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08.25.07.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  08/2017 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      25.07.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:05 h 
Hora d’acabament:              22:20 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 
Sra. Cristina Salvà Reca    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 ordinària núm. 07/2017, de data 27.06.2017 (exp. 
A115.1-7/2017 - Secretaria).  

 2.- Ratificar la modificació dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per a la 
seva adaptació a la normativa vigent (exp. C105.6-1/2017 – Medi Ambient). 
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 3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2017 (exp. 
G104.1-18/2017 – Intervenció). 

 4.- Aprovar la resolució del contracte d’obres adjudicat a Arcadi Pla, SA per a la 
“Construcció de la nova Biblioteca Central Comarcal. Edifici ampliació” (Exp. núm. 
E115.3-1/2017 - Secretaria). 

 5.- Aprovar provisionalment el "Pla Especial Urbanístic d’equipaments per l’estació 
d’autobusos a la Bisbal d’Empordà a la Bisbal d’Empordà” (exp. H105.1-4/2016 – 
Urbanisme). 

 6.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 

7.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 16.06.2017 al 17.07.2017 (núms. del 
1214 al 1420). 
8.- Precs i preguntes. 

 
Presa de coneixement: 

9.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora Sra. Cristina Salvà 
Reca (exp. A134.1-4/2017 – 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. 07/2017, de data 27.06.2017 (exp. A115.1-
7/2017 - Secretaria). 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 07/2017, de data 27.06.2017, s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Ratificar la modificació dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per a la 
seva adaptació a la normativa vigent (exp. C105.6-1/2017 – Medi Ambient). 
 
Vist que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà és membre del Consorci de les Gavarres. 
 
Vist que, en la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, de data 20 
de juny de 2017, es va prendre entre d’altres, el següent acord, que, pres de l’esborrany de 
l’acta, diu: 
 

“6.- Modificació dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per a la seva 
adaptació a normativa vigent. aprovació inicial. 
 
Ates que el Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai 
d’Interès Natural de les Gavarres ha procedit, en dues ocasions, a endegar els 
tràmits per a la modificació dels seus Estatuts, derivada dels canvis produïts en el 
règim jurídic dels consorcis. Malauradament, els referits intents finalment no van 
reeixir, per la qual cosa, en la sessió del Consell Plenari de 28 d'abril de 2015, es va 
acordar, per unanimitat, elevar la proposta de modificació dels Estatuts per tal que 
sigui l'Administració de la Generalitat la que procedeixi, en primer terme, a la seva 
aprovació. 
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Atès que el text estatutari que s'annexa a aquest Acord pretenia, originàriament, 
adaptar-se a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, previsions 
que a hores d'ara es contenen a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic.  
 
Atès que així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per incloure 
com a nous membres del Consorci dues entitats sense ànim de lucre, l'Associació de 
Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya, així com 
l'Ajuntament de Forallac, ens local que ja havia format part del Consorci en el passat, 
atès que és un dels municipis amb més territori dins l'Espai d'Interès Natural i que 
sempre ha treballat activament per la conservació i la promoció del massís de les 
Gavarres. 
 
Atès que finalment el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ACORD 
GOV/54/2017, de 25 d’abril, va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per 
a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, que passa a 
anomenar-se Consorci de les Gavarres, i el seu text refós; 
 
Atès el que disposen l’article 118 i següents de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
règim Jurídic del Sector Públic i els articles 313 i 322 del decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per majoria absoluta, amb els 
vots a favor dels senyors, Emili Mató (Ajuntament de Cassà de la Selva), Narcís 
Sastre (Ajuntament de Girona), Xavier Vilella (Ajuntament de Llagostera), Albert 
Peracaula (Ajuntament de Madremanya), Joan Alcalde (Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro), Marc Garcia (Ajuntament de Torrent), Rufino Guirado (Ajuntament de Vall-
llobrega), Pere Cabarrocas (Ajuntament de Quart), Joan Català (Consell Comarcal 
del Baix Empordà), Rufino Guirado (Consell Comarcal del Baix Empordà), Lluis de 
Manuel Rimbau (Consell Comarcal del Gironès), Josep Fermí Santamaria (Diputació 
de Girona), Jaume Vicens (Generalitat de Catalunya) i de les senyores  Elisabeth 
Alsina (Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura) i Gemma Pascual 
(Ajuntament de La Bisbal d’Empordà), total 15 vots a favor, i l’abstenció del Sr. Josep 
M. Vidal (Ajuntament de Llambilles), total 1 abstenció.  
 
Primer. Admetre com a nous membres del Consorci  del les Gavarres, a l'Associació 
de Gestors Forestals de les Gavarres, al Consorci Forestal de Catalunya, i a 
l'Ajuntament de Forallac. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, que passa a 
anomenar-se Consorci de les Gavarres, i el seu text refós, que s'annexa a aquest 
acord. 
 
Tercer. Aprovar també, l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Diputació de 
Girona , per disposar aquesta Administració de la majoria de vots als òrgans de 
govern del Consorci, en aplicació del criteri recollit a l'article 120.2.a, de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Quart. Donar trasllat d’aquest acord i de la proposta de modificació dels Estatuts 
rectors del Consoci a les entitats i corporacions consorciades a fi de que procedeixen 
a la seva aprovació. 
 
Cinquè. Sotmetre la proposta de modificació dels Estatuts a informació pública 
durant el termini de trenta dies, mitjançant publicació dels corresponents anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Annex 
Estatuts del Consorci de les Gavarres 
 
Capítol primer 
Disposicions generals 

 
Article 1 
1. El Consorci de les Gavarres es constitueix com a entitat pública consorciada entre 
els ajuntaments de Calonge, Cassà de la Selva, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles-
Monells-Sant Sadurní de l'Heura, Celrà, Forallac, Girona, Juià, la Bisbal d'Empordà, 
Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Quart, Sant 
Martí Vell, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega, els consells comarcals del 
Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de Girona, l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci 
Forestal de Catalunya, de conformitat amb els acords dels organismes respectius, a 
fi de complir les finalitats assenyalades en aquests Estatuts i en la seva Carta 
Programàtica.  
2. El Consorci resta adscrit a la Diputació de Girona, per disposar aquesta 
Administració de la majoria de vots als òrgans de govern del Consorci, en aplicació 
del criteri recollit a l'article 120.2.a, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
3. El règim jurídic del Consorci de les Gavarres és determinat per aquests Estatuts, 
per la reglamentació interna que es pugui dictar en el seu desenvolupament i, en tot 
allò que no estigui previst, per la normativa autonòmica i estatal que li resulti 
d'aplicació. 
 
Article 2  
El Consorci s'anomena Consorci de les Gavarres. Té una durada indefinida i 
subsistirà mentre perduri la necessitat de les finalitats que se li atribueixen. La seva 
seu social està ubicada a Monells, a la primera planta de l'edifici de can Geronès - 
Finca Camps i Armet s/n.  
 
Article 3 
1. L'àmbit d'actuació del Consorci de les Gavarres abasta, en principi, l'àrea 
delimitada per l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres i per l'àmbit 
corresponent a l'espai de la Xarxa Natura 2000 amb el codi ES5120010. 
2. Aquest àmbit pot estendre's convenientment per la zona geogràfica de les 
Gavarres i abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat admesos al 
Consorci. 
 
Article 4 
1. El Consorci, format amb caràcter voluntari, no té ànim de lucre, és de naturalesa 
administrativa i té personalitat jurídica pròpia. En conseqüència, pot realitzar actes 
d'administració i disposició de béns, subscriure contractes, defensar judicialment i 
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extrajudicialment els seus drets i, en general, tots els actes necessaris per assolir, 
d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en aquests 
Estatuts. 
2. El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques o privades, aquestes últimes sense ànim de lucre, l'activitat de les quals 
estigui en total consonància amb els objectius del Consorci i de la Carta 
Programàtica, sempre que facin l'aportació inicial que es determini i es comprometin 
a fer aportacions regulars per al seu funcionament. 
 
Article 5  
1. L'objecte del Consorci és la preservació i la revalorització del patrimoni del massís 
de les Gavarres i la promoció del desenvolupament de les activitats econòmiques 
que siguin compatibles amb les funcions que compleix el massís. 
2. Amb aquesta finalitat, els objectius s'orienten en quatre grans eixos: 
1. Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres.  
2. Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada 
al massís, basat en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals.  
3. Ordenació dels usos de lleure. 
4. Foment de l'educació ambiental i la recerca científica.  
 
Article 6  
1. El Consorci realitza per a la consecució de les seves finalitats les funcions 
següents:  
a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment a les 
Gavarres de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de 
vida de la població rural. 
 b) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l'ús i a 
la gestió del territori i dels seus recursos naturals.  
c) Proporcionar l'assessorament i l'ajuda tècnica necessària als ens integrats al 
Consorci.  
d) Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, 
paisatgístics i econòmics de les Gavarres, així com fer-se càrrec de l'organització i el 
foment de llur estudi i coneixement.  
e) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i 
que es portin a terme dins de l'espai de les Gavarres.  
f) Crear un fons d'informació en el seu àmbit d'interès.  
g) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci 
referència a l'espai de les Gavarres. 
 h) Impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit del 
massís i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci. 
 2. Aquestes funcions són exercides en el marc d'uns principis generals d'actuació, 
que es recullen a la Carta Programàtica del Consorci.  
 
