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10.26.09.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  10/2017 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      26.09.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:               20:50 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 ordinària núm. 08/2017, de data 25.07.2017 (exp. A118.1-
8/2017 - Secretaria) i l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 09/2017, de data 
07.09.2017 (exp. A115.1-9/2017). 
2.- Aprovar la Moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO (exp. A120.1-2/2017 - 
Secretaria). 
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3.- Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits (exp. G112.1-3/2017 – Intervenció). 
4.- Aprovar un reconeixement  extrajudicial de crèdits (exp. G112.1-4/2017 – Intervenció). 
5.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i 
de l’Organisme Autònom Administratiu Terracotta Museu (exp. G109.1-1/2017 – 
Intervenció). 
6.- Aprovar la resolució del recurs de reposició de Sorea SAU respecte a 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. 
7.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la Bisbal 
d’Empordà (exp. A.131.1-2/2017). 
8.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
9.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica núms. 1467/2017 i 1786/2017  
(Intervenció). 
10.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 17.07.2017 al 13.09.2017 (núms. del 1421 al 
1779). 
11.- 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 ordinària núm. 08/2017, de data 25.07.2017 (exp. A118.1-
8/2017 - Secretaria) i l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 09/2017, de data 
07.09.2017 (exp. A115.1-9/2017). 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 08/2017, de data 25.07.2017 s’aprova 
per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) i l’acta de 
la sessió extraordinària i urgent núm. 09/2017 de data 07.09.2017, s’aprova per majoria 
absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents i l’abstenció de CIU) 
 
2.- Aprovar la Moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO (exp. 
A120.1-2/2017 - Secretaria). 
 
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de 
la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la 
UNESCO. 
 
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un símbol 
de la identitat catalana. 
 
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi. 
 
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la diversitat 
cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament sostenible. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 
 
Segon.- Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació 
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 
 
Tercer.- Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Puig.- Agraeix la presència dels Amics de la Sardana i que hagin presentat la moció. 
Tenim moltes ganes de continuar treballant amb l’entitat. D’ara en davant tindrem projectes 
que farem conjuntament. 
 
Sr. Font.- Hi donen ple suport i aprofita per donar un idea al regidor, la ciutat no ha esta mai 
ciutat pubilla, valorem-ho.  
 
Sr. Puig.- Agraeix la proposta i diu que en parlaran amb els Amics de la Sardana.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (3) – CIU (1) 
 
3.- Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits (exp. G112.1-3/2017 – 
Intervenció). 
 
Atès, que consten a Intervenció vàries factures que corresponen a serveis degudament 
realitzats durant l’exercici 2016 i que no s’han pogut comptabilitzar adequadament, atès que les 
factures no consten registrades a Intervenció. 
 
Atès que a dia d’avui aquestes despeses estan degudament registrades i els serveis queden 
acreditats que es varen portar a terme, d’acord amb el vist i plau del tècnic de l’àrea. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 21 de juliol de 2017.  
 
Atès el que disposa l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril pel que s’aprova el Reglament 
pressupostari, es proposa al PLE: 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament per import total de 
7.632,93 euros (set mil sis-cents trenta-dos euros amb noranta-tres cèntims), segons detall:  
 

NOM CONCEPTE IMPORT ADJUDICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

ANY 

Consell C. B. 
Empordà  

Servei i gestió administrativa 
retorn recollida selectiva- 
2n. semestre 2015  

 
7.632,93 

 
02.1623.2500000 

 
2017 

  
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER amb càrrec el pressupost de l’exercici 
2017 la relació de despeses explicitades en el punt primer, per part del Plenari de la 
Corporació. 
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Tercer.- ORDENAR el seu pagament d’acord amb el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria 
Municipal. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Pascual.- Explica que hi havia dues factures pendents amb el CCBE de la recollida 
selectiva. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (3) – CIU (1) 

 
4.- Aprovar un reconeixement  extrajudicial de crèdits (exp. G112.1-4/2017 – 
Intervenció). 
 
Atès, que consten a Intervenció vàries factures que corresponen a serveis degudament 
realitzats durant l’exercici 2016 i que no s’han pogut comptabilitzar adequadament, atès que les 
factures no consten registrades a Intervenció. 
 
