-12/2016-Secretaria).  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2016, de data 25.10.2016, s’aprova 
per unanimitat dels presents.  
 
2.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (exp. 2016-07.01/2016 – 
Intervenció). 
 
Vist que, per acord de plenari, de data 26 de juliol de 2016, es va adoptar el següent acord: 
 
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit d’incloure aquest precepte 
com a penúltim paràgraf de l’article 7.2 de l’Ordenança: 
 

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

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient de modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 6, de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del TRLHL, pel termini de 30 
dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
BOP, en un diari dels de major difusió a les comarques gironines i al Tauler d’anuncis de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública, aquells que tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 
d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. Transcorregut el 
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període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, l’expedient quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. El text de la modificació 
es publicarà al BOP, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació”. 
 
Vist que el corresponent anunci es va inserir en el BOP núm. 148, de data 4 d’agost de 
2016, en el Punt Avui de data 29 de setembre de 2016 i en el Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es va presentar la següent 
al·legació: Grup municipal d’IpL-PSC-CP (RE núm. 8520, de data 7 de setembre de 2016), 
on s’al·legava: 
 

 En el redactat del nou article 7.2.8 de l’Ordenança no s’hi estableix quin òrgan seria 
el competent per valorar la declaració d’obra o instal·lació d’especial interès o utilitat 
municipal. 

 També considera que es deixa un marge d’interpretació molt ampli i discrecional 
sobre quines obres tindrien aquesta consideració i, per tant, gaudir d’aquesta bonificació. 

 Planteja un redactat alternatiu del precepte, tot establint una bonificació del 25% al 
95% de l’impost i desgranant els percentatges en funció de les circumstàncies socials, 
culturals i històrico-artístiques, i de foment de l’ocupació. A més, determina que el subjecte 
passiu, abans de l’inici de les obres, formularà la corresponent petició tot adjuntant-hi una 
memòria explicativa de les referides circumstàncies. Després de verificar el no inici de les 
obres i d’emetre’s un informe per part d’urbanisme i/o promoció econòmica, s’elevarà al ple 
per a la seva declaració i concessió de la subvenció. 
 
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció de data 21 de novembre de 2016, on, en relació 
amb l’al·legació a), es conclou: “Fer constar que, en relació amb les al·legacions formulades 
pel grup municipal d’IpL-PSC-CP respecte a l’aprovació provisional de la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
i d’acord amb el vigent redactat, l’òrgan competent per valorar la declaració d’obra o 
instal·lació d’especial interès o utilitat municipal és la Junta de Govern Local”.  
 
Vist que es fa necessari resoldre la resta d’al·legacions (b i c) que es basen en criteris 
d’oportunitat, motiu pel qual han de ser resoltes a nivell polític, no jurídic, dins l’àmbit de la 
discrecionalitat administrativa que gaudeix la Corporació. 
 
Vist que, en aquest sentit, i a la vista d’ambdues al·legacions, es considera que cal estimar-
les parcialment en el sentit de modificar el redactat de l’article 7.2.8 de l’Ordenança fiscal 
núm. 6, aprovat provisionalment en el plenari de 26 de juliol de 2016, en els següents 
termes:  
 

“7.2.8) Una bonificació del 25% al 95% de l’impost en les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment de l’ocupació. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació serà necessari que el subjecte passiu sol.liciti la 
declaració d’especial interès o utilitat municipal i hi acompanyi una memòria 
explicativa de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment 
de l’ocupació en què es fonamenti la sol·licitud de declaració d’especial interès o 
utilitat municipal. 
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Presentada la sol·licitud i la memòria, s’informarà per l’àrea municipal corresponent, 
prèviament a l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de la declaració de 
l’obra com a d’especial interès o utilitat municipal i de la concessió de la bonificació”. 

 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals (TRLHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); i dels articles 
52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC). 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Estimar parcialment, en base a les anteriors fonamentacions, les al.legacions 
formulades pel grup municipal d’IpL-PSC-CP (RE núm. 8520, de data 7 de setembre de 
2016), en relació amb l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, tot desestimant la resta, i 
establint el següent redactat de l’article 7.2.8 de l’Ordenança: 
 

“7.2.8) Una bonificació del 25% al 95% de l’impost en les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment de l’ocupació. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació serà necessari que el subjecte passiu sol.liciti la 
declaració d’especial interès o utilitat municipal i hi acompanyi una memòria 
explicativa de les circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o del foment 
de l’ocupació en què es fonamenti la sol·licitud de declaració d’especial interès o 
utilitat municipal. 
 
Presentada la sol·licitud i la memòria, s’informarà per l’àrea municipal corresponent, 
prèviament a l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de la declaració de 
l’obra com a d’especial interès o utilitat municipal i de la concessió de la bonificació”. 

 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit d’incloure l’anterior redactat 
del precepte com a penúltim paràgraf de l’article 7.2 de l’Ordenança. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el BOP, la qual entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Aparicio.- Nosaltres vam presentar aquestes al·legacions per 3 motius diferents. El 
genèric era que enteníem el redactat original marcant només un 95% i sense cap tipus de 
gradació donava peu a l’arbitrarietat. El nostre sentit era ampliar el criteri del 25% al 95% 
que se’ns ha acceptat. Presentar una memòria justificativa que també s’ha acceptat. També 
demanàvem que es gradués i establissin els criteris de forma prèvia  de manera que 
qualsevol ciutadà o entitat i l’equip de govern ho tingués més pautat i no es deixés aquesta 
potestat de decidir ja que els criteris poden ser canviants. Aquesta tercera part no s’ha 
acceptat. Per tant, ens abstindrem. 
 
Sr. Font.- També ens abstindrem. 
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Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1)  
ABSTENCIONS: PSC (3) – CxLB (3) – CIU (1) 
 
3.- Aprovar l’ordenació de la publicació de l’acte presumpte d’aprovació definitiva del 
"Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”. Modificació per adaptació al POUM” (exp. 
H107.1-10/2016 – Urbanisme). 
 
