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06.30.05.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  06/2017 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      30.05.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:05 h 
Hora d’acabament:               22:25 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. 06/2017, de data 25.04.2017 (exp. A118.1-
6/2017 - Secretaria).  
2.- Aprovar la compatibilitat d’activitat privada de la Sra. L.A.L. (exp. D110.1-2/2017 - 
Recursos Humans). 
3.- Resoldre les al.legacions i aprovar definitivament les Bases específiques de subvencions 
de les diverses àrees municipals (exp. A132.1-3/2017 -  Secretaria). 
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4.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys per a l'estació 
d'autobusos amb E.G.D., L.G.D. i M.G.B. (exp. A105.1-4/2016 - Urbanisme). 
5.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys per l’estació 
d’autobusos amb N.N.M., C.N.M. i C.M.B. (exp. H105.1-4/2016 – Urbanisme). 
6.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 (exp. G104.1-6/2017 
- Intervenció). 
7.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2017 (exp. G104.1-7/2017 
- Intervenció). 
8.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per al finançament 
d’inversions 2017-2018 (exp. núm. 147.1-1/2017 – intervenció). 
9.- Aprovar la declaració de nul·litat de l’acord del Ple de la corporació de 28 de juliol de 
2009, i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010, en relació amb el contracte amb la 
mercantil Sorea. 
10.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
11.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
12.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 19.04.2017 al 17.05.2017 (núms. del 663 al 
960). 
13.- Donar compte de l´informe núm. 4/2017 de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió 
recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants de l’exercici 2013. 
14.- Assabentat de sentències. 
15.- 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. 06/2017, de data 25.04.2017 (exp. A118.1-
6/2017 - Secretaria) 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 06/2017, de data 25.04.2017, s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Aprovar la compatibilitat d’activitat privada de la Sra. Laura Angorrilla Luis (exp. 
D110.1-2/2017 - Recursos Humans). 
 
Vist la instància presentada en data 26 d’abril de 2017 per la Sra. Laura Angorrilla Luis, per 
la qual sol·licita la compatibilitat de l’activitat d’administrativa en el sector privat, amb la seva 
activitat pública com agent  de la policia local d’aquest Ajuntament.  
 
Vist que la Sra. Angorrilla presta serveis des de data 1 d’octubre de 2004 com a personal 
funcionari, grup C2,  actualment amb una jornada laboral del 100% a l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana i Policia Local d’aquest Ajuntament, fent un total d’hores a la setmana de 42,5 
hores. 
 
Vist que la segona activitat que pretén compatibilitzar la Sra. Angorrilla, com a administrativa, 
essent contractada per l’empresa Hotel Tamariu, SL., dedicada a l’Hosteleria, amb una 
jornada laboral de 4 hores setmanals.  
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 06/2017, de data 30.05.2017   

3 

 

Atès el que disposa l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, 
segons la qual la condició de Policia local és incompatible amb l’exercici de cap altra activitat 
pública o privada, excepció feta de les activitats no incloses en la legislació reguladora de les 
incompatibilitats. 
 
Atès que d’acord amb la Llei 21/1987, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, aplicable al personal municipal en virtut de l’article 
1.2.d), l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Vist que la Sra. Angorrilla no té reconeguda la compatibilitat de cap altra activitat, pública o 
privada. D’acord amb l’article 329 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, es pot declarar la compatibilitat de l’exercici 
d’un lloc de treball amb les activitat privades si s’ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local 
sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
Atès que d’acord amb l’article 333 del Decret 214/1990, correspon al Ple de la Corporació, 
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a 
instancia de part interessada. L’acord s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos següents a 
la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el citat termini sense adoptar acord exprés, la 
sol·licitud s’entén desestimada. 
 
Vist que només es pot autoritzar la compatibilitat si la suma de jornades de l’activitat pública i 
privada no supera la jornada ordinària de l’Administració incrementada en el 50%, és a dir, el 
total de jornades no pot superar 56’25 hores/setmana. 
 
Vist que la jornada laboral de la Sra. Angorrilla a l’Ajuntament és de 42,5 hores/setmana, i la 
jornada a l’activitat privada a l’empresa Hotel Tamariu SL., és de 4 hores/setmana, fent un 
total de 46,5 hores/setmana.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Angorrilla la compatibilitat de l’activitat privada com 
administrativa a l’empresa Hotel Tamariu SL., amb una jornada laboral de 4 hores a la 
setmana amb l’activitat pública d’agent de la policia local que presta en aquest Ajuntament.   
 
Segon.- Traslladar l’acord de Ple a la interessada, a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Policia 
Local i als representants legals dels treballadors. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat 
 
3.- Resoldre les al.legacions i aprovar definitivament les Bases específiques de 
subvencions de les diverses àrees municipals (exp. A132.1-3/2017 -  Secretaria). 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 28 de març de 2017, i en relació amb l’expedient 
de referència, va adoptar els següents acords:  
 
“Primer.- Aprovar inicialment les següents bases específiques: 
 
a) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea de cultura. 
Programa 1: Subvencions a entitats. 
Programa 2: Premi Empordà de Novel.la. 
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b) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea d’acció social i ciutadania.  
Programa 1: Subvencions de projectes socials. 
Programa 2: Subvencions de solidaritat i cooperació. 
Programa 3: Subvencions per a activitats extraescolars. 
 
c) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea d’ensenyament.  
Programa 1: Subvencions a AMPAs. 
Programa 2: Premi de treballs de recerca de Batxillerat. 
 
d) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea de joventut. 
Programa 1: Premis per a la Mostra Jove - Escena Bisbalenca. 
 
e) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea d’esports. 
Programa 1: Subvencions a clubs esportius. 
Programa 2: Subvencions per participar a les activitats esportives solidàries de l’Oncolliga 
Girona. 
Programa 3: Subvencions per a activitats esportives. 
 
f) Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea de promoció i 
desenvolupament local. 
Programa 1: Subvencions per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments 
comercials, de restauració, d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a 
peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. 
Programa 2: Premi del concurs de torn de ceràmica. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord i les bases a exposició pública mitjançant anunci en el BOP i 
tauler d´anuncis de la corporació, pel termini de vint dies, a fi que es puguin formular les 
al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. Una referència d’aquest anunci 
s’ha de publicar al DOGC. De no presentar-se´n l´acord esdevindrà definitiu 
 
Tercer.- Traslladar l’acord de Ple a les Àrees d’Intervenció, Acció Social i Ciutadania, 
Cultura, Esports, Joventut, Ensenyament i Promoció i Desenvolupament Local”. 
 
