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15.20.12.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  15/2017 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      20.12.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:              21:15 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluís 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. Òscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora acctal. 
Carmina Casas Noguer 
 
QUÒRUM 
Comprovat que el quòrum dels assistents, compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (i es manté durant la sessió), el Sr. alcalde obre la sessió, 
declarada pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Part resolutiva: 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 13/2017, de data 23.11.2017 (exp. 
A118.1-16/2017 - Secretaria) i l’acta de la sessió ordinària 14/2017, de data 28.11.2017 
(exp. A118.1-17/2017 - Secretaria) 
2.- Aprovar  la pròrroga del conveni marc de col.laboració entre els Ajuntaments de la Bisbal 
d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret en l’àmbit 
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del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels municipis per a l’any 
2018 (exp. E112.1-53/2017 – Àrea Promoció i Desenvolupament Local) 
3.- Aprovar definitivament les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018 (exp. A131.1-3/2017 – 
Intervenció). 
4.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica: núm. 2068/2017 – Intervenció. 
6.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 16.11.2017 al 12.12.2017 (núms. 2129 al 
2283). 
7.- Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Part resolutiva: 

 
1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 13/2017, de data 23.11.2017 (exp. 
A118.1-16/2017 - Secretaria) i l’acta de la sessió ordinària 14/2017, de data 28.11.2017 
(exp. A118.1-17/2017 - Secretaria) 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària núm. 13/2017, de data 23.11.2017 i 
l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2017, de data 28.11.2017, s’aproven per unanimitat. 
 
2.- Aprovar  la pròrroga del conveni marc de col.laboració entre els Ajuntaments de la 
Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i 
Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació dels 
municipis per a l’any 2018 (exp. E112.1-53/2017 – Àrea Promoció i Desenvolupament 
Local) 
 
Vist que en el marc del Pla Estratègic dels Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret s’estableix un pla d’acció 
conjunt en desenvolupament econòmic i ocupacional. 
 
Vist que amb l’objectiu de promoure el Pla Estratègic es va constituir el Grup Impulsor format 
per alcaldes/esses i/o regidor/es dels cinc municipis.  
 
Vist que, en data 21 de desembre de 2015, es va signar el conveni marc de col·laboració 
entre els ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura, Corçà i Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i 
d’ocupació dels municipis. 
 
Vist l’informe tècnic, amb el vistiplau de la regidora, respecte a la proposta d’aprovació de la 
pròrroga del conveni per a l’any 2018.  
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal el qual consta incorporat a l’expedient. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 del conveni sobre l’aportació econòmica, el Grup Impulsor 
va aprovar el passat 25 d’octubre de 2017, en sessió ordinària, el pressupost 2018. 
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Atès l’article 6 del conveni sobre la durada del mateix, el qual estableix que és prorrogable 
any a any per acord mutu entre les parts. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la pròrroga per l’any 2018 del “Conveni marc de col·laboració entre els 

Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 

Corçà i Ullastret en l’àmbit del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació 

dels municipis”. 

Segon.- Incorporar al pressupost 2018 un import total de 30.785,42€ d’acord amb el 
pressupost d’ingressos i despeses aprovat pel Grup Impulsor, segons detall: 
 
  Despeses Finançament 

      

Capítol I. Despeses personal 68.263,44 € 

 Capítol II. Despeses corrents 29.480,34 €   

Capítol IV. Ingressos. Transferència corrents.  

Aportació ajuntaments  
12.867,26 € 

Capíto IV. Ingressos. Transferències corrents. Subvenció 

SOC. 
  54.091,10 € 

Subtotal 97.743,78 € 66.958,36 € 

Aportació Ajuntament de la Bisbal d'Empordà 30.785,42 € 

 
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
Quart.- Notificar el present acord als ajuntaments de Forallac, Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret. 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’alcalde explica que aquesta és la renovació del conveni que se signa cada any amb els 
diferents municipis que formen el Pla Estratègic en el qual queden definides les aportacions 
que correspon a cada un dels municipis en funció de les despeses previstes anuals i del 
finançament que s’espera tenir. Llavors el resultat es reparteix entre els diferents municipis. 
 
Sr. Font.- Pregunta si aquesta subvenció del SOC que surt al quadre de finançament ja està 
aprovada. Confirma que el seu vot serà favorable. 
 