Capítol segon 
Òrgans de govern 
 
Article 7  
Els òrgans de govern del Consorci són els següents: 
a) El Consell Plenari  
b) La Comissió Executiva  
c) El president  
 
Article 8 
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1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està 
format per dos representants de la Diputació de Girona, dos representants del 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural, 
dos membres de cada consell comarcal i un membre de cada ajuntament o entitat 
que forma part del Consorci. 
En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives. 
2. En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada 
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari 
es fa d'acord amb la periodicitat que determinen les institucions, coincidint amb les 
renovacions que es produeixen al si de les institucions que representen d'acord amb 
els processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada institució per remoure 
el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú. 
3. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, amb relació al seu objecte i a les 
seves finalitats, les següents funcions que tenen caràcter indelegable: 
a) L'elecció, entre els seus membres, del president i dels vicepresidents.  
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva. 
c) L'aprovació i la modificació d'aquests Estatuts, sens perjudici de la necessitat 
també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
d) L'aprovació de la Carta Programàtica. 
e) L'aprovació de la reglamentació interna del Consorci. 
f) La gestió del patrimoni del Consorci, amb facultat de subscriure aquells contractes 
necessaris per assolir les seves finalitats.  
g) L'aprovació del pressupost, dels plans i dels programes d'actuació anuals.  
h) L'aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis. i) 
L'admissió de nous membres del Consorci. 
j) Admetre els membres del Consell de Cooperació. 
k) La dissolució i la liquidació del Consorci. 
l) L'aprovació de la plantilla de personal. 
m) Aprovar els projectes d'obres instal·lacions i serveis la contractació dels quals 
sigui competent. 
n) La contractació d'obres, serveis i subministrament, conforme a la normativa de 
contractació de les administracions públiques amb un pressupost superior a 200.000 
euros. 
4. La sessió constituent del Consell Plenari s'haurà de celebrar dins dels quatre 
mesos següents a la data de constitució dels ajuntaments resultants del procés 
electoral.  
 
Article 9  
1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d'administració, de gestió i de 
proposta. És nomenada pel Consell Plenari i està formada per deu persones: el 
president del Consorci, que és membre nat, un representant de la Diputació de 
Girona, un representant del departament de la Generalitat de Catalunya competent 
en matèria de medi natural, un representant del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
un representant del Consell Comarcal del Gironès i cinc representants dels 
ajuntaments que formen part del Consorci.  
2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:  
a) Informar els plans, programes d'actuació, d'inversions, pressupost i balanç, 
comptes de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió. 
b) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis la contractació dels quals 
sigui competent.  
c) Contractar obres, serveis, subministraments, conforme a la normativa de 
contractació de les administracions públiques fins a un màxim de 200.000 € de 
pressupost.  
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d) Valorar i informar la resta de contractació d'estudis i recerques. 
e) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal, aprovar les 
contractacions i els cessaments, la dedicació del personal i els encàrrecs de 
funcions.  
f) Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests Estatuts a un altre òrgan. 
 
Article 10 
1. El president del Consorci és elegit en la sessió constitutiva del Consorci. El càrrec 
de president té una durada de quatre anys. Poden ser candidats a la presidència tots 
els representants membres del Consell Plenari. El president del Consorci exerceix 
també la presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.  
2. L'exercici del càrrec de president comporta les funcions següents:  
a) Representar el Consorci a tots els efectes i comparèixer sense necessitat de poder 
previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i 
jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i 
jurídiques.  
b) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.  
c) Contractar obres, serveis o subministraments que conforme a la normativa de 
contractació de les administracions públiques tingui la consideració de caràcter 
menor. 
d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci. 
e) Aprovar la liquidació del pressupost i donar-ne compte al Consell Plenari.  
f) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió 
Executiva. 
3. En els casos de vacant, d'absència o de malaltia el president és substituït pel 
vicepresident o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d'entre els membres 
de la Comissió Executiva.  
 
Article 11  
1. El Consorci pot comptar amb un/a gerent.  
2. El gerent és contractat per acord del Consell Plenari, segons els criteris d'idoneïtat, 
mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la 
concurrència, i se sotmet a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, en 
cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari de 
carrera. Es tracta d'un càrrec professional i per tant retribuït.  
3. Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que 
específicament li encomani el president o li deleguin el Consell Plenari o la Comissió 
Executiva.  
4. El gerent pot disposar d'un equip tècnic de gestió, les funcions del qual són 
executar els acords dels òrgans de govern i d'acord amb les directrius del gerent.  
 
Article 12  
1. El Consorci compta amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a òrgan 
de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit d'actuació 
del Consorci.  
2. Poden formar part del Consell de Cooperació:  
a) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades a 
les Gavarres, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió al 
Consell de Cooperació i que aquesta sigui admesa. 
b) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l'estudi o la defensa de les 
Gavarres que siguin proposades pel president, amb el vistiplau de la Comissió 
Executiva, i admeses pel Consell Plenari del Consorci.  
3. El nombre màxim de membres del Consell de Cooperació és de 30 membres. 
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4. Són funcions del Consell de Cooperació: 
a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb els 
objectius i les actuacions del Consorci.  
b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci. 
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l'assoliment dels 
objectius del Consorci.  
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci. 
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos. 
5. Les sessions del Consell de Cooperació són convocades i presidides pel president 
del Consorci.  
6. En el si del Consell de Cooperació poden formar-se comissions de caràcter 
sectorial i grups de treball específics.  
 
Capítol tercer 
Funcionament 
 
Article 13 
1. El Consell Plenari fa una sessió, que té caràcter públic, com a mínim una vegada a 
l'any. Es reuneix en totes les ocasions en què el president el convoqui, a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres.  
2. La Comissió Executiva es reuneix conforme al règim de sessions que acordi en la 
seva sessió constitutiva i és convocada pel president o a proposta d'una tercera part 
dels seus membres. 
3. De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, en la qual es fa constar, si s'escau, 
els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen.  
4. Les convocatòries es fan per escrit amb el corresponent ordre del dia i han de ser 
notificades, amb una antelació de dos dies hàbils, al membre de cada òrgan. 
5. Per iniciar les sessions es considera que existeix quòrum en primera convocatòria 
si hi són presents el titular de la presidència i del secretari o si escau de qui els 
substitueixin, i la meitat, com a mínim dels seus membres. En segona convocatòria, 
que té lloc mitja hora més tard, només és necessària l'assistència de sis membres en 
el cas del Consell Plenari i de tres membres en el cas de la Comissió Executiva i en 
ambdós casos amb la presència del president i del secretari.  
6. El president pot convidar a les reunions del Consell Plenari aquelles persones 
físiques i/o jurídiques que consideri oportú, les quals hi assisteixen amb veu però 
sense vot. 
  
Article 14  
1. Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s'adopten per majoria 
simple mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de la 
Diputació de Girona disposen de 51 vots, la Generalitat de Catalunya de 23 vots, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà de 2 vots, el Consell Comarcal del Gironès de 2 
vots, els 20 municipis d'un vot per a cada municipi, l'Associació de Gestors Forestals 
de les Gavarres 1 vot, i el Consorci Forestal de Catalunya 1 vot. 
2. La Comissió Executiva és nomenada pel Consell Plenari per majoria absoluta del 
vot ponderat.  
3. Es requereix el vot favorable de 2/3 del total de vots del Consell Plenari per a 
l'adopció dels acords següents:  
a) Elecció del president.  
b) Contractació del gerent, a proposta del president.  
c) Aprovació i modificació d'aquests Estatuts.  
d) Aprovació del pressupost. 
e) Admissió de nous membres. 
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f) Dissolució i liquidació del Consorci.  
4. Les decisions estratègiques més rellevants han de comptar amb el vot favorable 
dels representants de l'Administració de la Generalitat per tal de ser aprovades. 
 
Article 15 
Dins el primer trimestre de cada any, la Comissió Executiva presenta al Consell 
Plenari, per a la seva aprovació, una memòria de gestió i el balanç i el compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici precedent. 
 
Article 16  
1. El Consorci ha de tenir una Secretaria, el titular de la qual l'ha de nomenar el 
Consell Plenari d'entre els funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que 
exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats. 
2. Les funcions d'intervenció dels fons del Consorci són assumides per la persona 
funcionària amb habilitació nacional que exerceixi el seu càrrec a la Diputació de 
Girona. 
Correspon a la Secretaria les funcions d'assessorament legal preceptiu i fe pública.  
Correspon a la Intervenció les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica, financera i pressupostària.  
3. El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves 
finalitats, d'acord amb la relació de llocs de treball, les plantilles aprovades o 
instruments organitzatius similars que aprovi el Consell Plenari.  
El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament de les administracions participants. Tanmateix, el personal laboral 
propi del Consorci que estigués prestant serveis amb anterioritat a l'aprovació 
d'aquests nous Estatuts manté la seva vinculació.  
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les 
administracions públiques consorciades en atenció a la singularitat de les funcions a 
desenvolupar, l'òrgan competent de la Diputació de Girona pot autoritzar que el 
Consorci contracti directament personal per a l'exercici de les funcions referides. 
Les mancances puntuals de personal poden ser cobertes mitjançant la contractació 
de personal laboral de caràcter temporal. 
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració de la 
Diputació de Girona. 
L'aplicació d'aquest règim jurídic no implica en cap cas l'adquisició de la condició de 
personal al servei de l'Administració de la Diputació de Girona.  
 