Vist que les citades bases es van sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, 
mitjançant anunci en el BOP de Girona núm. 69, de 7 d’abril de 2017, i en el tauler d'edictes 
municipal en la mateixa data.  
 
Vist que durant el termini d’informació pública es varen presentar al·legacions per part del 
Grup municipal de Compromís per la Bisbal (RE núm. 5026, de 5 de maig de 2017), les 
quals es resumeixen en: 
 
Primera. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions: 

 Àrea de cultura: Programa 2: Premi Empordà de Novel.la. 

 Àrea d’ensenyament: Programa 2: Premi de treballs de recerca de Batxillerat. 

 Àrea de joventut: Programa 1: Premis per a la Mostra Jove - Escena Bisbalenca. 

 Àrea de promoció i desenvolupament local: Programa 2: Premi del concurs de torn 
de ceràmica. 
 
Unificar una mica els punts genèrics que haurien de constar a tots els premis, sobretot: 
comissió avaluadora o jurat, criteris d’atorgament del premi, forma de pagament, protecció 
de dades... 
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Segona. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea 
d’ensenyament: Programa 1: Subvencions a AMPAs. 
 
Moltes activitats i projectes de l’Escola Cor de Maria s’organitzen des de la Fundació, no des 
de l’AMPA. Caldria incloure, al marge de les AMPAs, les fundacions educatives o titulars de 
centres docents d’infantil, primària i secundària. 
 
Tercera. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea 
promoció i desenvolupament local: Programa 1: Subvencions per a la millora, rehabilitació i 
nova implementació d’establiments comercials, de restauració, d’oficines-serveis i d’activitats 
tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. 
 
Respecte el punt 1.3.b), proposa eliminar “les institucions financeres* o les bancàries*” del 
primer paràgraf i es segon paràgraf es podria deixar per remarcar l’exclusió específica. 
 
Quarta. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea 
d’ensenyament: Programa 2: Premi de treballs de recerca de Batxillerat. 
 
En el punt 2 eliminar que els treballs han d’estar escrits “en llengua catalana” i afegir un altre 
punt que determini que es valorarà l’ús de la llengua catalana. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 18 de maig de 2017, on es resolen les al·legacions 
relacionades amb aspectes jurídics, i es conclou: “En relació amb les al.legacions 
formulades pel Grup municipal Compromís per la Bisbal (RE núm. 5026, de 5 de maig de 
2017), i respecte a les d’aspectes jurídics, d’acord amb les fonamentacions anteriors, es 
proposa estimar l’al.legació primera i desestimar l’al.legació tercera”. 
 
Vist que es fa necessari resoldre la resta d’al·legacions que es basen en criteris 
d’oportunitat, motiu pel qual han de ser resoltes a nivell polític, no jurídic, dins l’àmbit de la 
discrecionalitat administrativa que gaudeix la Corporació: 
 
Segona. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea 
d’ensenyament: Programa 1: Subvencions a AMPAs: 
 
L’Equip de govern coneix perfectament l’estructura i el funcionament dels centres escolars 
de la Bisbal i, evidentment,  quina és la realitat de l’escola Cor de Maria pel que fa al fet que 
gairebé la totalitat de les activitats extraescolars del centre no està organitzada per l’AMPA, 
sinó per la seva Fundació.  
 
No obstant, i tal com deixa clar en l’enunciat de les bases, les Bases específiques 
reguladores de subvencions de l’Àrea d’Ensenyament. Programa 1: Subvencions a AMPAs 
estan destinades a les AMPAs. És l’AMPA de l’escola Cor de Maria i la seva Fundació qui 
haurà de decidir si, quan es doni el cas, es presenta o no en aquesta convocatòria i, en tot 
cas, fer els canvis que consideri oportuns per adequar-se a les bases establertes per 
l’Ajuntament. Per tot això es proposa desestimar l’al.legació. 
 
Quarta. Al.legacions a les Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea 
d’ensenyament: Programa 2: Premi de treballs de recerca de Batxillerat. 
 
La llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya és el català. Com a Ajuntament, és la 
llengua que entenem com a pròpia i és amb la què ens volem relacionar, de forma preferent, 
amb la ciutadania.  
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Al ser aquest Premi de treball de recerca de batxillerat, un premi que atorgarà l’Ajuntament, i 
tenint en compte que, precisament en l’etapa de batxillerat, els estudiants s’han de 
considerar autosuficients en l’ús, en tots els àmbits, de les dues llengües oficials a 
Catalunya, no hi ha cap motiu per modificar aquest aspecte del programa 2. Només una 
dada: l’índex de redacció de treballs de recerca, en castellà, a l’institut de la Bisbal oscil·la 
entre el 0% i el 2% anual. Per tot això es proposa desestimar l’al.legació. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Resoldre, en base a les anteriors fonamentacions, les al.legacions presentades pel 
Grup municipal Compromís per la Bisbal (RE núm. 5026, de 5 de maig de 2017) a les 
“Bases específiques de subvencions de les diverses àrees municipals”, tot estimant la 
primera al.legació i desestimant la resta.  
 
Segon.- Aprovar definitivament les “Bases específiques de subvencions de les diverses 
àrees municipals”, fent avinent que el text definitiu de les Bases modificades (Àrea de 
cultura: Programa 2: Premi Empordà de Novel.la; Àrea d’ensenyament: Programa 2: Premi 
de treballs de recerca de Batxillerat; Àrea de joventut: Programa 1: Premis per a la Mostra 
Jove - Escena Bisbalenca; i Àrea de promoció i desenvolupament local: Programa 2: Premi 
del concurs de torn de ceràmica) és el que consta a l’Annex. 
 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les “Bases específiques de subvencions de les diverses 
àrees municipals” en el BOP de Girona i en el tauler d'edictes municipal.  
 
ANNEX: BASES ESPECÍFIQUES  
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA. 
PROGRAMA 2: PREMI EMPORDÀ DE NOVEL.LA. 
 
1.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió d’un 
premi econòmic pel concurs per al Premi Empordà de Novel.la. 
 
2.- Requisits dels treballs a presentar. 
 