Sra. Pascual.- Ja està aprovada. Aquesta correspon a la pròrroga del contracte que ja tenim 
amb les dues AODL’S. L’aportació és un 80% del SOC i la resta és a repartir amb els 5 
ajuntaments. 
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Sr. Pacheco.- Votarem a favor. Nosaltres ens felicitem perquè ja des del 2015 s’ha 
consolidat. Vam treballar el Pla Estratègic inicial i hi havia la por  amb el canvi de legislatura 
què passaria. És important que cada any es vagi prorrogant. Els primers anys s’havia de 
consolidar però ara potser s’hauria de fer un esforç per recuperar diverses branques del Pla 
Estratègic que es van treballar en el document inicial on hi havia molts projectes previstos. 
El tema turístic i ocupació serien els principals i també d’infrastructures conjuntes.  
Penso que en turisme i promoció s’ha fet molta bona feina però el Pla Estratègic era una 
visió conjunta de diferents aspectes. Animem que es potenciïn més aquests altres aspectes. 
 
Sra. Pascual.- En prenc nota. En tema d’insfraestructures ens vam reunir amb Movistar ja 
que a alguns polígons no els arribava prou bé l’Internet. No vam arribar a una entesa però sí 
vam trobar un Pla B per facilitar a les empreses que poguessin tenir un bon internet. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 
 
3.- Aprovar definitivament les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018 (exp. A131.1-
3/2017 – Intervenció). 
 
Vist que, per acord de plenari, de data 31 d’octubre de 2017, es va adoptar el següent acord: 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals a regir a partir de 
l’1 de gener de 2018 i que es conté en el text refós que consta a l’expedient amb el següent 
detall: 
 

 NÚM.1 GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

 NÚM.2 GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 NÚM.3. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 NÚM.4 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 NÚM.5 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 NÚM.6 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

 NÚM.7 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 

 NÚM.8 
TAXES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE 
COMPETÈNCIA LOCAL 

 NÚM.9 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 NÚM.10 TAXA DE CLAVEGUERAM 

 NÚM.11 TAXA DE RECOLLIDA TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS 

 NÚM.12 
TAXA PER LA RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

NÚM. 13 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O OCUPACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC 

NÚM. 14 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL 

NÚM. 15 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN INSTAL.LACIONS O 
XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÉGIM ESPECIAL 

NÚM. 16 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
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NÚM. 17 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE 

NÚM. 18 
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A 
LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) 

NÚM. 19 

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ 
LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE 
DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS, DE LES 
ACTIVITATS INNÒCUES, DE LA LLEI 11/2009 DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ 
ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES 

NÚM. 20 
ORDENANÇA FISCAL,REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 
PER CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I RECOLLIDA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS I ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA MOTIVADA. 

NÚM. 21 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, 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 el tauler d’anuncis de la 
Corporació i en un dels diaris de major difusió de la província. Durant el període d’exposició 
pública, aquells que tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del 
TRLHL, podran examinar l’expedient i presentar les al.legacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 
d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. Transcorregut el 
període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, l’expedient quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. El text íntegre de la 
modificació de les Ordenances Fiscals es publicarà en el  BOP i en tauler  d’edictes de la 
Corporació, les quals entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2018 i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació”. 
 
Vist que el corresponent anunci es va inserir en el BOP de Girona núm. 210, de data 3 de 
novembre de 2017, en el Punt Avui de data 2 de novembre de 2017 i en el Tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per 
a 2018 s’han presentat les següents al.legacions:  
 
1) Grup municipal de CiU (RGE núm. 1-2017-012890 de data 13.12.2017). 
2) Grup municipal de CxLB (RGE núm. 1-2017-012907 de data 13.12.2017). 
3) Grup municipal d’IpL-PSC-CP (RGE núm. 1-2017-013138-2 de data 17.12.2017). 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament i del tècnic de Medi Ambient de dades 
18.12.2017 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 19.12.2017.  
 
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). 
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A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal de CiU, RGE núm. 1-
2017-012890 de data 13.12.2017  en el següent sentit: 
 
 Estimar l’al·legació novena d’ajustar la numeració a les següents ordenances   
 Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 
 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal de CxLB RGE núm. 1-
2017-012907 de data 13.12.2017 en el següent sentit: 
 
 Estimar l’al·legació a l’Ordenança  núm. 21 en el sentit que s’han unificat les 
bonificacions per tots els preus públics en l’article 7.  
 Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 
 
Tercer.- Resoldre les al·legacions presentades pel Grup municipal d’IpL-PSC-CP RGE núm. 
1-2017-013138-2 de data 17.12.2017 en el següent sentit: 
 
 Estimar l’al·legació B.1 de l’Ordenança fiscal núm. 3 en el sentit que ja es contempla 
la bonificació sol·licitada  
 Desestimar íntegrament la resta d’al·legacions. 
 