Vist el "Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”. Modificació per adaptació al POUM” de 
juny de 2015, promogut a iniciativa privada per les persones propietàries següents, les quals 
representaven el 54,08% de la totalitat de les finques aportades al sector: Sra. Dolors Guerra 
Pujol, Sra. Maria Júlia Guerra Pujol, Sra. Montserrat Seguí Marull, Sra. Felicia Artero Gómez i 
Sr. José Gómez Blanco, representades totes elles per la societat Tuc Retail SL. 
 
Vist que el citat pla parcial urbanístic desenvolupa les previsions del POUM de la Bisbal 
d’Empordà que, havent-se sotmès al tràmit avaluació ambiental, va ser aprovat definitivament 
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 12 de març de 
2015, tot publicant-se en el DOGC núm. 6870, de 13 de maig de 2015. 
 
Vist que el "Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”. Modificació per adaptació al POUM” va 
ser aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia núm. 55/2016, de data 18 de gener de 2016, a 
la vista dels informes favorables de l’arquitecte assessor urbanístic, de data 1 de desembre 
de 2015, i de Secretaria, de data 18 de gener de 2016. 
 
Vist que l’edicte d’exposició pública es va publicar en el Punt Avui de data 4 de febrer de 
2016; en el BOP de Girona núm. 26, de 9 de febrer de 2016; i en el tauler d’edictes 
electrònic municipal en data 26 de gener de 2016. 
 
Vist que, durant el termini d’informació pública es van presentar quatre escrits d’al·legacions 
en el Registre General de l’Ajuntament: 
 

 Sr. Jordi Terradellas Llensa: RE núm. 1-2016-002660, de 9 de març de 2016. 

 Sr. Xevi Font Galí: RE núm. 1-2016-002651, de 9 de març de 2016. 

 Sr. Lluís Ribas Ribot: RE núm. 1-2016-002662, de 9 de març de 2016. 

 Sr. Jaume Rulduà Ros: RE núm. 1-2016-002663, de 9 de març de 2016. 
 
Vist que Ajuntament va rebre els següents escrits/informes de diversos organismes de 
l’Administració: 
 

 Agència Catalana de l’Aigua: RE núm. 1-2016-003379, d’1 d’abril de 2016. 

 Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement: RE núm. 1-
2016-003937, de 13 d’abril de 2016. 

 Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (informe favorable adoptat en la sessió 
de 13 d’abril de 2016): RE núm. 1-2016-003991, de 14 d’abril de 2016. 
 
Vist que, en data de 14 de juny de 2016 (RE núm. 1-2016-6091), SOREA SA, empresa que 
gestiona el sistema d’abastament d’aigua i el clavegueram en baixa de la Bisbal d’Empordà, 
va presentar un informe a l’Ajuntament sobre la suficiència dels recursos d’aigua i sobre les 
propostes relatives a la xarxa de drenatge i a la xarxa de sanejament. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor urbanístic, de data 15 de juny de 2016, en relació amb 
les al·legacions i els informes on s’estableixen diferents aspectes a incorporar a la 
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documentació del "Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”. Modificació per adaptació al 
POUM” abans de la seva aprovació definitiva. 
 
Vist que, en data 16 de juny de 2016 (RE núm. 1-2016-6190), Gesdip SAU va comunicar a 
l’Ajuntament que, en data 25 d’abril de 2016, va procedir a comprar les dues finques dels 
cinc propietaris promotors mitjançant protocols núms. 1206 i 1207 del Notari de Vic Sr. 
Antonio De Juan Ortiz; que presentava la preceptiva documentació del pla parcial urbanístic 
referenciat, tot incorporant les consideracions del procés d’informació pública i dels informes 
sectorials (de data juny de 2016); i que l’Ajuntament procedís a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte assessor urbanístic, de data 17 de juny de 2016, 
després de la incorporació dels aspectes requerits al "Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep 
Irla”. Modificació per adaptació al POUM”, tot informant favorablement la seva aprovació 
definitiva. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 17 de juny de 2016. 
 
Vist que, en data 21 de juny de 2016 (RE núm. 1-2016-6366), el Sr. Ramon Romaguera 
Amat, en qualitat de propietari proindivís inclòs en el "Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep 
Irla”. Modificació per adaptació al POUM”, constata que no se’l va citar personalment en el 
tràmit d’informació pública i insta a atorgar-li un termini d’un mes per presentar al.legacions. 
 
Vist que, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 926/2016, de 22 de juny, es va acordar citar 
personalment les persones propietàries dels terrenys compresos en l’àmbit del Pla parcial 
urbanístic SUD-02 “Josep Irla” de la Bisbal que no haguessin comparegut en el procediment, 
tot atorgant-los un tràmit d’informació pública d’un mes. 
 
Vist que, en data 22 de juny de 2016 (RS núms. 2-2016-1715, 2-2016-1716 i 2-2016-1717), 
es va notificar el citat Decret als propietaris Sr. Joan Mont Coll, Sra. Catalina Romaguera 
Amat i Sr. Ramon Romaguera Amat. 
 
Vist que, en data 5 de juliol de 2016 (RE núm. 1-2016-6725), el Sr. Joan Mont Coll fa avinent 
que no té cap al.legació a presentar. 
 
Vist que, en data 6 de juliol de 2016 (RE núm. 1-2016-6753) la Sra. Mercè Saurì Alay, 
usdefructuària d’una finca inclosa dins l’àmbit del Pla parcial urbanístic SUD-02 “Josep Irla”, 
va comunicar a l’Ajuntament que, en relació a la comunicació i documentació que se li va 
trametre el mes de febrer de 2016, relativa a l’aprovació inicial del citat Pla parcial, va 
informar-ne els seus tres fills, titulars de la nua propietat de la finca. 
 