Els treballs que optin al Premi Empordà de Novel·la han de ser rigorosament inèdits i escrits 
en català. Les novel·les tindran una extensió mínima de 200 pàgines, mida DIN A4 (210 x 
297 mm), mecanografiats a doble espai per una sola cara, i els autors n’hauran de garantir 
l’originalitat; no poden estar en procés d’edició, ni poden haver estat mai premiats en altres 
concursos.  
 
3.- Presentació de les obres. 
 
Les obres es presentaran, dins el termini establert a la convocatòria, per correu electrònic. a 
l’adreça fixada a la convocatòria, tot seguint el procediment següent: 
 
a. En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi. 
b. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si escau, el 
pseudònim de l’autor. 
c. L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format pdf. Només s’admetrà 
un treball per autor. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra. 
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d. En un altre document adjunt, en format word o pdf, es faran constar les referències que 
permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). 
També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial. Aquest 
document tindrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra. 
 
La persona que rebrà els originals garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut 
l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor. Si un participant no rep aquesta 
confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’Ajuntament (Àrea de Cultura) per 
comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció. 
 
4.- Premi. 
 
Es concedirà un premi pel valor que especifiqui la convocatòria. 
 
El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el 
dia de Sant Jordi de l’any següent a la convocatòria. 
 
5.- Jurat. 
 
El jurat del premi estarà format per 3 membres, els quals es designaran a la convocatòria. 
 
El jurat ha de vetllar per la integritat del premi i no podrà repartir l’import del guardó entre 
dos o més guanyadors. 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els seus membres han de resoldre segons el seu 
criteri qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. Els membres del jurat es 
reserven el dret de considerar desert el premi en el cas que les obres presentades no arribin 
a un nivell mínim de qualitat. 
 
L’obra guanyadora serà publicada per l’editorial que determini la convocatòria, prèvia 
signatura del corresponent contracte abans de rebre la quantitat assignada pel premi. Si, per 
alguna força major, passat un any des del lliurament del premi, l’obra no hagués estat 
publicada, l’autor serà lliure de fer-ho on consideri oportú. En tot cas, l’obra editada haurà de 
fer constar a la coberta el premi obtingut. La guanyadora o guanyador del premi formarà part 
del jurat de l’any següent.  
 
6.- Òrgans competents per a la instrucció i la concessió.  
 
La responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels premis serà l’Àrea 
de Cultura.  
 
El jurat serà l’òrgan que proposarà l’atorgament del premi. 
 
L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament del premi serà la 
Junta de Govern Local (per delegació de l’alcaldia) que, discrecionalment, podrà deixar 
desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.  
 
L’acord d’atorgament del premi es notificarà a tots els interessats. 
 
7.- Forma de pagament. 
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El pagament del premi atorgat s'efectuarà en el termini d’un mes, a comptar de la data de 
notificació de l’acord, mitjançant transferència bancària en el compte corrent indicat a la fitxa 
de creditor a presentar. 
 
El lliurament del premi es durà a terme en el lloc que especifiqui la convocatòria. 
 
8.- Obres presentades. 
 
Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius. 
 
L’Ajuntament garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El 
contingut dels treballs no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels 
membres de l’organització. D’altra banda, només es farà públic el nom del autor de l’obra 
guanyadora, però no el d’altres obres de què el jurat hagi volgut fer esment, però que no 
hagin guanyat. 
 
L’Ajuntament conservarà una còpia de la llista de participants amb obres presentades per si 
es produïssin reclamacions. Passats 3 mesos del lliurament del premi, les obres no 
premiades i les pliques corresponents seran destruïdes. Si, durant aquest termini, algú 
s’adrecés a l’organització interessant-se per alguna obra no premiada, només se’n facilitaria 
la informació demanada prèvia consulta al respectiu autor. 
 
9.- Responsabilitat legal. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de 
totes i cadascuna d’aquestes bases. Els participants accepten les presents bases, així com 
la interpretació que n’efectuï l’Ajuntament. 
 
Els participants eximeixen l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de 
qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres. 
 
10.- Protecció de dades. 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran 
d’acord amb les disposicions de la legislació de protecció de dades. Els participants podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades. 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA 
D’ENSENYAMENT. PROGRAMA 2: PREMI DE TREBALLS DE RECERCA DE 
BATXILLERAT. 
 
1.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió d’un 
premi econòmic per al concurs de treballs de recerca de Batxillerat. 
 
Es podran presentar tots els treballs realitzats per estudiants de batxillerat de l’Institut la 
Bisbal durant el curs que especifiqui la convocatòria. 
 
2.- Requisits dels treballs a presentar. 
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Els treballs, escrits en llengua catalana, necessàriament tractaran sobre temes relacionats 
amb la ciutat de la Bisbal d’Empordà, en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics, 
geogràfics (història, patrimoni, economia, població, emigracions, història de vida, etc...). 
 
Tant el format com el suport i l’extensió del treball és lliure. S’aconsella, però, que no superin 
un màxim de 80 folis DIN A4 i en una sola cara, tipus de lletra Arial, cos 11, a 1 ½ espai i 
correctament enquadernat amb espiral.  
 
De cada treball se n’haurà de presentar una còpia en suport paper i una en digital 
degudament etiquetat al davant de les quals hi haurà el títol del treball i aniran signades amb 
un pseudònim. S’acompanyarà d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi constarà el nom del 
treball i el pseudònim i a l’interior hi haurà les dades bàsiques de contacte de l’autor o 
autora, nom i cognoms, fotocopia del DNI, adreça actual, adreça electrònica si s’escau, 
telèfon fix i mòbil, curs, centre d’ensenyament on estudia i la seva adreça i nom del 
professor o professora que hagi tutoritzat el treball, així com un breu resum del treball 
d’entre 10 i 15 línies. 
 
3.- Presentació dels treballs. 
 
Els treballs es presentaran a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal, a 
l’atenció de l’Àrea d’Ensenyament. El termini de recepció del treballs serà el que especifiqui 
la convocatòria. 
 
4.- Premi. 
 
Es concedirà un premi pel valor que especifiqui la convocatòria. 
 
5.- Jurat. 
 
El jurat del premi estarà format per un representant de l’Institut de la Bisbal, un tècnic de 
l’Àrea de Promoció de l’Ajuntament i un tècnic del Terracotta Museu.  
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer per mitjà del que especifiqui la convocatòria i serà 
inapel·lable. 
 
El jurat es reserva el dret de concedir un accèssit, subdividint l’import del premi, si ho 
considera oportú, o declarar-lo desert, en el cas que les obres presentades no arribin a un 
nivell mínim de qualitat. 
 