Quart: Aprovar definitivament les Ordenances fiscals que han de regir per l’exercici 2018, 
amb el text que consta a l’expedient. 
 
Cinquè.- Publicar en el BOP de Girona i en el Tauler d’edictes de la Corporació l’acord 
d’aprovació definitiva i el text íntegre de les Ordenances fiscals, les quals entraran en vigor 
l’1 de gener de l’any 2018 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes del seu 
coneixement. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- Són pràcticament molt semblants a les de l’any passat per tant, les nostres 
al·legacions tampoc canvien gaire. 
Només em fixaré amb les primeres ja que es torna a no fer cas d’un advertiment. No consten 
els estudis financers ni del les taxes ni dels preus públics. Això ja és una reiteració de les 
diferents ordenances i no s’ha fet cap intenció de fer-li cas.  
S’hauria de fer una revisió de les bonificacions, també pel que fa al 50% de recàrrec que hi 
ha a l’IBI dels pisos desocupats ja a les ordenances de l’any passat es va dir que no hi havia 
una normativa clara per definir quins pisos es consideraven buits. No té sentit que hi consti 
si no existeix la normativa. Pel que fa la bonifació del 50% de l’ICIO per la creació de places 
turístiques em sembla que limitar-ho només al Nucli Antic no té sentit si volem potenciar que 
vinguin visitants. 
I finalment, un apunt que vaig fer dels preus públics de l’Escola de Música no s’entén perquè 
hi ha dos preus que no estan bonificats quan tots els altres ho estan.  
 
Sr. Font.- Agrair a l’equip de govern per haver estimat una al.legació de Compromís per la 
Bisbal. Però el nostre vot serà en contra perquè s’han desestimat la resta d’al·legacions.  
Comenta la de rebaixar el 10% de l’IBI que va carregar l’Estat Espanyol. 
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Sr. Aparicio.- Hem presentat gairebé les mateixes al·legacions que l’any passat, no només 
per convenciment sinó perquè entenem que hi ha un acord plenari del 2015 en què ens vam 
comprometre que l’any 2018 faréim ordenances fiscals  respectant els mèrits de principi de 
capacitat econòmica i progressivitat. Cada any insistirem en presentar al.legacions en 
aquest sentit.  
Respecte rebaixar el 10% de l’IBI l’Ajuntament de Girona ja ho aplica en tots els immobles 
que  no tenen caràcter residencial.  
Hem presentat diferents al·legacions, una d’elles la taxa de recollida d’escombraries. És 
evident que cobrim de sobres. Treure un 6% respecte l’any anterior. Es podria fer segon la 
capacitat econòmica. 
Fem un prec per estuar-ho de nou. S’han de buscar unes ordenances fiscals més justes per 
tothom.  
El nostre vot també serà negatiu. 
 
Sr. Alcalde.- Agraeix el to constructiu per part de tots.  
Respecte els estudis econòmics financers n’hi ha alguns que estan fets i d’altres que 
s’aniran fent al llarg d’aquest exercici. No es poden fer tots de cop. Respecte el que ha 
comentat la Sra. Núria Anglada de la bonificació del 50% de l’ICIO al Nucli Antic, comencem 
per aquí perquè s’intenta una reactivació d’aquest.  
Amb el tema de l’IBI s’ha de  tenir en compte que la situació de l’Ajuntament en quan a 
despesa corrent no és la mateixa que hi havia fa 3 anys enrere. S’ahn posat en marxa dos 
equipaments com Terracotta Museu i ara la Biblioteca. No s’ha apujat l’IBI en aquests 3 anys 
però hem de tenir en compte la despesa corrent actual. 
Respecte el fraccionament de pagaments, l’ajuntament de la Bisbal recull totes les peticions 
dels ciutadans que volen fraccionar l’IBI i fa un servei a la carta segon petició. Estem oberts 
a les necessitats individuals de cada persona. L’ajuntament aplica totes les bonificacions 
que la llei contempla. Si en poden haver algunes de noves es poden estudiar.  
L’Ajuntament de la Bisbal durant els darrers anys ha fet un esforç amb les partides d’acció 
social i atenció a les persones.  
A partir d’aquí hi ha coses que se’n poden parlar. Treballem-hi.  
 
Sra. Anglada.- La resposta seva sempre és la mateixa. No sha presentat cap estudi ni l’any 
passat ni aquest. Si estan fets envieu-los.  
 