Capítol quart 
Règim econòmic 
 
Article 17  
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:  
a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les entitats integrades al Consorci, 
en la quantitat i forma que siguin convingudes. 
b) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l'Estat, de la Generalitat, de 
les corporacions municipals, d'altres administracions públiques, d'entitats o de 
particulars.  
c) Productes del seu patrimoni, de rendiments d'explotacions i de prestació de 
serveis.  
d) Qualsevol que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis.  
e) Treball voluntari promogut pel mateix Consorci o per les entitats.  
 
Article 18  
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1. Té la consideració d'aportació inicial:  
a) Per part de la Diputació de Girona, 9.318 euros  
b) Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, 2.329 euros c) Per part del 
Consell Comarcal del Gironès, 2.329 euros  
d) Per part dels ajuntaments:  
Els de menys de 1.000 hab., 139,77 euros  
Els de 1.001 hab. a 5.000 hab., 279,54 euros  
Els de 5.001 hab. a 10.000 hab., 559,08 euros  
Els de 10.001 hab. a 20.000 hab., 1.118,16 euros  
Els de més de 20.000 hab., 2.236,32 euros 
e) Per part de les entitats privades sense ànim de lucre, 232,95 euros  
f) Per part d'altres entitats públiques, 9.318 euros  
2. Les quantitats que s'hagin de fer efectives com a aportació inicial, s'actualitzen 
anualment d'acord amb l'evolució de l'IPC de Catalunya, segons la publicació de 
l'Institut Nacional d'Estadística o de l'organisme que el substitueixi. En cas de que 
l'IPC sigui negatiu no s'actualitzen. 
3. L'adscripció de personal o de béns al Consorci per part d'una entitat membre, pot 
compensar-se de l'aportació dinerària. 
  
Article 19  
El Consorci formula un pressupost anyal i desenvolupa la seva activitat segons el pla 
d'actuacions, la vigència del qual s'estén al període de 3 anys des de la data de la 
seva aprovació.  
 
Article 20  
1. Les aportacions anyals per cobrir el pressupost de funcionament i d'activitats són 
aprovades per acord del Consell Plenari.  
2. Les aportacions són de tres tipus: 
a) Les que s'estableixin pel seu funcionament ordinari. 
b) Les aportacions relatives a temes específics.  
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes.  
3. Les aportacions anyals destinades al funcionament ordinari es regeixen per un 
barem que s'aprova anualment per part del Consell Plenari juntament amb el 
pressupost anual.  
4. Les quotes ordinàries anuals i extraordinàries a satisfer al Consorci de les 
Gavarres s'han d'atendre de forma puntual i regular d'acord amb el que disposa la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
5. En cas que s'incompleixi aquesta previsió, el Consorci gira la corresponent 
liquidació en voluntària als efectes i terminis de pagament del que disposa el 
Reglament general de recaptació. Un cop transcorregut el termini d'abonament en 
voluntària, l'expedient es tramita a l'organisme tributari i de recaptació de la Diputació 
de Girona, per al seu cobrament en via executiva.  
6. Si algun dels ens consorciats no satisfà de forma puntual i regular les quotes, el 
Consorci es reserva la facultat de no realitzar en l'àmbit territorial i funcional de l'ens 
consorciat activitats relacionades amb l'objecte i finalitats del Consorci, fins que es 
posi al dia de pagament de totes les quotes.  
7. Pel que fa a les quotes o derrames extraordinàries es poden exigir fórmules 
d'assegurament previ (per exemple: aval bancari o assegurança de caució) amb 
caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades. Aquesta previsió no 
s'aplica a les quotes ordinàries.  
 
Article 21  
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El Consorci pot tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels quals s'ha 
constituït i comprèn els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci en 
el moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur. 
Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al 
Consorci per al compliment de les seves finalitats, conserven la qualificació 
originària. 
El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus 
membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
El règim patrimonial és el que estableixi la normativa que regula el patrimoni de la 
Diputació de Girona.  
 
Article 22 
1. El règim jurídic, els actes del Consorci, en especial els referits a règim 
d'administració general, contractació i al règim del personal, es regeixen pels 
preceptes que sobre règim jurídic, es contenen a la legislació de règim jurídic 
aplicable a l'administració de la Diputació de Girona i són impugnables en les vies 
administratives i jurisdiccionals, regulades en aquesta legislació. La contractació 
pública del Consorci s'ha d'adequar a la legislació de contractes de les 
administracions públiques. 
2. El règim pressupostari, de comptabilitat i control d'aplicació al Consorci és el de la 
Diputació de Girona, sens perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril.  
El pressupost del Consorci forma part dels pressupostos de la Diputació de Girona. 
El Consorci ha d'elaborar i aprovar el pressupost anual, que s'ha d'ajustar a la 
normativa vigent sobre hisendes locals. La Intervenció del Consorci n'ha de preparar 
l'avantprojecte, d'acord amb les aportacions determinades a l'article 18, i s'ha d'elevar 
al Consell Plenari per a la seva aprovació.  
Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de la Diputació de Girona, 
sota el règim de comptabilitat pública local.  
 
Capítol cinquè 
Separació de membres i dissolució de l'entitat 
 
Article 23 
1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sens 
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.  
L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta 
dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci, almenys, dos 
ens públics pertanyents a administracions diferents.  
2. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del 
Consorci s'aplicaran les regles següents:  
Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de 
separació la que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la 
quota de liquidació es tindran en compte, tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial  del Consorci, com 
el finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu 
dret de separació no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que hagi rebut durant el temps que ha 
format part del Consorci.  
El Consorci acorda la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el pagament de la 
quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de 
separació si la quota és negativa. 
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L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de 
separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
3. Si el Consorci és adscrit a l'Administració que ha exercit el dret de separació, el 
Consell Plenari ha d'acordar a quina de les restants administracions o entitats o 
organismes públics vinculats o dependents d'administracions que hi romanen, queda 
adscrit el Consorci, d'acord amb la legislació aplicable.  
4. L'exercici del dret de separació s'ha de notificar per escrit al Consell Plenari. 
 
Article 24 
1. El Consorci es dissol per:  
Acord unànime dels membres que l'integren. 
Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats i objecte del Consorci.  
Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant.  
Per impossibilitat de continuar en funcionament.  
Per resolució judicial ferma.  
2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
3. Una vegada adoptat l'acord de dissolució, l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de 
Girona assumirà les funcions de liquidador del Consorci. 
4. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre. La quota 
de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el 
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en 
compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci 
al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del 
Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment 
és la participació en els ingressos que hagi rebut durant el temps que ha format part 
del Consorci. 
5. El Consell Plenari ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de 
liquidació, si és positiva.  
6. Les entitats consorciades poden acordar la cessió global d'actius i passius a una 
altra entitat del sector públic jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del consorci que s'extingeix. La cessió 
global d'actius i passius implica l'extinció sense liquidació del consorci. 
 
Disposicions finals 
 
1. En tot allò que no preveuen aquests Estatuts, s'aplica el que disposen els articles 
118 a 127 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, així com la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
2. En el cas que una declaració de Parc Natural de les Gavarres preveiés un òrgan 
de gestió que no fos delegat o assimilat al Consorci de les Gavarres, aquest prendrà 
en consideració la seva dissolució i el traspàs de l'activitat i el patrimoni a l'òrgan 
gestor esmentat.  
3. L'entrada en vigor d'aquests Estatuts es produeix una vegada realitzada la 
tramitació de l'expedient de modificació d'Estatuts, l'endemà de la publicació al 
butlletí oficial corresponent.  
4. L'acte publicat és una disposició de caràcter general i en conseqüència els 
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta 
jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos 
màxim a comptar de l’endemà de la seva publicació. No obstant, s’hi pot interposar 
qualsevol altre recurs si es considera procedent”. 
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Vist el referit acord, adoptat en la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci de les 
Gavarres de data 20 de juny de 2017, requereix la ratificació per part de les entitats 
membres del Consorci. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat en la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci de 
les Gavarres de data 20 de juny de 2017, relatiu a l’admissió de nous membres, a la 
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès 
Natural de les Gavarres, que passa a anomenar-se Consorci de les Gavarres, i al seu text 
refós, així com l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de les Gavarres. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Pascual.- Amb l’entrada en vigor de LARSAL tots els consorcis s’havien d’adscriure en una 
Administració. En el cas del Consorci les Gavarres inicialment es va treballar perquè s’adscrivís 
a la Generalitat. Però es van generar certes tensions entre departaments que no es posaven 
d’acord i la proposta no acaba d’agradar en els municipis que formen el consorci. Finalment, 
s’ha aconseguit adscriure el consorci a la Diputació de Girona. I ara tots els membres han de 
ratificar-ho. 
 
En aquest punt no vota el Sr. Enric Marquès perquè s’ha absentat temporalment del Ple per 
una trucada telefònica. A l’inici del punt següent es reincorpora. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (4) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CxLB (3) – CIU (1) 

 
 3.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2017 (exp. G104.1-

18/2017 – Intervenció). 
 

Vista la proposta que efectua l’Alcaldia de modificació del finançament inicial previst en 
l’annex d’inversions contemplat en el Pressupost General de la corporació per a l’exercici 
2017. 
 
Vist que l’esmentada proposta pretén canviar el finançament de les següents aplicacions 
pressupostàries de capítol 6 del Pressupost de Despeses de 2017 “Remodelació antic 
Ajuntament (Pla de Barris)”, “Pla de pavimentació vies públiques 2018”, “Espais lliures 
2018”, “Reparació dipòsit d’aigua Puig Negre”, “Millores instal·lacions esportives” i 
“Reposició béns mobles residència geriàtrica”. 
 