Atès que a dia d’avui aquestes despeses estan degudament registrades i els serveis queden 
acreditats que es varen portar a terme, d’acord amb el vist i plau del tècnic de l’àrea. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 25 d’agost de 2017  
 
Atès el que disposa l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril pel que s’aprova el Reglament 
pressupostari, es proposa al PLE: 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament per import total de 
660,66 euros (sis-cents seixanta euros amb seixanta-sis cèntims), segons detall:  
 

NOM CONCEPTE IMPORT ADJUDICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

ANY 

TOTTEX 
UNIFORMES 

13 Medalles   660,66 18.1350.2210400 2017 

  
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER amb càrrec el pressupost de l’exercici 
2017 la relació de despeses explicitades en el punt primer, per part del Plenari de la 
Corporació. 
 
Tercer.- ORDENAR el seu pagament d’acord amb el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria 
Municipal. 

 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (3) – CIU (1) 
 
5.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i de l’Organisme Autònom Administratiu Terracotta Museu (exp. G109.1-
1/2017 – Intervenció). 
 
Vist que, en compliment d’allò que preveu l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, de l’article 212 del TRLRHL i de l’article 103 del 
Decret Legislatiu 2/2003, la Comissió Especial de Comptes ha de procedir a l’examen del 
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Compte General de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i de l’Organisme Autònom 
Administratiu Terracotta Museu de l’exercici 2016. 
 
Vist que la Comissió Especial de Comptes es va reunir el passat dia 22 de juny de 2017 i va 
informar favorablement el Compte General de 2016, acordant, alhora que s’exposés al 
públic durant el termini legalment establert. Transcorregut aquest termini, no s’ha presentat 
cap al·legació ni reclamació. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: APROVAR el Compte General de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i de l’Organisme Autònom Administratiu Terracotta Museu. 
 
Segon: RENDIR el Compte General aprovat i tota la documentació que l’acompanya a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 212.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Tercer: COMUNICAR el present acord a l’àrea d’Intervenció als efectes corresponents. 

 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: CxLB (3) 
 
6.- Aprovar la resolució del recurs de reposició de Sorea SAU respecte a 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. 
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Vist que, en data 10.07.2017 (RE núm. 7819), Sorea SAU va interposar recurs potestatiu de 
reposició contra el referit acord de plenari en base a les següents al.legacions: 

1) L’acord impugnat vulnera els límits de la facultat de revisió: vulneració dels principis 
d’equitat, bona fe, d’interdicció de l’arbitrarietat i desviació de poder i de prohibició 
d’obtenir un benefici de la pròpia negligència. 

2) Inexistència de les causes de nul.litat apreciades en l’acord impugnat. 
 
Vist l’informe de secretaria, de data 8 de setembre de 2017. on determina que “Es proposa 
desestimar, en base a les anteriors fonamentacions i al Dictamen núm. 139/2017, de 18 de 
maig de 2017, de la Comissió Jurídica Assessora, el recurs de reposició interposat per 
Sorea SAU (RE núm. 7819, de data 10.07.2017) contra l’acord de plenari, de data 
30.05.2017, relatiu a la revisió d’ofici per la qual es declara 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 el 
contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic 
de clavegueram”. 
 
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 i al Dictamen núm. 139/2017, de 18 de maig de 
2017, de la Comissió Jurídica Assessora, el recurs de reposició interposat per Sorea SAU 
(RE núm. 7819, de data 10.07.2017) contra l’acord de plenari, de data 30.05.2017, relatiu a 
la revisió d’ofici per la qual es declara 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 el contracte de gestió 
del servei públic d'abastament d'aigua potable i ampliació al servei públic de clavegueram. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Sorea SAU, conjuntament amb l’informe de secretaria. 
 
INTERVENCIONS: 
  
Sr. Alcalde.- Això és la resol.lució de les al·legacions que havia presentat la mercantil 
SOREA a l’acord del Ple de l’Ajuntament de nul.litat i per tant, iniciar el procés de liquidació. 
Aquestes al·legacions han estat desestimades. S’està fent un càlcul des de Serveis Tècnics 
de quina ha de ser la liquidació amb l’empresa i es farà una proposta inicial i quan hi hagi les 
primeres dades convocarem una Junta de Portaveus.  
 