Vistes les peticions d’informació i documentació de l’expedient i d’altres del Sr. Ramon 
Romaguera, com a propietari inclòs en l’àmbit del Pla parcial, efectuades en dates 11, 12 i 
14 de juliol de 2016 (RE núms. 1-2016-6901, 1-2016-6960 i 1-2016-7038, respectivament), 
les quals se li van facilitar en dates 12, 16 i 21 de juliol de 2016 (RS núms. 2-2016-1854, 2-
2016-1923 i 2-2016-1979, respectivament). 
 
Vist que, en data 19 de juliol de 2016, es va fer entrega de còpies del Pla parcial urbanístic 
UP3 i del projecte de reparcel.lació UA8. 
 
Vist que, dins el preceptiu termini d’informació pública dels propietaris referenciats, que 
concloïa el 22 de juliol de 2016, es van presentar les següents al.legacions: Sr. Ramon 
Romaguera Amat (RE núm. 1-2016-7406, de data 22 de juliol de 2016) i Sra. Catalina 
Romaguera Amat (RE núm. 1-2016-7407, de data 22 de juliol de 2016).  
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Vista la resolució de les al.legacions per part de l’arquitecte assessor urbanístic, de data 26 
de juliol de 2016, on constata que es mantenen les conclusions de l’informe de 17 de juny de 
2016, en relació a la continuació de la tramitació del PPU per a la seva aprovació definitiva, 
si escau. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 28 de juliol de 2016. 
 
Vist que, en data 29 de juliol de 2016, i fora del preceptiu termini d’informació pública 
atorgat, el Sr. Ramon Romaguera presenta un correu electrònic adjuntant un text corregit de 
les al.legacions presentades en data 22 de juliol, i que, en data 3 d’agost de 2016, en tramet 
un altre fent unes consideracions sobre l’expedient. 
 
Vist que, en data 11 d’octubre de 2016 (RE núm. 9597), els Srs. Josep Maria i Jordi 
Terradellas Llensa, copropietaris del 50% indivís cadascun de la plena titularitat de la finca 
registral núm. 5767, inclosa en l’àmbit del Pla parcial, comuniquen a l’Ajuntament que, tot i 
que l’al.legació presentada (RE núm. 1-2016-002660, de 9 de març de 2016) estava signada 
només pel Sr. Jordi Terradellas Llensa, el Sr. Josep Maria Terradellas Llensa va tenir ple 
coneixement del contingut de l’escrit formulat pel seu germà i el subscriu a tots els efectes, 
tot donant-se per informats de la tramitació de l’expedient. 
 
Vist que, en data 25 d’octubre de 2016 (RE núm. 10014), el Sr. Josep Font Fabregó, en nom 
i representació de Gesdip SAU, sol·licita que “de conformitat amb els arguments exposats i 
per tal de donar compliment amb el què preveu la legislació urbanística vigent i d’aplicació, 
s’acordi ordenar la publicació de l’acte presumpte de l’aprovació definitiva del Pla Parcial 
SUD-02-Sector Josep Irla de la Bisbal d’Empordà i del text de les normes urbanístiques, així 
com les notificacions que siguin preceptives”. 
 
Vist l’informe del Servei jurídic, de data 9 de novembre de 2016, on es conclou: 
 

“1. L’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els 
procediments i a notificar-la, ja siguin iniciats a instància de part o d’ofici. 2. El 
venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima a 
l’interessat/s que haguessin formulat la sol·licitud a entendre-la estimada per silenci 
administratiu positiu, a excepció de determinats supòsits taxats per llei. 3. 
L’estimació per silenci administratiu té, a tots els efectes, la consideració d’acte 
administratiu finalitzador del procediment. 4. En els casos d’estimació per silenci 
administratiu, la resolució expressa posterior a la producció de l’acte només podrà 
dictar-se de ser confirmatòria del mateix. 5. En la tramitació dels plans urbanístics 
derivats l'aprovació definitiva dels quals correspongui als ajuntaments, s'entén que 
es produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el 
termini de dos mesos des del finiment del període d'informació pública. 6. Si un 
instrument urbanístic és aprovat per silenci administratiu positiu, l’òrgan competent 
per acordar-ne l’aprovació definitiva ha d’ordenar d’ofici o a instància de part 
interessada, la publicació de l’aprovació en el butlletí oficial corresponent i, si 
s’escau, ha de fer les notificacions que corresponguin. No es pot adoptar, en 
aquests casos, cap altre acord en sentit contrari al silenci”. 

 
Atès que l’article 81.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, determina que correspon als ajuntaments, un cop vist l'informe 
de la comissió territorial d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva dels plans parcials 
urbanístics que afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les 
determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal. 
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Atès que l’article 22.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que correspon al ple l’atribució d’aprovar el planejament urbanístic 
derivat que posi fi a la tramitació municipal, com és al cas de l’aprovació definitiva del citat 
pla parcial urbanístic. 
 
Ateses les determinacions del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme; de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials; i de la Llei 6/2009, 
del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ordenar la publicació de l'aprovació definitiva del "Pla parcial urbanístic SUD-02 
“Josep Irla”. Modificació per adaptació al POUM”, mitjançant edicte en el BOP de Girona, en 
el tauler d'edictes de la Corporació i en el web municipal, juntament amb text de les normes 
urbanístiques als efectes d'executivitat i obligatorietat del planejament. 
 
Segon.- Fer avinent que, per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del referit pla 
parcial urbanístic d'iniciativa privada, és requisit previ que s'asseguri l'obligació d'urbanitzar 
mitjançant la constitució de la garantia corresponent per part dels promotors davant 
l’Ajuntament, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, d’acord amb l’article 
107.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en el 
termini d'un mes i lliurar-li la documentació tècnica i administrativa completa a efectes 
d'informació, coordinació i arxivament, d'acord amb l'article 88 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Quart.- Notificar l’aprovació definitiva a tots els interessats en aquest expedient. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- Votaré a favor però lamento que ens trobem amb aquesta situació a causa del 
silenci administratiu. S’haurien d’haver mirat més els terminis i no aprovar aquest Pla Parcial 
d’aquesta manera.  
 