Atès allò que s’estipula a l’art. 166.1.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, per el què s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de la Interventora Municipal de data 18 de juliol de 2017,           
           
Es proposa al Ple, l’adopció del següent Acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 18/2017 de modificació del finançament inicial 
previst a l’annex d’inversions que acompanya el Pressupost General de 2017, segons el 
següent detall: 
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Baixa finançament Nou finançament 

 

Projecte de 

despesa 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció Préstec 

Alienació 

Patrimoni 
Préstec 

Alienació 

Patrimoni 

 

2017/2/ANAJ/1 

01.9200.6192201 Remodelació antic Ajuntament (Pla de Barris)   280.000,00 280.000,00   

 

2017/2/VIES/2 

02.1532.6190003 Pla de pavimentació vies públiques 2018 60.000,00     60.000,00 

 

2017/2/ESPAI/2 

02.1532.6190006 Espais lliures 2018 5.000,00     5.000,00 

 

2017/2/DIPO/1 

02.1610.6320000 Reparació dipòsit aigua Puig Negre 90.000,00     90.000,00 

 

2017/2/ESPOR/1 

12.3420.6320000 Millores instal·lacions esportives 75.000,00     75.000,00 

 

2017/2/GERIA/1 

11.2311.6390000 Reposició béns mobles Residència Geriàtrica 50.000,00     50.000,00 

   ∑ TOTAL 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 

 

Segon.- Aprovar el nou Annex d’Inversions per a l’exercici 2017, en la seva versió de data 
18 de juliol de 2017, que s’adjunta com a Annex 1. 
 
Tercer.- Exposar el present expedient al públic mitjançant un anunci a publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant el termini 
de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les 
reclamacions i/o al·legacions que considerin pertinents. L’expedient es considerarà aprovat 
definitivament si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions. En cas contrari, 
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció municipal, als efectes 
corresponents. 

 
INTERVENCIONS: 
 
L’alcalde explica la proposta. Aquesta modificació del quadre de finançament de les 
inversions ve motivat pel fet que els 280.000€ que l’Ajuntament té previst d’ingressar de 
venta de patrimoni  el més probable és que sigui en el decurs del 2018. Inicialment aquest 
import s’imputava en la rehabilitació de l’antic ajuntament. I com que la licitació de l’obra és 
probable que es pugui dur a terme a finals d’aquest any, aquest fet ens podria impedir la 
licitació. Hem d’intentar ser àgils per poder garantir el finançament del 50% que ens 
assegura el Pla de Barris. 
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Sra Anglada.- Aquesta venta de patrimoni ja vam manifestar que era poc probable que es 
pugués dur a terme. És una manera de maquillar els ingressos. Trobo que és una falta de 
previsió amb un pressupost que ha estat tancat recentment, per tant el meu vot serà 
contrari.  
 
Sr. Alcalde.- Maquillar els ingressos no, en tot cas, ajustar-los. Hi havia interessats en la 
possible compra de l’antic escorxador i a partir d’aquí es va demanar una valoració als 
Serveis Tècnics i ells ho van valorar per aquest import. S’hauria pogut fer préstec. No és 
falta de previsió.  
 
Sr. Font.- Quan es va aprovar el pressupost i es va dir que hi havia la possibilitat d’aquesta 
venta nosaltres ja vam al.legar. Ara s’ha de fer aquesta modificació i s’han de treure petities 
invesions que són necessàries i anem hipotecant el futur ajuntament. El 2017 hi havia una 
possible venta i ara ha passat a una possible venta de l’any 2018? I així anem tirant. El 
nostre vot serà en contra. 
 
Sr. Alcalde.- Respecte el que ha dit d’hipotecar el futur de l’ajuntament. Quan vostès van 
començar a qüestionar el pressupost, jo els vaig dir que esperava que en el període 
d’alegacions manifestin quines despeses i quines inversions son susceptibles de ser 
supèrflues o no necessàries. I no vaig veure res. Saben quina ràio d’endeutament té 
l’ajuntament? No hem hagut de demanar autorització a la Generalitat només hem demanat 
règim de comunicació per demanar el préstec. No estem en una situació tan complicada 
com vostès volen fer veure. A nivell d’endeutament s’ha de valorar la capacitat de retorn. I el 
nostre ajuntament té capacitat i mecanisme per poder retornar el préstec que ha concertat. 
Cada any generem Romanent de Tresoreria. Amb això es pot amortitzar deute. Per tant, no 
creïn alarmes.  
 
Sr. Font.- Que jo sàpiga, a nivell de tots els grups municipals, totes les al·legacions que 
s’han presentat pel pressupost sempre han estat més per forma que no d’imports 
econòmics. No hem entrat en partides.  
 
Sr. Aparicio.- No portem ni 6 mesos de pressupost i ja portem 18 modificacions 
pressupostàries. No és dolent però prenguin nota. Ja vam dir en el seu moment que aquesta 
venta de patrimoni no estava justificada. Si hi hagués la voluntat de fer-ho hi hauria un 
expedient, tindrien una valoració d’aquesta finca, hi haurien unes bases preparades per 
treure a subhasta. Per molt que digui que hi ha un interessat entenc que no serà una 
adjudicació directa. Estem perjudicant obres futures. Per això votarem en contra. Com que 
ha fet esment a les al·legacions de tots els grups, ja li vam dir que les faríem a nivell general. 
El que dèiem era que si no augmentaven els ingressos s’havien d’estenyer el cinturó. La 
ràtio d’endeutament que tenim ara és del 45% però el problema vindrà al final del mandat. 
La capacitat de retorn ja no hi és al pressupost 2017. El nostre vot serà desfavorable. 
 
Sr. Alcalde.- Si no era prioritari la rehabilitació de l’antic Ajuntament, no entenc com vostès 
no van canviar el quadre del Pla de Barris. Nosaltres vam arribar i ens el vam trobar fet per 
vostès. Respecte el comentari irònic que ha fet de les modificacions, no crec que arriben al 
rècord de 60 de la legislatura. Evidentment que una subhasta és oberta, el que sí és tancat 
és el preu de 280.000€ ja que hi ha una valoració feta de la finca. I és un preu mínim. 
Respecte el discurs de recursos propis que sempre fan vostès, si nosaltres no haguéssim 
posat en funcionament el Terracotta Museu ni en marxa el projecte de l’antic escorxador per 
posar-hi la Biblioteca que tot això té previsió de despesa corrent, aquests diners podrien 
anar per finançar inversió. Has de donar resposta una necessitat de la ciutat de dos 
equipaments de gran embarguedura, i això és una realitat. I tindran unes despeses de 
manteniment i de personal. Per tant, no facin comparacions. 
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Respecte el RT nosaltres vam reconèixer una bona part que hi havia en el 413. Vostè 
sempre fa el mateix discurs. L’any passat va fer el mateix i es va tancar l’any amb un RT d’1 
milió i mig d’euros gairebé. Per tant, l’any que ve en tornem a parlar. ÇEl pressupost és un 
document viu. I sempre hem tancat el pressupost en positiu.  
 
Sr. Aparicio.- El quadre del Pla de Barris no es va modificar perquè havia de tenir vigència 
per tot el període que havíem manifestat en el seu moment i com que hi havia un pròrroga 
no hi havia la necessitat de prioritzar una sobre l’altre perquè se sabia que s’executarien 
totes. Ara hi ha un canvi substancial que des de la Generalitat ens diuen que no es podran 
fer totes. Aquí sí que és important establir la prioritat. La valoració que han fet de 280.000€ 
que crec que és a la baixa si la subhasta queda deserta, aquests no els tindrem. I s’haurà de 
tornar a subhastar a la baixa.  
Quant a la comparativa que diu que ha de ser en igualtat de condicions jo li he fet del 2016 
que la Biblioteca no hi era, que Terracotta ha augmentat 150.000€ però és que la diferència 
són 2.000.000€ per tant, la diferencia no ve només pel Terracotta sinó perquè s’han 
incrementat molt les despeses corrents. No s’han fet polítiques de contenció del capítol II. 
Quan parla del compte 413 de factures impagades (que son al calaix) hauria d’explicar que 
venen pel tema de Sorea. Nosaltres no les vam pagar perquè no teníem clar la legalitat del 
contracte. Fa el prec que es faci una xerrada a la ciutadania explicant tota la liquidació. 
 
Sr. Alcalde.- Quan vostè parla de capítol II, m’està parlant de previsió de capítol II de 2015. 
Miri la liquidació perquè no parlem dels mateixos imports. Una cosa és la previsió i l’altra és 
la liquidació. No tinc cap problema en explicar la liquidació.  
 

 
 Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  

A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1)  
EN CONTRA: PSC (4) – CxLB (3) – CIU (1) 

 
 4.- Aprovar la resolució del contracte d’obres adjudicat a Arcadi Pla, SA per a la 

“Construcció de la nova Biblioteca Central Comarcal. Edifici ampliació” (Exp. núm. 
E115.3-1/2017 - Secretaria). 
 