6.- Òrgans competents per a la instrucció i la concessió.  
 
La responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels premis serà l’Àrea 
d’ensenyament.  
 
El jurat serà l’òrgan que proposarà l’atorgament del premi. 
 
L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament del premi serà la 
Junta de Govern Local (per delegació de l’alcaldia) que, discrecionalment, podrà deixar 
desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.  
 
L’acord d’atorgament del premi es notificarà a tots els interessats. 
 
7.- Forma de pagament. 
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El pagament del premi atorgat s'efectuarà en el termini d’un mes, a comptar de la data de 
notificació de l’acord, mitjançant transferència bancària en el compte corrent indicat a la fitxa 
de creditor a presentar. 
 
El lliurament del premi es durà a terme en el lloc que especifiqui la convocatòria. 
 
8.- Treballs presentats. 
 
L’original del treball que hagi estat premiat quedarà en poder de l’Ajuntament i els no 
premiats es podran recollir a l’Àrea d’ensenyament (carrer Coll i Vehí, 16-24 de la Bisbal) en 
el termini de dos mesos, a partir del dia del veredicte i prèvia petició. 
 
Els exemplars dels treballs no premiats podran ser recuperats per les persones autores, a 
partir de l’endemà de la lectura del veredicte en el lloc i horari indicat en la base anterior. 
 
En el cas que els treballs premiats siguin publicats, caldrà fer-hi constar que han rebut 
aquest premi, i lliurar una còpia de la publicació a l’Ajuntament. 
 
9.- Responsabilitat legal. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de 
totes i cadascuna d’aquestes bases. Els participants accepten les presents bases, així com 
la interpretació que n’efectuï l’Ajuntament. 
 
10.- Protecció de dades. 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran 
d’acord amb les disposicions de la legislació de protecció de dades. Els participants podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades. 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE 
JOVENTUT. PROGRAMA 1: PREMIS PER A LA MOSTRA JOVE - ESCENA 
BISBALENCA. 
 
1.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió d’un 
premi econòmic i la possibilitat de mostrar el treball musical a l’espai de barraques de la 
Festa Major de la Bisbal. 
 
2.- Finalitat.  
 
La finalitat d’aquesta mostra és la promoció de les formacions musicals joves i incentivar la 
creació musical de qualsevol formació o solista del Baix Empordà.  
 
Els imports dels 2 premis en metàl.lic s’establiran a la convocatòria. 
 
3.- Requisits dels concursants.  
 
Els requisits per concursar són: 
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- Poden participar-hi solistes o grups que puguin oferir com a mínim 20 minuts de 
repertori que inclogui, com a mínim, dues composicions originals.  
- Els aspirants hauran de presentar, en el moment de la inscripció, dues composicions 
pròpies i una tercera que pot ser pròpia o una versió. 
- Els grups que es presentin no poden estar vinculats a cap companyia discogràfica o 
agència de management en el moment de la inscripció. En el cas que hagin editat un disc, 
han de demostrar que la gravació ha estat autofinançada. 
- La mostra és oberta a la participació de grups de música de tots els estils. 
- Com a mínim un 60% dels components del grup han de ser menors de 30 anys. 
L’edat mínima per poder participar-hi és de 16 anys, o que es compleixin durant l’any de la 
convocatòria. 
- Els participants autoritzen l'organització a reproduir la seva imatge en cartells, 
programes, ràdio, Internet, elements promocionals, discos i també audiovisuals que 
contribueixin a promocionar la mostra.  
- Els participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació 
econòmica ni indemnitzacions a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà en concepte de drets 
d'autor derivats del material presentat per la mostra.  
 
4.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.  
 
El termini de presentació de les sol·licituds el determinarà la convocatòria anual. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació, podran presentar-se mitjançant la 
complementació del model normalitzat annex (en cas que hi hagi una o un menor d’edat 
serà signat pel representant legal del menor) en el Registre general de l’Ajuntament. També 
podran presentar-se per qualssevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei estatal 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques 
(LPACAP). 
 
Caldrà omplir el formulari d’inscripció amb les dades de la banda o solista, presentar 3 
cançons en format mp3 per correu electrònic, adjuntar les lletres escrites, així com una petita 
presentació del grup: d’on neix, edat dels membres, trajectòria de directes, instruments, 
procés de creació dels temes. En cas de participants menors d’edat, aquests hauran 
d’omplir una documentació especifica d’autorització materna/paterna/tutorial. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de 
totes i cadascuna d’aquestes bases. 
 
5.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils, la rectifiqui o la complimenti, amb la indicació 
que, si no ho porta a terme, s’entendrà que la seva sol·licitud no és vàlida.  
 
6.- Criteris d'atorgament dels premis.  
 
1.- Primera fase: 
 
Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els següents criteris (sobre un total de 
100 punts): 
 
a) Creativitat en el procés i en el concepte musical, fins a 40 punts. 
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Es valorarà la trajectòria del grup, la seva composició, l’originalitat, la proposta musical... 
 
b) Execució tècnica, fins a 40 punts. 
Es valorarà la qualitat tècnica a efectes d’interpretació vocal, instrumental, i de l’obra musical 
en el seu conjunt. 
 
c) Qualitat literària, fins a 20 punts. 
Es valorarà la qualitat formal del text. El contingut i el tema de les cançons hauran de 
respectar el dret a la dignitat de les persones.  
 
Els tres grups que obtinguin la millor puntuació passaran automàticament a la fase següent. 
En cas d’empat, es valorarà:  
 
- En primer lloc, la joventut dels membres de la formació. 
- Si, tot i així persisteix l’empat, el fet que mai hagin actuat en públic en condicions 
tècniques professionals. 
- Si continua l’empat, s’efectuarà un sorteig. 
 
2.- Segona fase:  
 
Actuació a barraques de la Festa Major en el dia que es fixi a la corresponent convocatòria 
dels premis. 
 
Dies abans de l’actuació (també es determinarà a la convocatòria), l’organització donarà a 
conèixer els dos grups seleccionats per tocar a l’espai de barraques, que actuaran un màxim 
de 30 minuts cadascun. L’organització es posarà en contacte amb cada grup per confirmar 
l’assistència i fer-li arribar el full de ruta amb els aspectes organitzatius a tenir en compte per 
al bon funcionament de les actuacions.  
 