Sr. Font.- Primer de tot li demano la dimissió com alcalde perquè tenim una problemàtica sobre 
la taula que no s’ha pogut solucionar ni amb el seu equip de govern, ni amb l’oposició. Ha fet el 
paper d’en Rajoy, de no dir res i deixant passar el temps. Ens convoca a una reunió i després 
no en sentim a parlar més. És curiós que aquestes problemàtiques surtin quan vostè està 
governant. No entenc que no hagi fet cap pas per arribar a un consens ni amb l’oposició ni tan 
sols amb l’equip de govern. Per això li demano la dimissió. I s’ha aprovat per silenci 
administratiu i dies passen anys empeny. I aquesta és la seva manera de manar.  
 
Sr. Aparicio.- És evident que hi ha un fracàs amb el diàleg tan amb l’oposició com amb l’equip 
de govern. En primer lloc per no haver-ho consensuat amb la resta de grups que conformen el 
govern. En segon lloc, portar-ho aprovació i haver-ho de tirar enrere els mesos d’abril i agost. I 
tercer, no parlar mb l’oposició per si hi havia alguna possibilitat d’aprovar-ho de la manera 
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normal, que seria aprovant un projecte, no deixant passar un termini en el qual hi ha una 
manca d’activitat.  
Nosaltres ja li vam dir en el seu moment que era un projecte millorable i una altra incidència va 
ser que no s’havia notificat inicialment a tots els interessats. Durant el termini de les 
al·legacions va canviar el promotor per tant, calia haver-ho portat altra vegada a Urbanisme i 
Comerç perquè emetessin un informe o validar el que ja hi havia.  A banda que varen informar 
pensant que hi aniria superfície comercial en general, i ara ja s’ha detallat que serà un 
supermercat. 
Si no ha fet cap intent amb l’oposició ni amb l’equip de govern és perquè no ha tingut la voluntat 
d’arribar a cap acord. Nosaltres crèiem que hi havia un parell de coses a canviar. Una era de 
temes de sanejament ja solventades i l’altra era introduir millores urbanístiques tan pel propi 
projecte com per la ciutat (distribució del 40% de l’habitatge). I aquest era el moment idoni per 
fer-ho. Si hem deixat passar l’aprovació vol dir que hem perdut la oportunitat com a ciutat per 
millorar aquest projecte. Aquest fracàs n’és responsable l’equip de govern. També ens 
agradaria que ens expliqués el perquè s’ha deixat passar perquè encara seriem a temps de 
negociar-ho.  
 
Sr. Alcalde.- Em sembla que vostès estan ubicats amb el món al revés. Quan una iniciativa 
privada entra un projecte  d’un Pla Parcial la setmana abans del canvi de govern, és a dir el 
maig /juny del 2015, ningú pot creure que no hagin tingut cap contacte previ amb l’ajuntament. 
Els promotors durant 3 anys i mig van fer desenes de reunions amb els tècnics de l’ajuntament 
i amb el regidor d’urbanisme d’aquell moment. I quan entren el Pla Parcial l’ajuntament ja hi ha 
anat fent una sèrie de consideracions. I a partir d’aquí aquest Pla Parcial segueix el seu 
procediment normal. És informat per l’arquitecte municipal que fa una sèrie de prescripcions, 
s’envia a Urbanisme, ACA, Comerç que fan una sèrie de valoracions al respecte. I a partir 
d’aquí totes aquestes prescripcions son recollides en el Pla Parcial. La sorpresa és quan es 
porta a aprovació inicial i els partits polítics que en aquell moment estaven al govern hi voten en 
contra,  quan vostès hi portaven treballant durant anys i n’havien de tenir un cert coneixement. 
Aquesta és la sorpresa. La majoria política hi era aplicant el criteri de responsabilitat que vostè 
Sr. Font em demanava. Un ha de ser responsable amb les seves decisions quan governa i 
quan està a l’oposició. La meva responsabilitat és retirar el punt de l’ordre del dia per les 
conseqüències que hagués pogut tenir per la Bisbal el fet de no aprovar-se el Pla Parcial. Les 
conseqüències d’indemnització econòmica que podria tenir contra l’ajuntament de la Bisbal i a 
favor dels promotors és el motiu pel qual a mi em fa retirar aquest punt de l’ordre del dia.  
A partir d’aquí vaig intentar fer una reunió a quatre bandes que no va fructificar. Estem parlant 
d’un Pla Parcial que compleix tots els requisits i s’ajusta al Pla General.  Diu el Sr. Aparicio que 
perdem la oportunitat d’introduir millores urbanístiques, però que es pensa que no ho hem fet? 
No se’n fia de l’arquitecte municipal?  A més dir això és molt genèric, i a part, se’n recorden 
ara?  Vostès van estar tres anys i mig negociant, concretament el regidor d’urbanisme que 
formava part de la seva candidatura, i suposo que ell va introduir totes les millores 
urbanístiques que s’havien de tenir en compte. I en aquest sentit alabo la feina que va fer 
l’anterior regidor d’urbanisme. Crec que va defensar els interessos de l’ajuntament de la 
mateixa manera que ho ha fet l’arquitecte. 
Jo haig de tenir responsabilitat però vostès no defugin la seva. Les responsabilitats seran 
compartides. 
 