Vistos els antecedents tramitats en l’expedient de referència, en data 13 de juliol de 2017 
l’Alcaldia va formular a l´empresa contractista ARCADI PLA, SA una proposta de resolució 
pel tràmit d’audiència d’un període de deu dies naturals de conformitat amb l’art. 109.1.a) del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, amb els mateixos termes d’aquesta proposta 
 
Vist que el Ple municipal va adoptar, en sessió ordinària de data 27 de juny de 2017, l’acord 
d’incoar el procediment per acordar, si escau, la resolució de mutu acord del contracte 
d'obres “Construcció de la nova Biblioteca Central Comarcal. Edifici ampliació” adjudicat en 
data 15.02.2011 en el procediment de contractació corresponent per Junta de Govern Local, 
per delegació del Ple de data 26.01.2010 a l´empresa ARCADI PLA, SA  
 
Vista la sol·licitud de resolució del contracte presentada amb NRE 2017-007095 del dia 
21.06.2017 presentada pel Sr. Albert Abad Berenguer en representació del contractista, 
al·legant la següent causa “Donat que no hi ha possibilitat, hores d’ara de continuar amb les 
obres i el temps que ha  transcorregut, considerem que no es pot continuar amb aquesta 
situació administrativa, és per això que demanem una resolució de mutu acord del contracte 
en base a l’article 220 (apartat c) de la Llei 30/2007on s’indica que és motiu de resolució del 
contracte la suspensió d’aquest durant un període superior als 8 mesos. Tanmateix també 
els adjuntem els costos que suposa el manteniment de l’obra en estat d’aturada durant el 
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període des de la suspensió fins al moment actual en base als preus establerts a la base 
ITEC (base de preus de l’administració) que suposen 134.159,10 euros” 
 
Vista la Provisió de l’Alcaldia de data 21.06.2017, el TAG de Secretaria va emetre informe 
jurídic núm. 2017.48 de data 22.06.2017, en relació amb la viabilitat de la sol·licitud, el 
procediment i la legislació aplicable per la resolució del contracte d'obres per mutu acord, 
 
Vist que en el mateix acord plenari es va sol·licitar informe dels Serveis Tècnics municipals 
sobre la sol·licitud presentada per l'adjudicatari de resolució del contracte, la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista i que proposi els termes de la resolució del contracte. A la vegada es 
va acordar que de la proposta de resolució del contracte s’atorgaria un tràmit d’audiència al 
contractista ARCADI PLA, SA perquè en el termini de deu dies manifesti el què al seu dret 
convingui 
 
En data 6 de juliol de 2017, es requereix a l’empresa Arcadi Pla, SA que justifiqui l’import 
reclamat mitjançant un desglossat dels conceptes amb el detall corresponent, el qual té 
entrada en els tremes requerits mitjançant document presentat telemàticament en data 11 
de juliol de 2017 
 
Vist l’article 109.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre estableix que tots els tràmits i 
els informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es consideren 
d’urgència i tenen preferència per al seu despatx per l’òrgan corresponent. 
 
Vist l’informe emès en data 12 de juliol de 2017 pels Serveis Tècnics municipals de l’Àrea 
d’Urbanisme, del qual en resulta el següent extracte literal: 
 
«Consideracions 
S’ha analitzat la proposta de l’empresa Arcadi Pla, SA.  
S’ha contrastat amb la documentació que conforma l’expedient d’obres. 
 
S’ha considerat que l’empresa va tenir despeses associades a mitjans auxiliars i personal 
durant 9 mesos i no 11 com reclamen. Aquest és el període entre 1 d’octubre  de 2012, data 
prevista de reinici dels treballs, i 30 de juny de 2013, data de retirada de la grua i mòduls 
d’obra.  
Passats aquests 9 mesos, durant els 4 anys següents, es reconeix uns costos de 
manteniment de l’obra anuals. 
Tenint en compte això, només es considera justificat un import de 59.904,25€, segons el 
quadre adjunt: 
 

 
 
Conclusions 
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Els conceptes sobre els quals es justifica la despesa es considera que s’han d’acceptar. 
Però respecte l’import de 134.159,10€ reclamat per Arcadi Pla, SA, només considerem 
justificats 59.904,25€ d’acord amb les consideracions anteriors. 
 
En qualsevol cas, atesa la voluntat municipal de procedir a l’obertura de la biblioteca 
provisional, situada a l’edifici confrontant de l’Antic Escorxador, que comporta la necessitat 
d’adequar mínimament els espais comuns del seu entorn per garantir les condicions de 
seguretat i accessibilitat necessàries per a poder utilitzar el nou equipament. 
 
Tenint en compte els compromisos/ obligacions d’Arcadi Pla, SA pel que fa a l’execució de 
les millores vinculades al contracte i que part d’aquestes millores feien referència a la 
urbanització de l’espai de l’entorn de la Biblioteca en el seu conjunt. 
 
Es considera que la liquidació del contracte amb el pagament de 59.904,25€ sense IVA 
corresponent a aquells conceptes que es consideren justificats, segons es diu en el present 
informe, s’han de condicionar a l’execució sense cost addicional per l’Ajuntament  d’aquelles 
obres mínimes necessàries per a l’adequació de l’entorn de l’edifici de l’antic Escorxador, les 
quals ja estaven contemplades en la millora 1 (enderrocament edificacions auxiliars del 
carrer Mas Clarà i altres, completar i tapar pous, arquetes de registre i altres elements, 
desbrossada, anivellament, formació de sub-base de tot-ú compactat i base de sauló), així 
com aquelles altres obres que permetessin la formació de l’accés, referides a la reparació 
parcial de la paret de tanca a conservar i a la formació d’una franja pavimentada per 
assegurar l’accés a la biblioteca provisional amb condicions de seguretat i accessibilitat. 
Aquestes obres queden recollides a l’annex que figura en el present informe, a continuació.» 
 
Vist que de conformitat amb la Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP) la legislació aplicable al present contracte és la vigent en el moment de la 
seva adjudicació, la Llei estatal 30/2007 de contractes del Sector Públic (amb la redacció 
prèvia a la modificació per la Disposició Final Setzena apartat 13è de la Llei 2/2011, de 4 de 
març, d’economia sostenible. 
 
Vistos els informes emesos es considera que es pot procedir a la resolució del contracte per 
mutu acord atès que no ha existit un incompliment imputable al contractista i existeixen 
raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte com 
són les següents: a) el període indefinit d’incertesa provocat pel nou contenciós judicial 
promogut contra l’acord d’aprovació d’un segon projecte que pretenia la regularització de la 
construcció d’acord amb el planejament vigent, b) la manca de resolució del segon incident 
d’execució de la sentència ferma del TSJC núm. 847/2013 i c) la posada a disposició a l’ús 
general com a equipament públic de biblioteca provisional l’edifici confrontant de l’Antic 
Escorxador que comparteix espais comuns amb el contracte que ara es vol resoldre. 
 
Vist l’escrit presentat per ARCADI PLA, SA en data 14.07.2017 mitjançant el qual manifesta 
la seva avinença en els termes d’aquella proposta de resolució correspon a l'òrgan de 
contractació resoldre el procediment, notificant-se la resolució del mateix als interessats 
juntament amb la comunicació dels recursos corresponents. 
 
D’acord amb tot l’anterior, PROPOSO al Ple:  
 
Primer.- Resoldre de mutu acord el contracte d’obres “Construcció de la nova Biblioteca 
Central Comarcal. Edifici ampliació” adjudicat a l´empresa ARCADI PLA, SA per Junta de 
Govern Local en el procediment de contractació núm. 25/2010 per delegació del Ple de data 
26.01.2010, vista la seva sol·licitud i atès que no ha existit un incompliment imputable al 
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contractista i existeixen raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte 
 
Segon.- Aprovar la liquidació del contracte amb els següents termes: 
 

a) Reconèixer al contractista un saldo a favor seu per import de 59.904,25 € 
sense IVA 
b) Executar, per part del contractista, aquelles obres mínimes necessàries per a 
l’adequació de l’entorn de l’edifici de l’Antic Escorxador, les quals ja estaven 
contemplades en la Millora núm.1 del contracte (enderrocament edificacions auxiliars 
del carrer Mas Clarà i altres, completar i tapar pous, arquetes de registre i altres 
elements, desbrossada, anivellament, formació de sub-base de tot-ú compactat i 
base de sauló), així com aquelles altres obres que permetessin la formació de 
l’accés, referides a la reparació parcial de la paret de tanca a conservar i a la 
formació d’una franja pavimentada per assegurar l’accés a la biblioteca provisional 
amb condicions de seguretat i accessibilitat. 
c) Condicionar l’efectivitat d’aquesta liquidació a la comprovació per part dels 
Serveis Tècnics municipals de la correcta i satisfactòria execució dels treballs 
descrits en la lletra b), els quals hauran d’estar finalitzats abans del dia 15 de 
setembre de 2017 

 
Tercer.- Retornar, en el moment que sigui efectiva la liquidació, la garantia definitiva 
dipositada en els termes de l’art. 102 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic  atès que no concorre 
cap circumstància que aconselli la seva confiscació. 
 
Quart.- Fer constar que contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, podeu 
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. 
 
L’alcalde explica la proposta. 
 
Sr. Font.- Hi votarem favorablement. Creiem que és un benefici per l’espai però encara no 
és la solució definitiva. Hem de buscar un consens amb tots els grups municipals per 
desencallar el tema de la Biblioteca. Si al ple del mes de setembre no s’ha fet, entrarem una 
sol.licitud de ple extraordinari per consensuar i buscar una solució per la Biblioteca Central 
Comarcal. 
 
Sr. Aparicio.- Ja vam manifestar que votaríem a favor. Però no inclou totes les millores que 
havia ofertat aquesta empresa. Ens fa por que amb això anem tirant pilotes endavant i els 
fons de l’assumpte no està resolt. Caldrà licitar novament aquestes obres. Agraeixo la Junta 
de Portaveus que va fer però cal liquidació prèvia. Parlar-ne. Fa el prec que en posteriors 
liquidacions es treballi d’una manera més consensuada.  
 