L’organització proporcionarà als dos grups seleccionats un escenari dotat de recursos 
d’il·luminació i sonorització professionals per tocar el dia corresponent. 
 
7.- Comissió de valoració. 
 
La comissió de valoració de les sol.licituds estarà formada per:  
 
- Presidenta:   la interventora municipal. 
- Vocal:   un membre electe de l’Ajuntament. 
- Vocal i secretària: la tècnica de l’Àrea de Joventut. 
 
8.- Òrgans competents per a la instrucció i la concessió.  
 
La responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels premis serà l’Àrea 
de Joventut.  
 
La Comissió avaluadora serà l’òrgan que proposarà l’atorgament dels premis. 
 
L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament dels premis serà la 
Junta de Govern Local (per delegació de l’alcaldia) que, discrecionalment, podrà deixar 
desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.  
 
L’acord d’atorgament dels premis es notificarà a tots els interessats. 
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9.- Forma de pagament. 
 
El pagament dels premis atorgats s'efectuarà en el termini d’un mes, a comptar de la data de 
notificació de l’acord, mitjançant transferència bancària en el compte corrent indicat a la fitxa 
de creditor a presentar. 
 
10.- Responsabilitat legal. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de 
totes i cadascuna d’aquestes bases. Els participants accepten les presents bases, així com 
la interpretació que n’efectuï l’Ajuntament. 
 
11.- Protecció de dades. 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran 
d’acord amb les disposicions de la legislació de protecció de dades. Els participants podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades. 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE 
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL. PROGRAMA 2: PREMI DEL CONCURS DE 
TORN DE CERÀMICA. 
 
1.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió d’un 
premi econòmic per al concurs de torn de ceràmica que es desenvolupa en el marc de 
l’Artesana, fira d’artesania i ceràmica de la Bisbal. 
 
2.- Participants. 
 
Podran participar en el concurs professionals en actiu o persones que hagin estat vinculades 
al món de la ceràmica. 
 
3.- Sol·licituds de participació. 
 
Els participants interessats hauran de presentar la sol·licitud a l’organització de la Fira 
Artesana, d’acord amb el que marqui la convocatòria. En la sol·licitud es farà constar el nom, 
cognoms, adreça i telèfon de contacte del participant, així com també un breu currículum 
professional en el món de la ceràmica. 
 
S’haurà d’omplir imprès normalitzat que estarà disponible en la web www.visitlabisbal.cat i a 
l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local, ubicada a:  
 
C. Aigüeta, 17 
17100 - La Bisbal d’Empordà 
Tel. 972646806 
torremaria@labisbal.cat 
 
4.- Normes reguladores. 
 

mailto:torremaria@labisbal.cat
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1. El concurs tindrà lloc durant la Fira Artesana (fira biennal, anys parells) i serà de cara al 
públic, en un espai cèntric de la fira. El format serà de duel de terrissers (dos torners actuant 
a la vegada). L’organització establirà l’ordre de participació dels concursants. 
 
2. L'organització proporcionarà el material necessari per a la realització de les proves. 
 
3. Els participants realitzaran totes les proves.  
 
4. Les proves que es realitzaran seran les següents: 
 
Primera: aixecar un cilindre amb 2½ kg de fang el més alt possible amb un temps màxim de 
5 minuts. El resultat que computarà a la valoració del concurs serà l’alçada en centímetres 
del cilindre. 
 
Segona: realitzar un plat amb 2½ kg de fang amb el major diàmetre possible amb un temps 
màxim de 5 minuts. El resultat que computarà a la valoració del concurs serà 
l’amplada/diàmetre en centímetres del cilindre. 
 
Tercera: realitzar el major nombre de peces seriades d’acord a un model que el jurat 
decidirà. Les peces es realitzaran amb 2½ kg de fang amb un temps màxim de 5 minuts. El 
resultat que computarà a la valoració del concurs serà el nombre de peces seriades d’acord 
amb el model i validades pel jurat. 
 
5. El guanyador serà el que millors resultats obtingui en el sumatori dels resultats de les tres 
proves. En cas d’empat, el jurat decidirà una nova prova per establir el guanyador. 
 
5.- Jurat del concurs. 
 
El Jurat dels concurs estarà integrat per: 
 
Un representant de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Un representant de l’Associació d’Empresaris i Artesans Ceramistes de la Bisbal. 
Un representant de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. 
 
6.- Premis. 
 
1. D’acord amb els resultats, el jurat donarà a conèixer el nom del guanyador. 
 
2. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
3. El premi consistirà en una aportació econòmica de l’Ajuntament, import que es 
determinarà a la convocatòria i que serà abonat al guanyador en el termini d’un mes, a 
comptar de la data de notificació de l’acord, mitjançant transferència bancària. 
 
7.- Òrgans competents per a la instrucció i la concessió.  
 
La responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels premis serà l’Àrea 
de Promoció i Desenvolupament Local.  
 
El jurat del concurs serà l’òrgan que proposarà l’atorgament dels premis. 
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 06/2017, de data 30.05.2017   

15 

 

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament del premi serà la 
Junta de Govern Local que, discrecionalment, podrà deixar desert el concurs o no esgotar el 
crèdit total previst.  
 
L’acord d’atorgament del premi es notificarà als interessats. 
 
8.- Responsabilitat legal. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions de 
totes i cadascuna d’aquestes bases. Els participants accepten les presents bases, així com 
la interpretació que n’efectuï l’Ajuntament. 
 
9.- Exempció de responsabilitat. 
 
L’Ajuntament no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els 
participants en la persona dels concursants i/o acompanyants, propis o a tercers. 
 
10.- Protecció de dades. 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran 
d’acord amb les disposicions de la legislació de protecció de dades. Els participants podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Font.- El nostre vot será d’abstenció. Moltes al.legacions de les que vam presentar van 
ser aprovades però d’altres no. Com per exemple la de les Ampes i l’altre que ens pot portar 
una inseguretat jurídica amb el tema dels bancs i caixes. 
 
Sr. Aparicio.- Nosaltres no vam presentar al.legacions però sí que vam comentar que algún 
tema era millorable. Mai s’estimen el 100% les al.legacions. Tot i així hi votarem a favor amb 
el prec que s’unifiquin els criteris. Que es valori diferent en funció de quin tipus de subvenció 
estem atorgant.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) 
ABSTENCIONS: CxLB (3) - CIU (1) 
 
4.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys per a 
l'estació d'autobusos amb Enric i Lluïsa Grasiot Delgado i Marta Grasiot Blanch (exp. 
A105.1-4/2016 - Urbanisme). 
 