Sr. Castells.- Es parla molt d’equip de govern i nosaltres en formem part. La CUP tenim molt 
clar el tema de coherència i cohesió política. La Sra. Nuria Anglada forma part d’un antic equip 
de govern que aproven un POUM per unanimitat de tots els grups presents d’aquell moment. 
Aquest POUM te unes fitxes particulars que permeten uns usos, uns usos que son modificats 
en aquell moment perquè en aquesta parcel.la concreta es puguin fer activitats econòmiques, 
la qual cosa no hi era inclosa, per tant, alguna responsabilitat tenen vostès amb això. S’aprova 
per unanimitat aquest POUM, i ara els estranya que en aquella parcel·la que vostès van 
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aprovar per unanimitat  que es poguessin fer activitats econòmiques se n’hi faci una? Em 
sorprèn.  
Des de la CUP continuem sent coherents, continuarem votant en contra perquè no és el nostre 
plantejament de ciutat i no és el POUM  que nosaltres haguéssim volgut i no érem al govern en 
aquell moment, per tant, no tenim cap responsabilitat sobre això. Però sap greu. Creiem que us 
ha anat molt bé aquest silenci administratiu. Perquè amb aquest silenci s’acaba aprovant un 
Pla del qual vostès en són partícips i partidaris perquè ho vau aprova. Però ara us permet 
aparèixer davant un sector de la població que reclama un comerç de proximitat i dir: l’equip de 
govern ha aprovat que es faci un supermercat. I això queda perfecte de cara a la galeria. I els 
mitjans de comunicació segur que en faran ressò. Des de la CUP demanem coherència 
política. Hi vau estar d’acord, el Sr. Aparicio va dir que hi estava a favor però no en les formes. 
La coherència hagués estat aprovar-lo sense necessitat de fer-ho per silenci administratiu. 
 
Sra. Bravo.- Iniciativa en el seu moment va votar a favor del POUM però no teníem 
coneixement d’aquests usos comercials per aquest polígon. En aquell moment ens hauríem 
d’haver abstingut però no ho vam fer per desconeixement i ho fem ara. Això no vol dir que 
l’equip de govern no treballi cohesionat però quan vam entrar a l’equip de govern una de les 
condicions a ser no donar suport a les grans superfícies. 
 
Sr. Font.- Si és tot tan normal com vostè diu perquè no es porta a Ple. Només va parlar amb 
l’equip de govern i ja va haver de retirar el punt. Crec que no s’ha portat a Ple per falta de diàleg 
i això no pot negar-ho. Estem parlant d’una aprovació d’un projecte urbanístic. I coherència 
màxima. On la busquem la coherència? I el dia que vam tenir la visita de la Consellera no ens 
van deixar entrar a la reunió de treball. 
 
Sr. Aparicio.- Abans d’entrar en el fons faig una prèvia perquè m’ha preocupat el discurs del Sr. 
Castells. Nosaltres des del primer dia del nou govern vam manifestar en el Ple de constitució 
que estaríem a l’oposició fiscalitzant l’acció del govern, ja que no havíem estat capaços de 
consensuar un govern. Que tinguin discrepàncies al govern és el més normal del món. Em 
sobta que faci aquest discurs quan nosaltres hem intentat sempre de ser molt curosos i no “fer 
sang” de les vostres discrepàncies. Si vostès coma CUP vol trencar un govern el trenqui i si es 
vol mantenir ho facin. Si hi ha una acció que s’ha fet malament nosaltres ho hem de dir. Entenc 
que com a govern han de portar les iniciatives consensuades. Però si no s’entenen no costa 
res parlar amb l’oposició i més quan nosaltres vam dir que vam aprovar el planejament , estem 
d’acord en què hi hagi usos comercials però no amb qualsevol desenvolupament. Nosaltres 
aprovaríem un projecte d’aquest estil però amb unes condicions, no qualsevol. El Sr. Sais té 
raó quan diu que no li vaig enviar el mail però em va trucar el Sr. Quirantes (promotor i amb el 
que l’anterior regidor d’Urbanisme va tenir les converses) i li vaig dir. Se li va fer comprar dues 
finques, fàbrica Rossinyol però amb garantia que s’enderroqués. Se li va dir que hi havia 
d’haver una millora de l’habitatge. També ens preocupava la zona de pàrquing i que fos d’ús 
públic i no només privat i millorar la zona de Pere Lloberas. Ara és el moment de fer-ho i que 
agafin el compromís de fer-ho amb la tramitació. Nosaltres no reneguem del que vam fer en 
aquest planejament però tampoc cal deixar un xec en blanc perquè en aquest sector facin el 
que vulguin. Crec que la data que van entrar el projecte és molt important ja que la presenten 
15 dies abans d’eleccions municipals, quan estàvem en funcions per evitar que se’ls exigeixi 
aquestes millores.  I vostè l’aprova inicialment 6 mesos després. Per tant, amb 6 mesos podien 
haver fet alguna cosa. Sr. Castells respecto la posició però no ens acusi que anem en contra 
de la CUP o en contra el govern. Vostès com equip de govern, estan subjectes a crítica. Li 
agrairia que també fossin curosos. Nosaltres son coherents i conseqüents. Estem d’acord en 
què hi hagi una superfície comercial en aquella zona però no de qualsevol manera.  
 
Sr. Castells.-  Acceptem les crítiques perquè sempre que siguin constructives son bones.  
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Sr. Alcalde.- Falta de diàleg sí, però a conseqüència d’un accés de confiança amb la 
responsabilitat dels demés. A la comissió informativa de dijous passat vam estar debatent si 
fèiem aprovació definitiva i vostès van dir que no. Hem arribat aquí i tothom hi té part de 
responsabilitat.  
Respecte la reunió de l’altre dia amb la consellera qui planteja que sigui la reunió amb l’equip 
de govern és el Gabinet de la Consellera.  
El Sr. Font discrepa del tema de la decisió de la reunió. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Aparicio jo he alabat la feina que va fer el seu regidor d’urbanisme i el perquè 
passen 6 mesos des de que l’entren fins a l’aprovació inicial és perquè precisament se’ls fa 
variar diverses coses en el document que havien entrat inicialment.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: CUP (2 – Puig i Castells) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (3) 
EN CONTRA: CUP (1 – Roure) 
 
4.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
 
- Decret de l´Alcaldia núm. 1471/2016, de 03 de novembre – Intervenció 
 
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 tercer trimestre de 2016 al MINHAP. Vist l’informe d’Intervenció de data 26 
d’octubre de 2016. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL: 
 
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 tercer trimestre de 2016 i que és de 
361,10 dies i de l’Informe d’Intervenció de 26 d’octubre de 2016. 
 