Sr. Font.- Pregunta si els terminis que es presenten es porten bé. Que no ens passi com 
altres vegades. El nostre vot serà favorable. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) – CxLB (3) – CIU (1) 
 
7.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de circulació (exp. 131.1-2/2017-
Secretaria). 
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Vist l’informe del TAG de Secretaria núm. 65/2017 de 18 de setembre que conclou que 
existeix una dispersió de la normativa reguladora del règim regulador de l’estacionament 
controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària a la Bisbal d’Empordà a través de 
la vigent ordenança municipal de circulació (BOP de Girona 197, de 13 d’octubre de 2010) i 
de dues de les vigents ordenances fiscals, l’assenyalada amb el núm. 18 i 19 que, 
respectivament, incorporaven continguts impropis per una norma de caràcter fiscal més 
adequats d’una norma de caràcter general així com també incongruències entre les diverses 
ordenances, la qual cosa creava inseguretat jurídica. En conseqüència correspon 
harmonitzar els continguts de les tres normes i disposar d’un text articulat coherent. 
 
Vist que es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 1844/2017 de 19 de setembre, d’incoació del 
procediment per a la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la Bisbal 
d’Empordà i de constitució de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la 
modificació de l’ordenança. 
 
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la Bisbal 
d’Empordà.  
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la 
subjecció a informació pública, la concessió d’audiència als possibles interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre d’acord amb els arts. 60 i 
següents del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.  
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple, a 
tenor dels articles 52.2.d) 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 22.2.d) de la Llei estatal 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 114 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i l’article 47 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
Atès que l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003 disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
A la vista de tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la 
Bisbal d’Empordà, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de la modificació de 
l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia 
de la publicació de l’anunci al BOP. 
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Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació. 
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL TEXT ARTICULAT 
 
Exposició de motius de la modificació. 
 
Aquesta norma de caràcter general no fiscal s’ha de modificar responent a tres 
circumstàncies: 
 
En primer lloc, com a conseqüència de les modificacions de les ordenances fiscals núms. 18 
i 19 motivades en els fonaments anteriors d’aquest informe, s’incorpora el règim regulador 
de l’estacionament amb limitació horària al corresponent article 14. 
 
En segon lloc, tant les Ordenances fiscals com l'Ordenança de circulació no es tipifiquen 
pròpiament les infraccions per estacionament a la zona verda. En l’ordenança fiscal núm. 19 
únicament es fa una referencia en l’art. 15 de prohibicions dient: "27. Les infraccions 
determinades en aquesta ordenança per la zona blava seran aplicables també a la zona 
verda” quan en realitat els supòsits de fet no tenen cap aspecte en comú i per tant, aquest 
punt s’ha de substituir per la tipificació de la infracció:  "27. Estacionar en llocs habilitats com 
a estacionament en llocs d'ús exclusiu per a veïns sense el corresponent distintiu (zona 
verda)". 
 
De la mateixa manera s’ha de tipificar la infracció prevista en el quadre d’infraccions 
assenyalada amb el núm. 15.27.a) “28. Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
en zona especial comercial amb limitació horària, excedint el temps màxim permès (zona 
vermella)”. 
 
Finalment també s’ha afegit un supòsit de retirada de vehicles a l’art. 19 coherent amb les 
determinacions previstes en l’art. 14.3. 
 
En tercer lloc, la supressió íntegre de l’Ordenança fiscal núm. 19 dona lloc a l’actualització 
del quadre d’infraccions de l’Ordenança de Circulació que encara conservava la redacció de 
l’any 2010 sense contemplar les conseqüències sancionadores dels dos supòsits nous 
d’estacionament limitat amb vehicles a la via pública de les zona vermella i zona verda, a 
més de circular amb bicicleta sense el corresponent casc i de les sancions resultat de 
conduir sota l’efecte de l’alcohol, aquestes dues últimes de conformitat amb la darrera 
reforma del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre que s’aprofita també per 
actualitzar-ne les referències en alguns articles que encara esmenten la normativa anterior 
derogada. 
 
Modificacions: 

  
ESTACIONAMENT 
Article 14: 
(...) 
Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, se 
subjectaran a les determinacions següents: 
1.  Constituiran infraccions específiques a aquesta ordenança les següents: 

a) L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o no col·locar-lo 
en un lloc visible, o sense targeta d’autorització d’estacionament correcta. 
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b) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període 
assenyalat en més de 60 minuts. 
c).- L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el 
període assenyalat fins a 60 minuts. 