Vist que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, promou la redacció del projecte constructiu clau 
TA-08259.1 “Projecte actualitzat. Nova estació d’autobusos a la Bisbal d’Empordà” amb la 
intenció de dotar al municipi d’aquestes instal·lacions situant-les a l’emplaçament previst en 
el vigent POUM, tal com ja s’havia previst en el seu moment amb la modificació puntual de 
l’anterior Pla General. 
 
Vist que l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, ha redactat un Pla Especial Urbanístic (PEU), 
amb la finalitat de definir les condicions concretes per a la implantació de la nova estació 
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d’autobusos, tenint en compte els requeriments per a l’encaix urbà del nou equipament 
definit en el POUM. Com a conseqüència d’aquest treball conjunt de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament s’han delimitat els terrenys estrictament necessaris per a l’execució 
de les obres de l’estació d’autobusos i els seus accessos. En aquest sentit, el Pla Especial 
ha delimitat un Polígon d’Actuació Urbanística als efectes de l’obtenció d’aquests terrenys. 
 
Vist que atenent als antecedents i les circumstàncies anteriors, i per tal de facilitar la gestió i 
l’execució de les previsions del planejament que han de portar a la construcció i posta en 
servei de la nova estació d’autobusos en el temps més breu possible, els Srs. Enrique 
Grasiot Delgado, Sra. Lluïsa Grasiot Delgado i Sra. Marta Grasiot Blanch, titular d’una de les 
finques afectades per l’actuació dins l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística han signat en 
data 18 de maig de 2017 un conveni urbanístic de segregació i cessió anticipada d’un 
terreny de 616m2 sotmès als pactes que hi consten.  
 
Vist el què es disposa en els articles l’article 104.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
3/2012 i l’article 25 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya  
 
PROPOSO AL PLE 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys per 
l’estació d’autobusos amb els Srs. Enrique Grasiot Delgado, Sra. Lluïsa Grasiot Delgado i 
Sra. Marta Grasiot Blanch signat en data 18 de maig de 2017 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública durant el termni d’un mes en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el tauler de la seu electrònica municipal juntament amb 
el seu contingut íntegre 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris de forma individual inclosos dins l’àmbit 
del Polígon d’Actuació Urbanística definit en el POUM. En el moment d’esdevenir definitiu es 
procedirà d’igual forma. 
 
Quart.- L’acord es considerarà definitivament aprovat un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagi presentat al·legacions. 
 
Cinquè.- Trametre una còpia del conveni subscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat 
en el termini d’un mes des de llur aprovació definitiva, a fi que sigui adherit en la secció de 
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’administració de la Generalitat. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde perquè realitzi totes les gestions necessàries per tal que el Registre 
de la Propietat inscrigui la cessió anticipada dels terrenys a favor de l’Ajuntament.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) - CIU (1) 
ABSTENCIONS: CxLB (3)  
 
5.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic de cessió anticipada de terrenys per 
l’estació d’autobusos amb el Sr. Narcís Nadal i Mercader, la  Sra. Clara Nadal i 
Mercader i la Sra. Carmen Mercader i Bona (exp. H105.1-4/2016 – Urbanisme). 
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Vist que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, promou la redacció del projecte constructiu clau 
TA-08259.1 “Projecte actualitzat. Nova estació d’autobusos a la Bisbal d’Empordà” amb la 
intenció de dotar al municipi d’aquestes instal·lacions situant-les a l’emplaçament previst en 
el vigent POUM, tal com ja s’havia previst en el seu moment amb la modificació puntual de 
l’anterior Pla General. 
 
Vist que l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, ha redactat un Pla Especial Urbanístic (PEU), 
amb la finalitat de definir les condicions concretes per a la implantació de la nova estació 
d’autobusos, tenint en compte els requeriments per a l’encaix urbà del nou equipament 
definit en el POUM. Com a conseqüència d’aquest treball conjunt de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament s’han delimitat els terrenys estrictament necessaris per a l’execució 
de les obres de l’estació d’autobusos i els seus accessos. En aquest sentit, el Pla Especial 
ha delimitat un Polígon d’Actuació Urbanística als efectes de l’obtenció d’aquests terrenys. 
 
Vist que atenent als antecedents i les circumstàncies anteriors, i per tal de facilitar la gestió i 
l’execució de les previsions del planejament que han de portar a la construcció i posta en 
servei de la nova estació d’autobusos en el temps més breu possible, el Sr. Narcís Nadal i 
Mercader, la  Sra. Clara Nadal i Mercader i la Sra. Carmen Mercader i Bona, titulars d’una 
de les finques afectades per l’actuació dins l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística han 
signat en data 25 de maig de 2017 un conveni urbanístic de segregació i cessió anticipada 
d’un terreny de 2.672m2 sotmès als pactes que hi consten.  
 
Vist el què es disposa en els articles l’article 104.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
3/2012 i l’article 25 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya  
 
PROPOSO AL PLE 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys per 
l’estació d’autobusos amb el Sr. Narcís Nadal i Mercader, la  Sra. Clara Nadal i Mercader i la 
Sra. Carmen Mercader i Bona signat en data 25 de maig de 2017 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública durant el termni d’un mes en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el tauler de la seu electrònica municipal juntament amb 
el seu contingut íntegre 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris de forma individual inclosos dins l’àmbit 
del Polígon d’Actuació Urbanística definit en el POUM. En el moment d’esdevenir definitiu es 
procedirà d’igual forma. 
 
Quart.- L’acord es considerarà definitivament aprovat un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagi presentat al·legacions. 
 
Cinquè.- Trametre una còpia del conveni subscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat 
en el termini d’un mes des de llur aprovació definitiva, a fi que sigui adherit en la secció de 
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 
l’administració de la Generalitat. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde perquè realitzi totes les gestions necessàries per tal que el Registre 
de la Propietat inscrigui la cessió anticipada dels terrenys a favor de l’Ajuntament. 
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INTERVENCIONS 
 
El Sr. alcalde explica els antecedents. S’estan fent els passos previs, un era l’aprovació del 
Pla Especial, l’altre era que l’Ajuntament tingués la possessió dels terrenys. Per això portem 
a plenari l’aprovació inicial d’aquests convenis urbanístics amb les dues famílies propietàries 
dels terrenys on s’hi ha d’ubicar l’estació d’autobusos.  
 