Sra. Pascual.- El de residus l’any passat el vam fer. 
 
Sr. Marquès.- I el de l’Escola de Música també. 
 
Sr. Aparicio.- Hi ha mesures que es poden fer sense necessitat de fer un estudi com ara 
subvencions a famílies nombroses o monoparentals...hi ha línies per fer-ho. 
Respecte l’estudi de costos l’any passat vam fer l’esforç de demanar un estat de liquidació 
del pressupost. Podem rebaixar la taxa d’esmbraries. 
 
Sra. Pascual.- Podem jugar sempre amb els números. Si l’any passat vam fer un esforç de 
fer un estudi de costos  en tema de residus, si nosaltres el posem en dubte podem caure en 
un perill molt greu. Si no ens creiem la feina que fem internament com pdoem establir quin 
és el cost del servei. Ens podem autoenganyar tots dient que es pot rebaixar la taxa 
d’escombraries. Entenc les seves al·legacions però hem de ser honestos. El tractament de 
residus puja any a any perquè el preu l’estableix la Generalitat de Catalunya.  
L’Ajuntament  de la Bisbal des del 2014 es va adherir al conveni del CCBE per portar els 
residus a la planta de tractament Lloret. A finals d’aquest any s’exhaureix aquest conveni i 
n’ahurem de signar un altre. Nosaltres més algun altre municipi petit vam apostar per anar a 
Lloret mentre la resta de municipis de la comarca tothom va seguir anant amb Solius.  
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Això representava un cost superior i la Bisbal s’hi va adherir. Encara nos abem quin serà el 
preu de la planta de tractament de Lloret. Li demana al Sr. Aparicio que ja que està al CCBE 
seria bo que ho defenses com Ajuntament de la Bisbal conjuntament. Perquè ens podem 
trobar que nosaltres des del 2014 vam apostar anar a Lloret i que ara no hi poguem entrar i 
hàgim d’anar a un altre lloc i que el preu encara sigui més elevat. Això ho vaig demanar en 
el conseller i a la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient CCBE en el seu moment. Que els 
ajuntaments que de bon principi vam apostar per anar Lloret se’ns fes aquest tracte. Molts 
altre municipis no ho van fer. I ara potser ens podem trobar al 2018 que no poguem anar a 
Lloret i hàgim d’anar a l’Alt Empordà i el preu d’entrada sigui 20€ més per tona.  
Pel que fa referència  a la taula que vostè ha entrat, hem mirat les dades i encara ens 
faltaran diners. Per tant, no podem baixar la taxa d’escombraries perquè els números no 
lliguen. Hem intentat bonificar al màxim i vam establir una bonificació a nivell de comerços 
però la cosa no dóna per més. I encara no sabem quin serà el preu d’entrada a Lloret.  
Els residus tenen un cost. Si algú sap com abaratir-ho que m’ho expliqui com fer-ho.  
 
Sr. Aparicio.- Els ingressos en aquests moments eren d’un milió vint-i-un mil nou-cents tretze 
amb zero vuit de reconeguts nets de l’estat d’execució del pressupost que se’ns van facilitar 
d’intervenció. El que vam pressupostar en aquest ajuntament de pressupostos eren de 
739.000.-€ de tractament de residus. Per molt que pugi no arribarem al milió encara que posi 
tots els costos indirectes que vulgui. Per tant, és evident que hi ha un marge de maniobra.  
No li dic que rebaixi però es poden buscar noves fórmules per invertir més i que hi hagi més 
reciclatge i així el cost al qual vostè feia referència baixi. Seiem i ens ho mirem.  
Vostè ha fet referència al conveni del CCBE i ha dit “vostès van decidir”, nosaltres no vam 
decidir res. I a més consta a l’informe que va fer l’anterior interventora una comunicació de la 
Generalitat de Catalunya i ens obliga a anar allà. Tenim l’obligació d’anar-hi. El Consel  
Comarcal veient que hi ha això, pactem que aquests ajuntaments que hem apostat per la 
planta de transferència de Forallac tinguin un preu inferior a tots aquells que no hi han 
apostat. I fan un segon conveni amb la Generalitat i la planta de tractament de Lloret i a més 
es diu que tindrem un preu tancat durant 3 anys. Ara és quan s’ha de renegociar.  
Els altres ajuntaments ara estan buscant la possibilitat d’anar directament a Lloret, si la 
Generalitat que és qui té la competència, es manté amb el que havia dit els hi ha de prohibir 
si no passen primer pel Consell.  
Qui marca quin Ajuntament va a Lloret o no, és el programa de la Generalitat. No ens 
correspon com Ajuntament prendre aquesta decició.  
Jo els demanava quan he fet aquesta intervenció és assentar-nos i estudiem-ho. Em sembla 
que s’està imputant alguna despesa de neteja viària que no hauria de ser i no perdem 
aquest nivell d’ingressos i busquem fórmules alternatives.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) 
EN CONTRA: PSC (3) – CLB (3) – CIU (1) 
 
4.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha cap. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica: núm. 2068/2017 – 
Intervenció. 
 