Segon.- Posar en coneixement del Plenari aquesta resolució en la propera sessió que se 
celebri. 
 
6.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 28 de setembre al 17 de novembre de 
2016 (núms. del 1362 al 1540). 
 
Es dóna compte succinta dels Decrets d’alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària als 
efectes del que es preveu a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
concretament del Decret d’alcaldia núm. 1362 del 28.09.2016 al núm. 1540 del 17.11.2016. 
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7.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- Pregunta en relació a la campanya pedagògica de conscienciació pel tema 
de gossos. Ja vaig dir que malauradament aquestes campanyes no funcionen, només quan 
hi ha la sanció. Voldria saber quin termini es donen per saber si funciona i saber què pensen 
fer després. 
 
Sra. Pascual.- De termini no n’hi ha cap. Es fa la campanya, es lliga amb la policia. No és un 
problema exclusiu de la Bisbal sinó estès a tot arreu. No donem un termini als propietaris 
incívics. 
 
Sr. Alcalde.- Els propietaris no tenen termini. Si es detecta un acte incívic es sanciona. És 
una campanya recordatòria.  
 
Sra. Anglada.- O hi ha un reforç policial i sancionador o sinó anirem a parar allà mateix. 
Últimament es fa servir el Passeig perquè els gossos corrin altra vegada.  
 
Sra. Pascual.- Una campanya comunicativa tan específica com la que estem duent a terme 
em sembla que no s’havia fet mai. Crec que convenia. A partir d’aquí veurem l’efectivitat. És 
veritat que hi ha gent només entén la sanció. 
 
Sr. Sais .- Li puc assegurar que tema de sancions per defecacions n’hi ha. 
 
Sr. Font.- Pregunta si el dia 6 de gener que és divendres hi haurà mercat i saber si els 
comerciants estan al cas.  
 
Sra. Pascual.- Es va fer la consulta a Promoció, es va traslladar a l’àrea que pertocava i a 
partir d’aquí em sembla que avui se’ls hi ha comunicat. 
 
Sr. Font.- Pregunta si ha anat bé la reunió d’urbanisme. Saber si també hi anaven pel tema 
del local de l’Agència Tributària Catalana. 
 
L’alcalde comenta que no era per aquest tema la reunió.  
 
Sr. Font.- Torna a insistir amb el tema de la neteja dels carrers. Es dóna la casualitat que 
dissabte a les 7h del matí hi havia treballadors de la brigada amb els bufadors i se’ns ha fet 
arribar una queixa de l’hora de neteja. Busquem un sentit comú.  
 
Sr. Alcalde.- La reunió era per temes varis d’urbanisme: Pla especial de Sant Pol...  
 
Sr. Aparicio.- Comencem amb un prec. Ja fa uns mesos que vam demanar a la regidora 
d’Acció Social si ens podia fer arribar els criteris d’adjudicació de les ajudes que hi ha per les 
extraescolars.  
 
Sra. Bravo.- Em sap greu però la tècnica es va incorporar la setmana passada i hi estem 
treballant. De seguida que tinguem l’informe us ho enviarem. 
 
Sr. Aparicio.- Pregunta per les obres de Josep Irla. Saber com està perquè comença a venir 
el temps de les pluges. 
 
Sr. Alcalde.- No han començat però hi ha llicència donada.  
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Sr. Aparicio.- En relació al tema de Pla de Barris ens agradaria saber el termini d’execució 
que hi haurà. Saber si ja tenen un calendari i saber si es podran fer totes les obres que hi 
havia.  
Amb les noves normatives cada vegada ens obliguen més a fer l’administració electrònica 
per part dels ajuntaments. Saber si hi ha un calendari d’aplicació i es fa el prec que es facin 
cursets a les entitats que en tenim moltes sobre això.  
Per últim, pregunta al regidor de comunicació quins criteris es fan servir per “penjar” al web 
de determinades entrevistes que es fan als mitjans de comunicació a regidors d’aquest 
ajuntament. 
Comenta si podrà llegir l’escrit de renúncia que li ha fet arribar la Marta Carol.  
 
Sr. Castells.- En relació al tema d’administració electrònica s’han tingut converses amb la 
Diputació  i el CCBE per intentar trobar dues coses. La que seria econòmicament més viable 
i la que suposés menys trasbals al funcionament de l’ajuntament. Malauradament no ens 
podem acollir als ajuts de poblacions de menys de 10.000 habitants. Es va fer una proposta i 
el dijous passat es va fer una nova reunió amb el CCBE perquè ens passin una proposta. El 
que ja es pot fer ara es entrar preguntes i respondre electrònicament. Ara s’està mirant els 
diferents programaris per adaptar-se al programa general de gestor d’expedients. Hi haurà 
una partida al 2017 per anar introduint això. Intentarem que sigui el més ràpid i econòmic per 
l’ajuntament. La Diputació també ens ha fet arribar una proposta. 
S’hi està treballant pel compliment de la Llei. 
En relació al tema de les entrevistes hi ha un criteri periodístic. Desconec si es pengen més 
entrevistes dels que estem a l’equip de govern o no. Igual que les notícies intentem que 
siguin d’interès comú general. És una web informativa institucional. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte la reunió amb la consellera Borràs l’havíem demanada nosaltres però 
aprofitant que ella tenia una visita territorial per aquí ens van proposar de venir a la Bisbal. El 
motiu era claríssim el termini de Pla de Barris. Hi ha una pròrroga fins el 2017 però en la cas 
nostre hi havia una problemàtica afegida que era la casuística de no poder fer inversió nova 
pel famós compte 413. La primera qüestió va ser si hi havia alguna possibilitat de recuperar 
aquest any 2016. Ens van demanar que féssim arribar un escrit. L’altra qüestió va ser que  
en funció de l’anualitat que se t’ha concedit el Pla de Barris tinguis 10 anys per executar-lo i 
en funció de quin altre any 8 anys. La consellera ens va dir que hi estava totalment d’acord i 
que ho estaven negociant amb el Departament d’Hisenda i que treballarien perquè 
tinguéssim el mateix dret. 
 