 
2. Les infraccions assenyalades al punt anterior se sancionaran per l’Alcaldia o per l’òrgan en 

que es delegui la potestat sancionadora, mitjançant la resolució corresponent. 
Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents: 
 - per infracció prevista a l’art. 14.1.a:...................................................... 60,00 euros 
 - per infracció prevista a l’art. 14.1.b: ..................................................... 18,00 euros 
 - per infracció prevista a l’art. 14.1.c....................................................... 10,00 euros 

 
3. Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació, l’Ajuntament podrà 
retirar-lo de la via pública mitjançant el servei de grua, sense que aquesta mesura tingui 
caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat a satisfer les taxes del servei de grua i 
de dipòsit corresponents. 
 
4. La imposició i l’abonament de les sancions de multa no eximiran l’infractor de l’abonament 
del pagament de la taxa per la prestació del servei. 
 
5. Les denúncies per infracció tipificada amb les lletres a, b i c) de l’article 14.1 podran ser 
cancel·lades sense sanció si l’usuari, en les 24 hores següents a la que figura en la notificació 
de la denúncia, adquireix el rebut d’anul·lació de denúncia que correspongui segons les tarifes 
de l’art. 17 de l’Ordenança fiscal núm. 18 en una màquina expenedora i el diposita a la bústia 
que amb aquesta finalitat hi trobarà. El termini màxim per adquirir aquest rebut d’anul·lació són 
24 hores, transcorregut el qual no tindrà cap efecte. 
 
6. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació. Això no 
obstant, les multes que s’abonin dins els vint dies següents a la notificació de la denúncia, 
gaudiran d’una bonificació del 50 % del seu import, d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària 
 
Article 15: 
Queda absolutament prohibit l’estacionament en les circumstàncies següents: 
(...) 
27. Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en llocs d’ús exclusiu per a veïns sense 
el corresponent distintiu (Zona verda) 
28. Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en zona especial comercial amb 
limitació horària sense indicador o excedint el temps màxim permès (zona vermella) 
 
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. 
 
Article 19. La Policia Local podrà retirar el vehicle de la via, si l’obligat a efectuar-ho no ho fes, 
o traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, en el següents casos: 
7. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com 
d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l’autoritza, o quan 
sobrepassi el triple del temps abonat conforme l’establert en la present Ordenança de manera 
irregular pertorbant greument la circulació 
 
Article 54: 
El procediment sancionador, règim de recursos, execució de sancions, serà el que preveu el 
Text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial aprovat per  

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre i el que preveu el RD 320/1994 de 25 de febrer. 
 
Article 56: 
1. El quadre general d’infraccions d’aquesta Ordenança és el que figura com a Annex número 
1. 
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2. La qualificació de la infracció i l’import de la sanció aplicable a cadascuna en el present 
Annex, ha estat determinat dintre dels límits autoritzats pel Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre 
3. En tot cas, serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té 
lloc en l’acte de lliurament de la denúncia o dintre el termini de 20 dies naturals comptats des 
del dia següent al de la seva notificació tal i com estableix l’article 94 del Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d'octubre. 
 
INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 
 

15.24.a Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
amb limitació horària, sense col·locar el comprovant 
horari en lloc visible que l’autoritza 

60 LL 30 

15.24.b Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
amb limitació horària, havent obtingut l’usuari el 
rebut, excedint el temps màxim permès en el 
comprovant 

18 LL 9 

15.24.c Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
amb limitació horària, havent obtingut l’usuari el 
rebut, sobrepassin el període assenyalat fins a 60 
minuts. 
 

10 LL 5 

     

15.27.a Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
en zona especial comercial amb limitació horària 
sense indicador o excedint el temps màxim permès 
(zona vermella) 

60 LL 30 

15.27.b Estacionar en llocs habilitats com a estacionament 
en llocs d’ús exclusiu per a veïns sense el 
corresponent distintiu (Zona verda) 

60 LL 30 

     

42.8 Circular amb una bicicleta sense el corresponent 
casc en via interurbana 

200 G 100 

42.9 Circular amb una bicicleta sense el corresponent 
casc un menor de 16 anys (en vies urbanes) 

200 G 100 

 

BAREM ALCOHOLÈMIA TAXA D’ALCOHOL EN 
AIRE ESPIRAT (mg/l) 
 