Sr. Alcalde.- A un contracte que no està executat el 100% no se li pot exigir el 100% de 
millores. Una de les millores que havia ofertat Arcadi Pla s’ha dut a terme amb l’antic 
escorxador ja que afectava a l’altre edifici. Hem esgotat totes les possibilitats. Finalment, 
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podem reunir-nos per veure què fem amb la Biblioteca, ara hem de saber què hi va. Quan hi 
ha un recorregut judicial pendent de determinar com s’acaba executant la sentència no veig 
lògic que ens avancem. Per exemple si decidim enderrocar sense sentència judicial això pot 
tenir responsabilitat patrimonial sobre nosaltres. Tinguem-ho clar.  
 
Sr. Font.- Nosaltres no hem vist cap informe. Cal buscar una solució consensuada i legal.  
 
Sr. Alcalde.- Nosaltres hem buscat una solució provisional per ara. No ens complau aquesta 
solució a l’espera de l’execució de sentència. És el sentit comú que qualsevol execució de 
sentència no ferma pot tenir respercusió pels càrrecs electes. 
 
Sr. Aparicio.- Respecte el tema de les millores a l’informe no hi consten. El motiu del prec de 
fer previ la resolució de la liquidació encara ho reforça més. Tenim dret de rescabalar-nos 
d’aquestes millores.  
Respecte el tema de la Biblioteca es pot arribar a un pacte extrajudicial. Portem judicialment 
5 anys i amb execució de sentència 2 o 3 anys. Cal voluntat i pactar amb la part demandant. 
Una altra cosa seria acceptar la sentència.  
 
Sr. Alcalde.- Ara m’acabo d’assabentar que la impossibilitat legal d’execució no era 
contemplat per l’anterior equip de govern.  
 
El Sr. Aparicio nega que hagi dit això.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 

 
 5.- Aprovar provisionalment el "Pla Especial Urbanístic d’equipaments per l’estació 

d’autobusos a la Bisbal d’Empordà” (exp. H105.1-4/2016 – Urbanisme). 
 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 d’abril de 2017, va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord:  
 

“1. Aprovar inicialment el document de "Pla Especial Urbanístic d’equipaments per 
l’estació d’autobusos a la Bisbal d’Empordà” de Març 2017, redactat pels Serveis 
tècnics municipals. 
 
2. Sol·licitar un informe als organismes següent afectats per llur competència 
sectorial: Serveis Territorials d'Urbanisme a Girona, Agència Catalana de l’Aigua, 
Serveis Territorials de Carreteres a Girona,  a la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
3. Exposar a informació pública, per un termini d’un mes, l’acord amb edictes que 
s’han de publicar en el BOP, en un diari de premsa periòdica i per mitjans telemàtics 
a través del web municipal. 
 
4. Notificar-ho a tots els propietaris inclosos en l’àmbit del Pla Especial”. 

 
Vistos els informes sectorials rebuts, de 4 de maig de 2017, del Servei Territorial de 
Carreteres a Girona; de 31 de maig de 2017, de l’Agència Catalana de l’Aigua; i de 28 de 
juny de 2017, del Cap del Servei de Planejament i Disseny i subscrit pel Director General 
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Vist que l’acord es va publicar mitjançant edicte en el BOP de Girona núm. 87, de data 8 de 
maig de 2017, en el diari El Punt Avui, de data 27 d’abril de 2017, en el Tauler d’anuncis 
municipal i en el web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pel termini d’un mes, sense 
que es presentessin al·legacions envers el citat acord. 
 
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 1 de juny de 
2017, d’emetre l’informe als efectes de l’article 87 del TRLUC, en relació amb la tramitació 
del Pla especial urbanístic i a determinades prescripcions a incorporar a la documentació del 
Pla. 
 
Vist el projecte del "Pla Especial Urbanístic d’equipaments per l’estació d’autobusos a la 
Bisbal d’Empordà”, redactat pels Serveis tècnics municipals, de data juliol de 2017, que ha 
ajustat la documentació amb les justificacions i modificacions corresponents per la seva 
aprovació provisional. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal en data 19 de juliol de 2017. 
 
Ateses les determinacions dels articles 67.1.b), 69, 78.1, 80.c), 82.2, 85, 87 i 89 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (TRLU); dels articles 92 a 94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLU); dels 
articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL); dels articles 52.2.c) i 53.1.s) 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); i 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Bisbal d’Empordà, aprovat 
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 12 de 
març de 2015, i publicat en el DOGC núm. 6870, de 13 de maig de 2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Aprovar provisionalment el document de "Pla Especial Urbanístic 
d’equipaments per l’estació d’autobusos a la Bisbal d’Empordà”, de juliol 2017, 
redactat pels Serveis tècnics municipals, el qual incorpora les prescripcions dels 
diferents informes sectorials sol·licitats. 
 
2. Trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la 
seva aprovació definitiva d’acord amb l’article 80.c) del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya 
 
3. Notificar-ho a tots els propietaris inclosos en l’àmbit del Pla Especial. 
 

INTERVENCIONS: 
 
L’alcalde explica la proposta i espera que passat l’estiu de l’any vinent l’estació pugui estar 
en funcionament.  
 
Sr. Font.- El mes de maig vam veure que les coses es feien diferents i que la cosa 
funcionava bé. La sorprès va ser que através d’un mitjà informatiu havien tombat aquest 
projecte i que havien demanat uan sèrie de modificacions. Aquestes modificacions ja s’han 
fet i esperem que tot surti bé. El nostre vot serà a favor. 
 
Sr. Aparicio.- Votarem a favor. 
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Sr. Alcalde.- Només vull matisar que no es va tombar res ja que sinó hauríem d’haver fet 
una nova aprovació inicial i estem fent la provisional.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 

 
6.- Assumptes urgents. 
 
Seguidament es dona compte als presents de l'existència d’un assumpte que, per la seva 
urgència considerada per l'equip de govern, tot i no figurar en l'Ordre del dia, és necessari 
tractar. Per això, i a proposta de l'alcaldia, s'acorda, per unanimitat, declarar-lo d'urgència, 
de conformitat amb allò previst per l’article 82.3 del ROF.  
 
6.1.- Aprovar la resolució de la petició de Sorea SAU de suspensió de l’execució de 
l’acord de plenari, de data 30.05.2017, en relació amb el contracte de gestió del servei 
públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic de clavegueram. 
 
Vist que, per acord del Ple municipal de data 30 de maig de 2017, es va acordar: 
 

“Primer.- Declarar, en base al Dictamen núm. 139/2017, de 18 de maig de 2017, de 
la Comissió Jurídica Assessora, la nul·litat de ple dret de l'acord plenari de data 
28.07.2009 i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010, en relació amb un contracte 
amb la mercantil Sorea SAU, tot desestimant les al.legacions formulades per la 
mercantil en data 23 de novembre de 2016 (RE núm. 11063), d’acord amb l’informe 
de Secretaria de data 16 de desembre de 2016 i amb el citat dictamen. 
 
Segon.- Obrir la fase de liquidació del contracte de conformitat amb l’article 35.1 de la 
Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Tercer.- Fer avinent a Sorea SAU que haurà de continuar prestant els serveis 
d’abastament d’aigua potable i de clavegueram en els termes previstos en l’article 
35.3 de la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, atès 
que la declaració de nul.litat de la modificació contractual produeix un greu transtorn 
al servei públic pel fet que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics ni humans 
per desenvolupar-lo. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Sorea SAU i comunicar-lo a la Comissió Jurídica 
Assessora”. 

 
Vist que el referit acord fou notificat a Sorea SAU en data 08.06.2017. 
 
Vist que, en data 10.07.2017 (RE núm. 7819), Sorea SAU va interposar recurs potestatiu de 
reposició contra el referit acord de plenari i va sol.licitar la suspensió de l’execució de l’acord 
impugnat en base als següents motius: 
 

Primer.- L’execució de l’acte impugnat causa uns perjudicis d’impossible reparació 
tant per a Sorea com per a l’interès públic. 
Segon.- El propi interès públic justifica que es suspengui l’efectivitat de l’acord 
impugnat, tal com reconeix l’Ajuntament en aquest acte. 
Tercer.- Manifesta aparença de bon dret dels motius d’impugnació al.legats per 
Sorea. 

 
Vist l’informe de secretaria, de data 24 de juliol de 2017. 
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Ateses les determinacions dels articles 22, 47, 84,106 i 117 de la Llei estatal 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP); 
dels articles 71 i 72 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; dels articles 8.1.g), 52.2.k) i 173 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; dels articles 8.3.c), 10.3, 11 i 12 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora; dels articles 4 i del 26 al 38 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, 
d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica; i de la Llei 
estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar, en base al citat informe de secretaria, la petició de suspensió de 
l’execució de l’acord de Ple, de data 30.05.2017, formulada per Sorea SAU en data 
10.07.2017 (RE núm. 7819), en relació amb la declaració de la nul·litat de ple dret de l'acord 
plenari de data 28.07.2009 i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Sorea SAU. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Font.- Hi votarem a favor però no es va comentar que amb el tema de Sorea es 
consensuaria abans si hi havia alguna cosa? M’ho vol aclarir? 
 
Sr. Alcalde.- Vam quedar que seria amb el tema de la liquidació del contracte, cosa que no 
hem fet encara. Estem en un fase que Sorea ha entrat al·legacions i demana suspensió 
cautelar i una sèrie d’al·legacions que jurídicament seran els serveis jurídics de la casa 
juntament amb els externs els que resoldran. A partir d’aquí, un cop fet això és quan 
comença el període de liquidació de contracte. Primer hem de resoldre un pas previ. Jo no 
aniré a resoldre qüestions jurídiques. 
 