Sr. Aparicio.- Crec que nosaltres hem de marcar un calendari i saber si farem totes les obres 
o no.  
 
Sr. Alcalde.- A partir del moment que l’ajuntament pugui fer nova inversió si el termini és 
31/12/2017 anirem molts justos per dues actuacions urbanístiques molt importants per Pla 
de Barris com son la rehabilitació de l’antic ajuntament i el carrer Ample. Li puc assegurar 
que ho veig materialment impossible. La voluntat de l’ajuntament hi serà. Per això vam 
demanar que ens poguessin donar aquest any com perdut que ens el poguessin donar coma 
pròrroga excepcional.  
 
Sr. Aparicio.- Diu que no ha pogut fer inversió pel compte 413 però també hauria de dir que 
un motiu és perquè no han sigut capaços finançar inversió amb recursos propis. 
 
Sr. Alcalde.- Estem parlant d’un import de 900.000€ per rehabilitar l’antic ajuntament i d’un 
milió llarg pel carrer Ample. Quan han tingut vostès estalvis d’aquests imports? Difícilment. 
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Sr. Aparicio.- Altres anys es feia mig milió d’euros amb recursos propis. Aquí hi ha una 
diferència, per tant, no tot és imputable al tema de Sorea. 
És evident que si és fins 2017 costarà fer-ho.  
Si tenim la previsió i sabem la quantitat exacte per executar, treballem tots per fer el màxim 
possible d’aquesta inversió perquè no trobarem massa sovint que un 50% vingui 
subvencionat per una administració.  A banda que vàrem deixar el deute en poc més de 5 
milions d’euros, quan ens el vàrem trobar amb més de 10 i, per tant, es podria acudir a 
préstec, sempre i quan es redueixin les despeses i s’aconsegueixi capacitat de retorn, que 
amb el pressupost que han fet vostès pel 2016 no hi és. 
 
Sr. Castells.- No cal que sempre que parli d’equip de govern faci referència al Sr. Castells i a 
la CUP, som equip de govern. Només he dit que formar equip de govern pot discrepar.  
En relació a l’assessorament amb les entitats la farem quan arribi el moment. 
En relació al tema de comunicació és un tema periodístic però el que hem d’intentar és que 
el Facebook no es converteixi en un espai de debat ni de propaganda. No és el lloc per fer-
lo.  
 
Sr. Aparicio.- Ara s’han començat a fer entrevistes a Ràdio Bisbal a tots els regidors. 
Demano que es pengin totes les entrevistes. Que es segueixi el mateix criteri per tothom.  
Si es penja la del Sr. Alcalde s’ha de penjar la de tothom. 
 
L’alcalde comenta que a l’anterior legislatura no es penjava res de l’oposició. I que a més no 
es deixava anar a tothom a la Ràdio. 
 
Comença una discussió en relació aquest tema. 
 
Sra. Anglada.- Ja que parlem de comunicació, demano ja que hi ha un conveni amb TV 
Costa Brava es faci servir. 
 
Sr. Castells.- No hi ha cap conveni amb TV Costa Brava. Només va cobrir Festa Major i un 
parell més d’actes. Hi ha una aportació de 2.000€. Però el “bulo” que hi ha un conveni de 
16.000€ és fals. 
 
Sr. Font.- Comenta perquè triga tant la impressió del Butlletí. 
 
Sr. Castells.- Hem calculat malament els tempos però la intenció és que arribés a les cases 
abans del dia 9. 
 
En aquests moments el Sr. Font s’absenta del plenari per motius laborals. 
 
Presa de coneixement. 
 
8.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora Sra. Marta Carol 
Geronès (exp. A134.1-1/2016 – Secretaria). 
 
Vista la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, presentada 
en data 2 de novembre de 2016 (RE núm. 10244) per la Sra. Marta Carol Geronès, regidora 
del Grup municipal d’IpL-PSC-CP. 
 
Atès que l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) determina que 
els membres de les Corporacions locals perdran la seva condició, entre d’altres, per 
renúncia, la qual s’haurà de fer efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació. 
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Atès que, segons la sentència del Tribunal Constitucional 214/1998, d’11 de novembre, 
«l'article 9.4 del ROF situa el moment de la renúncia en aquell en el qual la mateixa es fa 
“efectiva” davant el Ple, això és, no quan es presenta en el Registre de la Corporació 
Municipal, sinó precisament quan, registrada a l'Ajuntament, aquesta renúncia és portada 
davant el Ple, sent aquí, en aquest instant, quan es fa efectiva». 
 