Sra. Vilà.- Té un parell de dubtes del conveni. En el pacte primer parla de segregació i 
cessió de finques i no hi consta import, si és gratuïta s’hi hauria de fer constar en el conveni 
per evitar problemes. I en el punt cinquè parla que les despeses de tots les tràmits seran a 
càrrec de l’ajuntament. Aquestes despeses també inclouen les de segregació o només les 
de cessió? El secretari contesta que inclou totes les despeses i la cessió és gratuïta. La Sra. 
Vilà creu que jurídicament s’hauria de fer constar per evitar problemes.  
 
El Sr. alcalde recorda que tot això prové d’una actuació urbanística on es delimiten uns 
terrenys i en els quals hi ha una obligació per part dels propietaris de cedir un espai per 
equipaments. No crec que crei cap conflicte perquè és una cessió obligatòria que es genera 
en el moment de desenvolupar el PEU. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) - CIU (1) 
ABSTENCIONS: CxLB (3)  
 
6.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 (exp. G104.1-
6/2017 - Intervenció). 
 
Vist que, en data 24.04.2017, es va signar el decret núm. 682/2017 en el qual s’aprovava la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2016. Entre d’altres magnituds en resultava un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.391.650,87€, decret se’n va donar 
compte en el Plenari del dia 25.04.2017.      
 
Vist que, a dia d’avui en el compte 413 Operacions pendent d’aplicar a pressupost (OPA), hi 
consta, entre d’altres les  factures següents 
 

FASE DATA 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA IMPORT CONCEPTE 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 20.314,61 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- TRIMESTRAL 2014/03 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 87.480,35 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA TRIMESTRAL- TRIMESTRE 2014/04 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 19.337,48 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- TRIMESTRE 2014/04 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 85.615,63 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA- 1R. TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 18.941,44 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- 1R.TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 89.258,73 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA- 2N. TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 19.728,38 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- 2N.TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1510 6091400 110.058,57 INSTITUT CATALA DEL SOL: QUOTES URBANITZACIO-  

OPA 31/12/2016 2016 02 1532 6192703 771.261,91 
SOREA: MILLORA I SOTERRAMENT SERVEIS AIGUA,- PUIG DE 
SANT RAMON 

OPA 31/12/2016 2016 02 1600 2279900 19.675,79 SOREA: LIQUIDACIO CLAVEGUERAM- 3R. TRIMESTRE 2016 

OPA 31/12/2016 2016 02 1610 2279900 89.922,85 SOREA: LIQUIDACIO AIGUA MODIFICATS- 3R. TRIMESTRE 2016 

  
∑ TOTAL 1.331.595,74 

  
Vist l’informe de la intervenció municipal de data 17 de maig de 2017, el qual consta 
incorporat a l’expedient,    
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Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril pel 
qual es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, i les Bases d’Execució del Pressupost Municipal, 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer: APROVAR inicialment l’expedient de Modificació de Crèdit, en la modalitat de Crèdit 
Extraordinari, segons detall:  
 
A) Crèdit Extraordinari: 
 

FASE DATA 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA IMPORT CONCEPTE 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 20.314,61 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- TRIMESTRAL 2014/03 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 87.480,35 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA TRIMESTRAL- TRIMESTRE 2014/04 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 19.337,48 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- TRIMESTRE 2014/04 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 85.615,63 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA- 1R. TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 18.941,44 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- 1R.TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1610 2279900 89.258,73 SOREA: RETRIBUCIO AIGUA- 2N. TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1600 2279900 19.728,38 SOREA: RETRIBUCIO CLAVEGUERAM- 2N.TRIMESTRE 2015 

OPA 01/01/2016 2016 02 1510 6091400 110.058,57 INSTITUT CATALA DEL SOL: QUOTES URBANITZACIO-  

OPA 31/12/2016 2016 02 1532 6192703 771.261,91 
SOREA: MILLORA I SOTERRAMENT SERVEIS AIGUA,- PUIG DE 
SANT RAMON 

OPA 31/12/2016 2016 02 1600 2279900 19.675,79 SOREA: LIQUIDACIO CLAVEGUERAM- 3R. TRIMESTRE 2016 

OPA 31/12/2016 2016 02 1610 2279900 89.922,85 SOREA: LIQUIDACIO AIGUA MODIFICATS- 3R. TRIMESTRE 2016 

  
∑ TOTAL 1.331.595,74 

  
A.1) Finançament: 
 
  CONCEPTE Import 

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals  1.331.595,74 

 
Segon:  EXPOSAR  el present expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en el Tauler d’Edictes de la Corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o 
al·legacions que considerin adients, L’expedient e 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. 
 
Tercer:  COMUNICAR el present acord a Intervenció municipal, als efectes corresponents. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. alcalde.- Comptablement el que fem és regularitzar aquesta situació, es passa a via 
pressupostària. 
 
Sr. Aparicio.- Ens  sembla correcte la modificació de crèdit perquè hi ha factures que s’han 
de fer front. El que no ens sembla correcte és que es va pagar la primera certificació de 
Sorea sense esperar resoldre el tema de la nul.litat. Fem el prec que no es torni a repetir el 
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mateix. Que no es pagui fins que no hi hagi la liquidació. El propi dictamen que va fer Pareja 
deia que no era suficient que les certificacions estiguessin signades. I per altra banda no 
està determinat el preu que se’ls hi ha de pagar. S’ha de pagar allò que toca. Demanem que 
es faci previ una liquidació , un expedient contradictori per veure quines obres s’han fet, que 
no hi hagi el benefici industrial i que es faci l’acte de replanteig i es faci el certificat final 
d’obra. Demanem que es faci una comissió per estar informats d’aquest procés de 
liquidació. Al no haver licitat hi ha dubtes evidents de quin és el preu. 
 
Sr. alcalde.- Moltes de les coses que ha dit no les recordo. Una de les quals és que digués 
que no pagaria la primera certificació. Fins que no es liquida una obra ve a ser com un 
pagament a compte. I en aquesta primera certificació que es va pagar ja no es va pagar el 
benefici industrial ni les despeses generals ni la direcció d’obra. Evidentment no farem 
efectiu cap pagament fins que no s’arribi a un acord, que no sé si hi arribarem. Arrel de 
l’anul.lació del contracte serà un situació complexa, se suposa que entrarem a litigi. Hi haurà 
voluntat de consensuar un acord i que tothom en sigui coneixedor i que seran bàsicament 
d’àmbit jurídic i tècnic. No crec que en toqui a mi formar part de les negociacions seran 
qüestions tècnico-jurídiques. La informació la tindran vostès de primera mà des del primer 
moment.  
 