Sr. Font.- Només li dic que compromís es posa a disposició d’aquest equip de govern per 
resoldre el tema de la Biblioteca i el tema de Sorea. Podíeu haver avisat abans. 
 
Sr. Alcalde.- Jo diria que a la Comissó Informativa ja vaig avisar que hi hauria algun punt 
d’urgència.  
 
Sr. Aparicio.- Tots estem d’acord que hi hem de votar a favor, ja que mesos enrere vam 
votar a faovr de la nul·litat del contracte. Però també entenc el Sr. Font ja que és un tema 
prou important per informar-nos.  
Faig el prec que fins que no s’acabin els estudis per la municipalització de qualsevol altre 
tipus de gestió podríem fer algunes passes i marcar criteris respecte l’empresa. Que 
ingressin a compte restringuit de l’Ajuntament. Aprofitant aquesta nul·litat li faig el prec que 
s’engeguin aquestes mesures per tenir un control més directe sobre l’empresa SOREA i les 
liquidacions econòmiques que fan.  
 
Sr. Alcalde.- Prec recollit. 
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Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 

 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
7.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 16.06.2017 al 17.07.2017 (núms. del 1214 
al 1420). 
 
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. 1214, de data 16.06.2017, al núm. 1420, de data 
17.07.2017. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- Pregunta si ha arribat algun informe de Sindicatura de Comptes? 
 
L’alcalde respon que va arribar un pre-informe en el qual ens donaven compte d’aquest 
perquè l’ajuntament presentés al·legacions i un cop fetes les nostres al·legacions vindrà 
l’informe definitiu. 
 
La Sra. Anglada demana si el poden tenir. 
 
El Sr. alcalde contesta que se’ls pot fer arribar còpia i també de les al.lelgacions que presenti 
l’Ajuntament. Demana al secretari i interventora que en prenguin nota.  
 
Sra. Anglada.- Tenen previst fer alun canvi al geriàtric respecte a la gestió administrativa que 
fins ara es fa des de l’ajuntament? Tenint en compte que una plaça d’administratiu s’ha 
adscrit al geriàtric.  
Des de que han entrat a govern s’han creat noves places, ara últimament hi ha hagut la 
incorporació de dues persones d’administratius de dues places que no existeixen. S’està 
fent un increment desmesurat de capítol I. Com tenen previst de donar-hi continuïtat de 
cares a l’any vinent. Crearan aquestes places en el pressupost? 
 
Sr. Alcalde.- Són contractes per obra i servei, és per un Pla de Treball. En el cas 
d’urbanisme antigament hi havia hagut dues persones administratives de la mateixa manera 
que hi havia hagut un administratiu a l’àrea de Medi Ambient. Aleshores, ara tenim una sola 
persona per Urbanisme i Medi Ambient. I l’altra administrativa estarà a serveis econòmics.  
És un Pla de Treball de 3 anys. 
 
Sra. Anglada.- I això ho troben regular fer un pla de treball per 3 anys?  
 
Home, tenim informe favorable de secretaria. Intervenció també? No ho recordo, però 
jurídicament sí. Però des del moment que s’ha fet és perquè hi ha partida pressupostària. 
 
Sra. Anglada.- De mooment ja s’han cobert 3 anys d’aquesta manera. I qui entri d’aquí 2 
anys hauran de fer reducció de personal. 
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Sr. Alcalde.- Això ho diu vostè. De feina n’hi ha i la feina s’ha de fer. I n’hi d’endarrerida i n’hi 
ha que es fa malament. El que no és normal és que hi hagi una àrea d’urbanisme amb 6 
tècnics, més el tècnic de medi ambient, 7, i una sola auxiliar administrativa. Això no pot 
funcionar de cap de les maneres.  
 
Sra. Anglada.- Del tema dels tècnics no hi vull entrar.  No es tracta de duplir la mala gestió i 
la mala feina amb més gent. Aquesta no és la solució.  
 
Sr. Alcalde.- El que no és de rebut és pagar sous de tècnic per realitzar tasques d’auxiliar 
administratiu.  
 
Sra. Anglada.- Aquí és qüestió de seure i prendre decisions que a vegades no agraden. És 
més fàcil contractar gent i no quedes malament amb ningú. Només poso de manifest que la 
línia va per aquí i ho enganxo amb tot el lío que hi ha hagut a l’Àrea d’Intervenció. Hi ha 
hagut una mala praxis juntament amb problemes informàtics. Voldríem que ens fes arribar 
de quins anys ve? Quines taxes no s’arribaran a cobrar? Ja el crec quan diu que falta gent 
però també cal rigorositat a la feina perquè estan a àrees que tenen molta responsabilitat i 
amb els seus errors creen problemes a la ciutadania. 
Demana el volum econòmic i detallat, quines d’aquestes quantitats es podran cobrar i quines 
no. I a què és degut. 
 
Sra. Vall.- Moltes d’aquestes taxes que s’han reclamat estaven donades de baixa per JGL i 
no es van traspassar al CCBE. S’ha de fer un estudi curós perquè hi ha situacions diverses. 
Segurament hi haurà coses que ja han preescrit. Tot això s’ha d’estudiar des del 2004 fins el 
2016 i llavors us ho passarem. Vam quedar que primer repassaríem 2013-2016 que son els 
que estan encara vigents. Això és una feinada impressionant. Vostè diu que no es fa la feina 
ben feta i jo dic que hi ha més feina de la que es pot fer.  
Respecte la plaça d’ensenyament ja hi era es va reconvertir la plaça. Una plaça de UEC  a 
auxiliar administratiu. Creiem que la gent ha de fer la feina per la seva categoria 
professional. I si es necessiten auxiliars administratius s’han d’agafar.  
Quan tinguem totes les explicacions del què ha passat amb el tema dels rebuts us ho 
explicarem. Son coses que es feien, s’havien deixat de fer, que ara s’han fet i ara no s’han 
fet. 
 
Sra. Anglada.- Coses que es feien i s’han deixat de fer? No ho sé. M’està dient que tot el 
problema ve perquè no hi ha prou personal per la feina que hi ha ? 
 
Sra. Vall.- Hi va haver una reducció de plantilla i això s’ha notat.  
 
Sra. Anglada.- Es va reduir amb efectius i no pas amb administratius. Precisament es van 
treure tècnics.  
 
Sr. Alcalde.- Vostè sap que a l’àrea econòmica han canviat moltes coses des de l’any 2007 
que vostè hi era. Per exemple a nivell d’exigència, per part del Ministerio hi ha molta més 
complexitat, control, etc També crec que hi té a veure el nivell de formació dels treballadors 
que no hi hem tingut massa pràctica i és molt necessària. Pot haver-hi hagut una mala 
praxis que venia d’anys, ja que estem parlant de rebuts d’anys anteriors. Ara s’ha detectat i 
s’actua. Ho analitzarem i després prendrem la decisió amb les seves conseqüències. En 
aquests moments estem en una anàlisi de tot plegat. El principal perjudicat, al marge del 
ciutadà, sóc jo. Sóc el primer interessat en saber les causes, l’origen i si hi ha hagut 
responsabiltiat per part d’algú per no fer bé la seva feina. Llavors actuarem. 
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Sra. Anglada.- Vull aclarir que no focalitzo només en l’Àrea Econòmica. Parlo en general. I 
en podríem dir d’altres. Voldria demanar també si poden demanar al CCBE que quan un 
rebut passi a executiva, la informació que rebi el ciutadà sigui ben detallada en aquest rebut 
(multa, IBI...). 
Pregunta també sobre l’arranjament de l’enllumenat de la zona esportiva. Com està la 
previsió de les obres. 
 
Sr. Alcalde.- S’estan refent pressupostos ja que eren antics i encara no tenim calendari.  
 
Sra. Anglada.- Tenia pendent una resposta del tema geriàtric. 
 
Sra. Vall.- Al geriàtric ens trobàvem que no hi ha cap auxiliar administratiu i les tasques les 
acabaven fent la directora i la psicòloga. Per tant aquesta persona que s’ha incorporat farà 
totes les tasques d’auxiliar administraitu que hi ha al geriàtric. 
 
Sra. Anglada.- Totes aquestes tasques que hi havia son tantes que suposa que hi hagi 
d’haver una persona al 100% de jornada? Fins ara s’ho havien fet elles i ara cal un 
administratiu a jornada sencera?  
 
Sra. Vall.- Li he dit que aquestes tasques les feien la directora i la psicòloga i les pagavem a 
preu de tècnic i ara les farà l’auxiliar administratiu que és qui les ha de fer. A més estarà a la 
porta controlant les entrades i sortides del geriàtric ja que fins ara teníem un problema. 
 
Sra. Anglada.- Un administratiu col.locat a una porta d’un geriàtric difícilment podrà fer bé les 
seves tasques. Vostès decideixen. Em sembla que el plantejament que fan no serà gaire 
sostenible. I llavors aniran augmentant plantilla com sempre han fet. 
 
Sr. Alcalde.- Evidentment s’haurà d’anar ampliant perquè s’ha obert el Museu, s’obrirà la 
Biblioteca...hi ha situacions que ho demanen.  
 
Sra. Anglada. Evidentment. Però jo parlo d’àrees que fins ara estaven funcionant no de les 
noves. 
 
Sr. Font.- Demana quin calendari hi ha per arranjar el carrer Paral.lel. 
 