Vist que el Ple, en cas de no observar cap anomalia o defecte, haurà de prendre’n 
coneixement, tot instant la Junta Electoral Central que designi el següent candidat de la llista 
del Grup municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Vist que, amb la citada renúncia al càrrec, queda una vacant de regidor/a de l’Ajuntament de 
la Bisbal d’Empordà per al Grup municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general (LOREG), en el cas de la renúncia d’un regidor/a, l’escó s’atribuirà al 
candidat/a o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu 
ordre dins de la llista. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 19.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general (LOREG), correspon a la Junta Electoral Central expedir les credencials als 
regidors/es en cas de vacant per renúncia, una vegada conclòs el mandat de la Juntes 
Electorals Provincials i de Zona.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, presentada en data 2 de novembre de 2016 (RE núm. 10244) per la Sra. Marta 
Carol Geronès, regidora del Grup municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Segon.- Declarar la vacant de regidor/a de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per al Grup 
municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Tercer.- Instar la Junta Electoral Central que expedeixi la corresponent credencial per a la 
designació del següent candidat de la llista del Grup municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a la regidora cessant Sra. Marta Carol Geronès. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Seguidament, el Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Aparicio, qui llegeix un escrit de la renúncia 
que li ha fet arribar la regidora Marta Carol:  
 
“Bona tarda. 
Avui passa la meva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament, i precisament la meva 
absència es deguda als motius que provoquen al renuncia, la incompatibilitat horària i el temps 
a dedicar a la família. 
Com tots be sabeu, sóc mare de tres fills de 6, 9 i 12 anys. Durant aquests anys que he estat 
regidora, jo he hagut de fer molts sacrificis, però ells també. Tardes, vespres i fins i tot nits que 
han hagut d’estar sense la seva mare que havia d’assistir a Plens, Comissions, reunions de 
l’Ajuntament. I ho han fet sense gaire queixa, conscients que això era una activitat més que 
realitzava la seva mare, que ja de per si té moltes activitats.  
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Però ha arribat un moment que tant ells com jo em dit prou. La meva vocació de servei 
continua intacta, no renego dels anys de regidora.  De la tasca que he fet a l’oposició aportant 
idees, i des del govern amb una gestió que va pretendre ser innovadora i de promoció cultural a 
entitats i particulars, n’he après molt, i he intentat dedicar el màxim del meu temps i esforços 
per la ciutat que estimo. 
Però com us he dit ha arribat el moment de dir prou. De dedicar totes aquestes hores que 
dedicava a la ciutat, als meus fills, que s’ho mereixen i que eren els que més patien les 
absències de la mare. 
M’agradaria tenir un record per tots els regidors del meu grup, l’Òscar, L’Eva, en Jordi, l’Albert, 
en Carles i la Cristina amb els que he compartit molt bons moments, i amb els que vàrem 
aconseguir que a més d’un grup de ciutadans que volien treballar per la Bisbal, acabéssim 
essent un grup d’amics. 
I també a la resta de regidors d’altres forçes polítiques, amb els que hem coincidit aquestes 
dues legislatures, i amb els que amb més o menys punts de contacte he treballat. 
Aquest és un adéu forçat per les circumstàncies. Continuaré treballant per la ciutat i 
col·laborant amb l’associacionisme bisbalenc, i, com que mai se sap, diguem que això és un 
punt i apart, no un punt i final”. 
 
El Sr. alcalde comenta que li transmetin en nom seu i de l’ajuntament l’agraïment i el 
reconeixement per la feina ben fet al llarg d’aquests anys.  
 
La Sra. Anglada comenta que ja li ha fet arribar el seu suport personalment. 
 
La Sra. Vilà també agraeix el servei que ha fet i respecten la seva decisió. 
 
El Sr. Puig també comenta que ja li va dir personalment i agraeix la seva feina i ell ha intentat 
continuar la seva tasca. Reconeix la seva bon feina a l’àrea de cultura. 
 
Sra. Bravo.- També agraeix la seva feina i esforç i respecten la seva decisió personal. 
 
Sr. Aparicio.- Li estic molt agraït perquè quan va decidir fer el pas, una persona que no era del 
partit, ni ho és encara, ni ho serà mai (rialles), i jo era la primera vegada que em presentava, 
podia haver tingut molts dubtes. Independentment de la feina que va fer jo li estaré agraït 
perquè és una persona amb un caràcter molt alegre i això que ha dit al seu escrit que vam 
acabar sent un grup d’amics en bona part va ser gràcies a ella. Pel caràcter que té, que ella 
sempre diu que li ve de la seva àvia. Ha fet que fos molt més fàcil passar els moments difícils 
que hi hagut. No tenim la capacitat moral per demanar-li que faci més esforços dels que ha fet. 
Ja li he dit personalment, però vull que quedi constància l’agraïment per part de tots els 
regidors que hem treballat amb ella. També faré arribar els vostres. Sap greu que a causa dels 
horaris que tenim no pugui continuar al servei de la ciutat. Però tal i com ha dit ella ho 
continuarà  fent des de les entitats. I esperem que tal i com ha dit ella sigui un punt i apart i la 
tornem a  veure directe o indirectament en aquest ajuntament. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (2) – CiU (1) 
EN CONTRA: Cap. 
ABSTENCIONS: Cap. 
 
Abans d’acabar el ple el Sr. Alcalde fa una referència dos ex-regidors que han traspassat en 
aquest darrer mes. El Sr. Pere Plaja i el Sr. Josep Maria Terradellas, en “Terri”.  
 
El plenari vol fer arribar el condol i suport a les seves famílies. Eren dues persones molt 
diferents però molt peculiars amb la seva manera de ser. En Pere Plaja ha estat un referent per 
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moltes generacions de bisbalencs, el seu tarannà transmetia bondat i era una persona molt 
implicada. I en el cas d’en Terri jo sempre admirava la seva capacitat de crítica permanent i 
autocrítica. El feia una persona molt especial i particular. Volia reflectir que ens han deixat dues 
bones persones i que en el seu moment es van implicar amb la ciutat, no tan sols en 
l’ajuntament  sinó amb altre aspectes també. Eren gent implicada i que estimaven la nostra 
ciutat. 
 
  
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
L’alcalde     El secretari  
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  
 
La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
xxxxxxx a  xxxxxxxxxxx, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia .............. 
 
Ho certifico  
El secretari 
 