DECRET DE L´ALCALDIA NÚM. 2068/2017-Intervenció (Exp. GIAL 5/2017-C105.3) 
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Donar compte PMP tercer trimestre 2017 
 
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 2017 al MINHAP. Vist l’informe d’Intervenció de data 30 
d’octubre de 2017. 
 
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 2017 i que és 
de 518,18 dies i de l’Informe d’Intervenció de 30 d’octubre de 2017. 
 
SEGON.- POSAR en coneixement del Plenari aquesta resolució en la propera sessió que se 
celebri. 
 
6.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 16.11.2017 al 12.12.2017 (núms. 2129 al 
2283). 
 
Es dona 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. 2129, de data 16.11.2017, al núm. 2283, de data 
12.12.2017. El Ple se’n dona per assabentat. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- En llistat de decrets n’hi ha un que parla de l’aprovació de les  bonifacions per 
compostatge del 2017. Voldria saber de quina manera es bonificaran. 
 
Sra. Pascual.- S’ha de fer un ingrés. I les persones que no ho tinguin domiciliat se’ls hi 
demanarà el compte corrent. De cares a l’any vinent ho hem canviat perquè aquest any hem 
anat tard. Ho reconec. 
 
Sra. Anglada.- La mecànica és bastant complexe, per un costat el compostatge, per l’atra la 
bonifació de l’ús de deixalleria. Voldria fer un prec també lligat al tema d’escombraries, que 
facin estudis reals del funcionament de la deixalleria. No sé si aquestes bonificacions 
afavoreix que la gent recicli correctament. Cal un anàlisi real i seriós de quin és l’ús que es 
fa d’aquesta bonificació. 
 
Sra. Pascual.- Jo difereixo de la seva opinió. La deixalleria de la Bisbal està molt 
optimitzada. El ciutadà l’utilitza moltíssim. El percentatge de reciclatge ens augmenta més 
d’un 10% per l’ús que es fa de la deixalleria. Mirarem el tema de la bonificació però nosaltres 
no en tenim constància que no funcioni bé. N’hem parlat a nivell de Consell Comarcal. 
 
Sra. Anglada.- No discuteixo l’ús. Està clar que si hi ha una bonificació l’ús no baixarà.  Sinó 
el que realment es recicla.  
 
Sra. Vilà.- Els que han demanat la bonificació del compostatge i ho tenen domiciliat es 
pagarà pel mateix compte corrent, o s’ha de comunicar un número de compte corrent nou? 
 
Sra. Pascual.- Es pagarà en el mateix número de compte.  
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Sra. Vilà.- Respecte el que ha dit la Sra. Anglada de la utilització correcte no m’hi poso però 
quan anem a segellar veig que la persona d’allà no mira el que portes i no posa cap creu al 
què portem. I per altra banda, volia saber si allà poden desmuntar residus que moltes 
vegades em diuen que tiri a rebuig.  
 
Sra. Pascual.- El tema de desmuntatge no ho fan a les deixalleries ja que necessitaríem 
dues o tres persones més treballant que només es dediquessin a fer això. L’altre tema ho 
posaré en coneixement del Consell Comarcal. 
 
Sr. Font.- En relació a les eleccions de demà, hi ha col.legis electorals que a menys de 15 
metres tenen propaganda electoral penjada en faroles, legalment han d’estar a menys de 50 
metres. No sé legalment qui s’encarrega de treure-les.  
 
Sr. Alcade.- Normalment, si no ho han retirat els partits polítics ho retira la Brigada. 
 
Sr. Aparicio.- Només faré un prec en relació al decret que s’ha donat compte del PMP. 
Demano que hi consti els dies reals. També fer un estudi del perquè hem passat de negatiu 
a positiu. I desitjar bones festes a tothom. 
 
 
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 .............. de 2017. 
 
Ho certifico - El secretari  