QUANTIA 
€ 
 

DTE 
50% 

Pèrdua 
punts 

 

 
CONDUCTORS EN GENERAL 
 

De 0,26 
fins a 0,50 

500 250 4 
 

 Superior a 0,50 1.000 500 6 
 

RESTA DE CONDUCTORS: 
 
de vehicles destinats al transport de 
mercaderies amb MMA >3.700 kg; al 
transport de viatgers de més de 9 
places; de servei públic; al transport 
escolar o de menors; de servei 
d’urgència; al transport especial; amb 
permís o llicència de conducció 
d’antiguitat < als 2 anys 

 
 
De 0,16 
fins a 0,30 

500 250 4 

 Superior a 0,30 1.000 500 6 
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INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Hi havia una dualitat que en seu moment hi va haver una ordenança nova de 
sancions de trànsit i ara es regularitza i s’unifiquen les sancions en 1 ordenança. 
 
Sra. Anglada.- Entenc que finalment hi ha hagut un increment del que son les sancions?  
 
Sr. Alcalde.- No els preus son els mateixos que hi havia. 
 
Sra. Anglada.- Aprofita per fer una queixa de la zona verda. Creu que no son justificats els 
criteris que s’estan fent servir per posar-les. Com que això també englobla les zones verdes 
el seu vot serà contrari. 
 
Sr. Vilà.- Demana que se li faci un aclariment respecte diferents articles que surten a la 
ordenança. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (3) –CxLB (3) 
EN CONTRA: CIU (1) 
 
8.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
9.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica núms. 1467/2017 i 
1786/2017  (Intervenció). 
 
9.1.- Decret 1467/2017 – Intervenció. 
 
“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 segon trimestre de 2017 al MINHAP. Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de juliol 
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 segon trimestre de 2017 i que és 
de 477,54 dies i de l’Informe d’Intervenció de 21 de juliol de 2017. 
 
SEGON.- POSAR en coneixement del Plenari aquesta resolució en la propera sessió que se 
celebri”. 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
9.2.- Decret 1786/2017 – Intervenció. 
 
“Vist que les Corporacions Locals resten obligades a subministrar anualment la informació 
relativa a les Línies Fonamentals del Pressupost de l’exercici següent, en aquest cas, 
corresponent a l’anualitat 2018. 
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Vist que aquestes Línies Fonamentals són previsions i que poden veure’s modificades una 
vegada s’elabori el pressupost definitiu. 
 
Fonaments Jurídics 
 
Atès el què s’estableix a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’han elaborat les Línies Fonamentals del 
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018, als efectes de donar compliment 
als requeriments de la normativa europea. 
 
Atès allò que disposa l’article 15.1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012 abans esmentada, les corporacions locals tenen l’obligació de remetre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) les Línies Fonamentals del Pressupost 
2018, abans del 15 de setembre de 2017. 
 
Atès que l’article 4.1 de l’esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica-financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció. 
 
En virtut de l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL: 
 
PRIMER: APROVAR les Línies Fonamentals del Pressupost de l’exercici 2018 de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que inclouen les de la pròpia Corporació com les del 
seu OOAA Terracotta Museu d’acord amb el detall següent: 
 

PREVISIÓ PRESSUPOST 2018 PREVISIÓ 

INGRESSOS 2018 

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES 4.262.500,00 

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 250.000,00 

Capítol 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 4.077.000,00 

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.386.750,00 

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 6.250,00 

Ingressos corrents  11.982.500,00 

Capítol 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 25.000,00 

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100.000,00 

Ingressos de capital 125.000,00 

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 12.000,00 

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 0,00 

Ingressos financers 12.000,00 

INGRESSOS TOTALS  12.119.500,00 

DESPESES 2018 

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL 5.575.350,00 

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 4.938.000,00 

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES 70.050,00 

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 332.100,00 
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Despeses corrents  10.915.500,00 

Capítol 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 

Fons de contingència 0,00 

Capítol 6 - INVERSIONS REALS 111.300,00 

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.000,00 

Despeses de capital 126.300,00 

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 10.700,00 

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 1.067.000,00 

Despeses financeres 1.077.700,00 

DESPESES TOTALS  12.119.500,00 

 
Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2017 
són les següents: 
 

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2017 2018-2017 2018 

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES 3.951.744,97 7,86% 4.262.500,00 