Sr. Alcalde.- Carrer Paral.lel i carrer del Pedró el setembre hi ha la redacció del projecte. Un 
cop el projecte estigui fet i aprovat començaran les obres.  
 
Sr. Font.- En relació a la Fira de Circ que ha estat un èxit i tothom està molt content. Fem un 
prec perquè l’Ajuntament juntament amb l’entitat de Fira de Circ valori la possibilitat, vist que 
a Figueres tenen molts de dubtes amb el Festival Internacional de Circ, que es pugui 
instal.lar a la Bisbal. Sabem que hi ha altres ciutats interessades com Girona o Vic. 
 
Sr. Puig.- No n’hem parlat d’aquest tema però el Sr. Genís Matabosch ha hagut de marxar 
de Figueres. El projecte del Festival del Circ de Figueres és un projecte totalment privat que 
no té res a veure amb la Fira del Circ de la Bisbal, el qual és un projecte totalment de carrer, 
popular i organitzar per la gent del poble. Aquest senyor va muntar un Festival de Circ a 
Ciudad Real i va haver de marxar a corre-cuita i ara vol vendre la moto a la gent de Girona.  
Això és un projecte personal d’aquest senyor i la filosofia de la Fira del Circ no té res a veure 
amb el Sr. Genís Matabosch i amb tota la seva parafernalia. No creiem que sigui el projecte 
de ciutat del circ que nosaltres volem a la Bisbal. Jo he llegit bastantes coses d’aquest 
senyor i he parlat amb gent de Figueres i estan super contents que aquest projecte hagi 
marxat de Figueres perquè era una hipoteca que no els aportava res.  



 
ACTA del Ple municipal núm. 08/2017, de data 25.07.2017   

27 

 

 
Sr. Font.- En relació al Butlletí Municipal, demano al regidor de comunicació, explicacions 
pel canvi de títol del nostre escrit. 
 
Sr. J.M. Castells.- Títol de l’article d’opinió? Quin és el que van passar vostès?  
 
Sr. Font.- Nosaltres vam passar: “Compromís per la Bisbal demana als regidors d’Esquerra, 
la CUP, i ICV que es dutxin a les instal.acions esportives de la ciutat.” Per què se’ns escurça 
un titular? 
 
Sr. J.M. Castells.- S’escurça perquè no pot ocupar 5 línies. 
 
Sr. Font.- Nosaltres creiem que se’ns ha censurat el títol. Ens vau demanar que l’havíem 
d’escurçar i ho vam fer però nosaltres enviem el títol: “Al govern: Dutxeu-vos a la zona 
esportiva!” i vostès van publicar un de molt diferent: “Dutxes per les instal.lacions 
esportives”. 
 
J.M. Castells.- Desconeixia que aquest era el darrer títol. Per altra banda, la paraula 
censurar em sembla molt dura. Teniu l’espai per opinar. Assumeixo la responsabilitat i 
parlaré amb el tècnic. I a més, em comprometo a penjar al web municipal aquest escrit amb 
el títol corregit. Demano disculpes si hi ha hagut aquest error. I ho assumeixo en primera 
persona. Si a més, considereu que en el proper butlletí surti una fe d’errades em 
comprometo a fer-ho. No hi ha cap interès de censurar res. Si volguéssim censurar no 
donaríem espais de participació.  
 
Sr. Font.- Demano que sigueu més curosos.  
 
Sr. J.M Castells.- Nosaltres quan ens equivoquem ho admetem i ho esmenem. No poseu 
ombres de dubte. No doneu lliçons. No hi ha cap mala fe.  
Aprofito l’avinentesa per dir que a l’anterior comissió vaig dir que l’ATM no es podia dur a 
terme perquè no tots els municipis hi estàvem d’acord. El Sr. Aparicio va dir que sí es podia 
fer sense Corçà. A l’endemá el Sr. Aparicio em va dir que jo tenia raó i que no es podia fer. I 
que si calia rectificava en el proper Ple.  
 
Sr. Aparicio.- Em disculpo però no vaig entendre que m’havia de disculpar públicament.  
Aclareix que en aquell moment ho va preguntar i li van dir que si faltava un municipi sí es 
podia tirar endavant. L’endemà vaig rectificar al regidor.  
Pregunta sobre el Pla d’Igualtat intern. Si hi ha previsió de fer-ho. 
En relació al tema de transparència, demana sobre l’accés dels documents als regidors. 
El tema del tresorer, pregunta com està el tema de la plaça. Es tornarà a convocar? Fem el 
rpec que es cobreixi la plaça. 
En relació a Habitatge, respecte les declaracions que va fer la Sra. Bravo de les 
negociacions a tres bandes amb Ajuntament – CaixaBank i Buildingcenter per aconseguir la 
cessió de tot l’edifici de Pere Lloveras, saber com està aquest tema.  
La segona pregunta relacionada amb el tema de cessió d’habitatge, saber si l’ajuntament té 
previst aplicar algunes de les clàusules que es tableix la Llei 4/2016 de cessió d’ús, 
d’expropiació... 
Per últim, en relació al tema de regidors de barri si ja està formalitzat. 
 
Sra. Roure.- El Pla d’Igualtat sí que el farem i tenim dos anys per fer-lo. 
 
Sra. Bravo.- Respecte la negociació es van iniciar converses amb l’alcalde, tot eren bones 
intencions però estem igual.  
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En relació a les mesure de la Llei 4/2016 per fer expropiació cal consignació pressupostària.  
Amb el tanteig i retracte també necessitem consignació pressupostària però estem 
demanant a l’Agència de l’Habitatge que comprin ells amb la finalitat que a través d’un 
conveni ens puguin cedir els habitatges que puguin comprar. I continuem treballant amb la 
borsa d’habitatge d’inclusió.  
 
Sr. Alcalde.- El tema de la negociació, CaixaBank ho veia bé però Buildingcenter ja ens van 
dir que a ells no els interessava per molt que l’Ajuntament garantís el lloguer, que ells volien 
vendre els pisos.   
 
Sr.- J.M. Castells.- Amb el tema de regidors de barri s’hi està treballant. Del tema de 
transparència properament tinc reunió amb la persona que ens assessora externament, amb 
l’entrada de l’administració electrònica intentarem anar regulant qui es la persona de cada 
àrea encarregada de penjar aquesta documentació.  
 
Presa de coneixement: 
 
9.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora Sra. Cristina Salvà Reca 
(exp. A134.1-4/2017 – Secretaria). 
 
Vista la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, presentada 
en data 17.07.2017 (RE núm. 8071) per la Sra. Cristina Salvà Reca, regidora del Grup 
municipal d’IpL-PSC-CP, i amb efectes a partir del dia 26 de juliol de 2017. 
 
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. 
 
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/a 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 la Sra. Cristina Salvà Reca, regidora 
del Grup municipal d’IpL-PSC-CP, presentada en data 17.07.2017 (RE núm. 8071), i amb 
efectes a partir del dia 26 de juliol de 2017.  
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Segon.- Declarar la vacant de regidor/a de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per al Grup 
municipal d’IpL-PSC-CP, presentada data 17.07.2017 (RE núm. 8071) per la Sra. Cristina 
Salvà Reca, regidora del Grup municipal d’IpL-PSC-CP. 
 
Tercer.- Instar la Junta Electoral Central que expedeixi la corresponent credencial per a la 
designació del següent candidat/a de la llista del Grup municipal d’IpL-PSC-CP.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a la regidora cessant Sra. Cristina Salvà Reca. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Salvà.- Comenta que volia estar a l’últim ple per acomiadar-se personalment. És una 
decisió personal i no política. Agraeix el tracte amable que s’ha tingut amb ella sempre. També 
al seu grup per la confiança i es disculpa per no acabar els 4 anys. Desitjar-vos molta sort i 
molts encerts per la feina que es porta a terme aquí que és molt important. 
 
Sra. Anglada.- Jo de manifestacions públiques no en soc gaire i a la Cristina ja li vaig dir el que 
en pensava. 
 
Sr. Font.- Moltes gràcies per la feina ben feta i sap greu la renúncia del teu càrrec.  
 
Sr. Puig.- Vam entrar junts un quants i amb el teu tarannà postiu, sempre aportant coses, et 
trobarem a faltar.  Ha sigut un plaer treballar amb tu. Sap greu.  
 
Sra. Bravo.- Et desitgem un bon camí i t’agraim la feina feta i les aportacions que has fet. 
 
Sr. Aparicio.- Agraeix el moment en què va dir que sí per venir a la llista. Sobretot li agraeixo la 
seva implicació i la feina ben feta. Al venir del mon docent, era una persona que ens marcava i 
ens endreçava. Tenia visió de nouvingut i no buscava retrets com podríem ser els experts. Ens 
sap molt de greu i la trobarem molt a faltar. Anunciar que qui pendrà relleu serà la Imma Prados 
ja que el Sr. Carles Sanjosé ha renunciat. Així també mantindrem la paritat.  
Moltes gràcies Cristina i espero que la situació personal que vols tirar endavant vagi molt bé i 
que algun dia ens puguem retrobar. 
 
Sr. Alcalde.- Respectem la teva decisió. T’agraim el teu tarannà. Només et retrec que no 
haguéssis insistit més al portaveu del teu grup a no retreure coses del passat. Has demostrat 
que les questions de ciutat et motiven i et preocupen. Sempre tens la porta oberta per retornar 
en un futur. Estic convençut que és una experiència que t’ha enriquit. Gràcies per aquests dos 
anys que ens has donat. 
  
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 

 
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 