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00 150,00% 250.000,00 

Capítol 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 4.074.673,63 0,06% 4.077.000,00 

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.102.775,88 9,15% 3.386.750,00 

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 6.250,00 0,00% 6.250,00 

Ingressos corrents  11.235.444,48 0,09% 11.982.500,00 

Capítol 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0 25.000,00 

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41.278,64 142,26% 100.000,00 

Ingressos de capital 41.278,64 -46,99% 125.000,00 

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 11.276.723,12 7,37% 12.107.500,00 

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 11.968,25 0,27% 12.000,00 

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 2.738.543,01 -100,00% 0,00 

Ingressos financers 2.750.511,26 -99,56% 12.000,00 

INGRESSOS TOTALS  14.027.234,38 -13,60% 12.119.500,00 

        

DESPESES 2017 2018-2017 2018 

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL 5.466.027,47 2,00% 5.575.350,00 

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 5.200.869,92 -5,05% 4.938.000,00 

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES 60.327,18 16,12% 70.050,00 

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 421.254,71 -21,16% 332.100,00 

Despeses corrents  11.148.479,28 -2,09% 10.915.500,00 

Capítol 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA     0,00 

Fons de contingència     0,00 

Capítol 6 - INVERSIONS REALS 1.723.952,21 -93,54% 111.300,00 

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.000,00 0,00% 15.000,00 

Despeses de capital 1.738.952,21 -92,74% 126.300,00 

TOTAL DESPESES NO FINANCERES  12.887.431,49 -14,32% 11.041.800,00 

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 10.654,50 0,43% 10.700,00 

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 929.000,00 14,85% 1.067.000,00 
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Despeses financeres 939.654,50 14,69% 1.077.700,00 

DESPESES TOTALS  13.827.085,99 -12,35% 12.119.500,00 

        

Total ingressos i despeses no financeres abans ajustos SEC -1.610.708,38   1.065.700,00 

Ajustos SEC 803.059,64   0,00 

Capacitat/Necessitat de finançament -807.648,73   1.065.700,00 

Deute viu a 31/12 6.804.192,23 -15,68% 5.737.192,23 

Operació Tresoreria 0   0 

Préstecs 6.804.192,23 -15,68% 5.737.192,23 

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 61%   48% 

 
SEGON: AUTORITZAR a la Intervenció municipal als efectes que remeti les Línies 
Fonamentals del Pressupost 2018, en els termes que consta en el present Decret, al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en compliment de l’article 15.1 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre de 2012.  
 
TERCER:  DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri”. 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Aclareix que l’Ajuntament paga a 12 dies (traient les factures pendents de 
pagament de Sorea). 
 
10.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 17.07.2017 al 13.09.2017 (núms. del 1421 
al 1779). 
 
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. 1421, de data 17.07.2017, al núm. 1779, de data 
13.09.2017.  
 
El Ple en queda assabentat. 
 
11.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors/es. 
 
Sra. Anglada.- Comenta que fa pocs dies se’ls va convocar a una mesa de contractació pels 
pisos dels mestres. Pregunta perquè no se’ls va explicar a cap comissió informativa que 
tenien previst aquesta actuació. En el seu moment s’havia dit que aquest edifici anava a 
terra, fins i tot s’havia acordat fer una cessió amb una associació. Tothom sabia que aquest 
edifici no reunia les condicions i la idea era anar-lo desallotjant per desmentallar-lo en un 
futur. Sap greu que no ens hagin explicat què s’hi pensa fer.  
 
Sr. Marquès.- El mes de novembre es va fer una memòria valorada i es va passar per Junta 
de Govern, va estar a exposició pública i també va sortint en els decrets.  
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Per altra banda, sempre he dit que els Serveis Educatius s’havien de quedar allà. La idea 
d’enderrocar l’edifici i cedir el local amb una entitat anava lligada que el Departament 
d’Ensenyament fes un edifici nou. Bàsicament el problema que té aquest edifici d’habitatges 
és que no s’hi ha fet gaire manteniment.  
El Departament d’Ensenyament no farà un edifici nou pels Serveis Educatius ja que hi ha 
altres prioritats.  
Tenim un edifici amb uns pisos de 80 m2, n’hi ha 4 per planta. La idea d’aquest projecte és 
que en base a una memòria valorada aprovada per un import de 200.000€ per mantenir la 
teulada i refer les façanes. Tenir la carcassa adequada perquè l’edific no es deteriori més. 
A partir d’aquí la idea és parlar amb el Departament d’Ensenyament per veure si es pot fer 
un conveni per arreglar l’interior dels baixos com a Serveis Educatius. Abans d’anar-ho a 
exposar val la pena que l’ajuntament hi hagi invertit una mica. I ja que Ràdio Bisbal s’anirà al 
carrer Ample quan s’hagi arreglat l’Antic Ajuntament quedarien 8 pisos que es podria parlar 
si es podrien reconvertir amb habitatges socials. 
La primera fase d’aquesta actuació és ctuar a una part de la teulada de la zona del C. Morró,  
fer una ccés de minusvàlids, sanejar la façana i arreglar la porta de l’entrada, i puja 70.000€. 
 
Sra. Anglada.- Jo ja entenc que es fan juntes de govern i hi estem convidats però mai ni ara 
l’oposició hi ha assistit. A més no podem perquè treballem. Però es fa una comissió 
informativa i es podia haver comentat, crec que es prou important i ens haguéssim estalviat 
que jo ho preguntés avui en el Ple. Crec que es prou important perquè se’ns expliqui.  
 
Sr. Marquès.- Demano disculpes si no se n’ha parlat a la Comissó Informativa. No hi havia 
cap intenció d’amagar-ho. Em sap greu. No tornarà a passar.  
 
Sr. Anglada.- L’any passat hi va haver una queixa dels usuaris de la piscina municipal sobre 
les instal.lacions? Volien fer una reunió amb l’alcalde. Pregunta si s’ha fet i com està el 
tema. 
 
Sr. Baixeras.- La setmana passada va venir un usuari en nom de diverses persones, i va 
plantejar diferents propostes a nivell de manteniment, les quals es van anotar però no em 
van demanar cap reunió amb l’alcalde. També van consultar coses a nivell de quotes però ja 
es van solventar. Cada any fem el manteniment que podem quan tenca la piscina.  
 
Sra. Anglada.- Comenta que també s’havien queixat de l’ús que pot fer un asuari que paga 
un carnet, ja que els matins està ple de nens dels casals. L’usuari que paga una quota tot el 
mes es troba que al matí no pot fer un ús de tota la piscina. Replantejar l´ús que es fa a la 
piscina i veure si realment interessa que hi hagi socis que paguin la quota. Si interessa, 
s’han de tenir en compte aquestes coses.  
 
Sr. Baixeras.- Sempre s’intenta reservar un parell de carrils pels socis. També se’ns va fer 
arribar la queixa de l’aparcament a les hores puntes de recollida dels casals. S’ha pensat de 
reservar una petita zona pels socis. Però és una instal.lació municipal i hem de tenir cabuda 
pels casals.  
 
Sra. Anglada.- Pregunta a l’alcalde  sobre l’ampliació d’una zona verda al carrer Pere Canyà. 
Demana explicacions. 
 
Sr. Alcalde.- Al carrer Pere Canyà s’ha ampliat la zona de càrrega i descàrrega per Correus i 
geriàtric i se’ls ha donat la opció als veïns afectats perquè puguin aparcar a les zones verdes 
més properes.  
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Sra. Vilà.- Pregunta sobre el tema de les dutxes del camp de futbol i Pavelló. Es va dir que 
s’arreglaria, ha començat el futbol i l’aigua continua sortint congelada.  
 
Sr. Baixeras.- Les obres es van començar a principi de setembre, la setmana passada 
s’estava actuant a dos vestidors del Pavelló, es va fent per fases i es canviarà el sistema del 
circuit de l’aigua perquè és una mica antic, no sé en quina fase estan però les obres estan 
en dansa.  
 
Sr. Aparicio.- Fa un prec per les obres dels pisos dels mestres. De fet volíem presentar un 
moció. Hi ha diferents cooperatives interessades en cessió d’espais i es dediquen a 
rehabilitar per lloguer social. Faig el rpec que ho replantegin ja que seria interessant.  
 
Sra. Bravo.- Ara mateix estem elaborant una borsa d’inclusió i volem estudiar aquesta opció 
del cooperativisme que em sembla molt interessant.  
Per tant agraïm la seva proposta i l’estudiarem.  
 
 
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 