Sr. Aparicio.- Vostès diu que la primera certificació és com un abonament a compte però en 
el pagament no es va posar aquesta condicionant, per tant, difícilment, dubto que es pugui 
tornar enrere. A més jurídicament la llei de contractes de l’Estat estableix que els 
abonaments a compte s’han de fer en les certificacions parcials. Vostè diu que és un tema 
jurídic o tècnic però també hi ha un part de voluntat política. Ja sabem el que demana Sorea 
ales al.legacions, més de 3 milions d’euros. Li agafo el compromís però es mereix una 
comissió. Vostè ha dit que ho delegarà amb els juristes i en tot cas encara que sigui amb 
externs que també hi hagi el secretari i la interventora de l’ajuntament. 
 
Sr. alcalde.- Només vull recordar que en un informe Sindicatura de Comptes ens 
recomanava que féssim el pagament d’aquestes factures amb càrrec al romanent de 
tresoreria. Hem de matisar que aprovem una liquidació de contracte i això no obliga 
necessàriament a una indemnització. La liquidació de contracte és ple queda pendent que 
Sorea ha fet i que l’Ajuntament no li ha pagat. Ja sabem que problement Sorea reclamarà 
una indemnització. Una altra cosa és que hi tingui dret.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1)  
ABSTENCIONS: PSC (4) - CxLB (3) - CIU (1) 
 
7.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2017 (exp. G104.1-
7/2017 - Intervenció). 
 
Vista la proposta efectuada per l’àrea de Cultura d’aquest Ajuntament, en la qual en el marc 
dels actes de la Festa Major 2017, es recomana l’atorgament de subvencions directes a 
diferents Associacions/Entitats, 
 
Atès, que en el Pressupost General de l’Ajuntament, en el capítol IV, consta l’aplicació 
pressupostària 04.3380.4800000 Subvencions Entitats Festa Major amb un crèdit inicial per 
import QUARANTA MIL EUROS (40.000,00) 
 
Atès, el que disposa l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, Llei General de Subvencions, 
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Atès, que d’acord amb l’apartat 13.3.5 de  les Bases de Subvencions a Entitats i 
Associacions Ciutadanes de la Bisbal d’Empordà aprovades pel Ple municipal en data 
26.04.2016, on s’estableix: 
“ ...5 - El projecte singular o activitat que sigui subvencionat pel procediment de concessió 
directe no podrà optar, en cap cas, a una subvenció per concurrència competitiva el mateix 
any. 
 
Vist l’informe de la Interventora Municipal de data 23 de maig de 2017.  
 
Atès, el que disposa el RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i les 
Bases d’Execució del Pressupost Municipal,  
 
A la vista de tot això, es proposa a la Comissió, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent crèdit extraordinari: 
 

Aplicació 
Denominació NIF 

Crèdit 
Inicial Crèdit Crèdit 

Pressupostària     inicial Extraordinari Definitiu 

04 3380 4800010 Agrupament Escolta G-08931974 0,00 100,00 100,00 

04 3380 4800011 Amics de la Sardana G-17286667 0,00 1.700,00 1.700,00 

04 3380 4800012 bisEnfoc G-17627654 0,00 1.000,00 1.000,00 

04 3380 4800013 Casal Estel Roig G-55004394 0,00 700,00 700,00 

04 3380 4800014 Club de Tennis G-17102732 0,00 500,00 500,00 

04 3380 4800015 Club Petanca G-17998063 0,00 230,00 230,00 

04 3380 4800016 Cop de Gas G-17282914 0,00 2.100,00 2.100,00 

04 3380 4800017 Dracs G-17429648 0,00 10.800,00 10.800,00 

04 3380 4800018 Geganters G-17508797 0,00 5.450,00 5.450,00 

04 3380 4800019 Grup de Dones G-17495300 0,00 1.500,00 1.500,00 

04 3380 4800020 Indivendres G-55136733 0,00 2.400,00 2.400,00 

04 3380 4800021 Joventuts Musicals G-17614082 0,00 1.600,00 1.600,00 

04 3380 4800022 La Moguda G-55232193 0,00 980,00 980,00 

04 3380 4800023 Sanae G-17969270 0,00 1.900,00 1.900,00 

04 3380 4800024 Voltors G-17593237 0,00 4.340,00 4.340,00 

04 3380 4800025 Xarxa G-17455924 0,00 1.900,00 1.900,00 

04 3380 4800026 Yes the music G-55184279 0,00 600,00 600,00 

  TOTAL    0,00 37.800,00 37.800,00 

 
 
Finançament 

Aplicació Denominació Crèdit Inicial Disminució  Crèdit Definitiu 

Pressupostària         

04 3380 
4800000 

Subvencions Entitats Festa Major 40.000,00 37.800,00 2.200,00 

 
Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant un anunci a publicar en el Butlletí 
Oficial de l 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 
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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. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les àrees de Cultura i Intervenció municipal, als 
efectes corresponents. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Puig.- La quantitat és la mateixa de cada any. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat 
 
8.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini per al finançament 
d’inversions 2017-2018 (exp. núm. 147.1-1/2017 – Intervenció). 
 
Vist que, el Ple de la Corporació en data 11 d’abril 2017 va aprovar el Pressupost Municipal 
de l’exercici 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 78 de data 
24.04.2017. 
 
Vist, que en el Capítol IX d’ingressos es preveu la concertació d’una operació de préstec a 
llarg termini pel finançament d’inversions. La Corporació preveu concertar l’import de 
2.738.543,01 €. 
 
Atès el que disposa l’article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, en tant que correspon al Ple l’aprovació de la 
concertació de l’operació per superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
Atès, que en el seu dia, es va procedir sol·licitar les següents ofertes a diferents entitats 
financeres, d’acord amb el que consta a l’expedient.  
 

Entitat RGS Data   PRESENTACIÓ D'OFERTES RGE Data 

Triodos Bank 2017-001231 27.04.2017   NO     

Bankia 2-2017-001232 27.04.2017   NO     

Caixa Bank 2-2017-001237 27.04.2017   SÍ    2017-005514 18.05.2017 

Banco Santander 2-2017-001233 27.04.2017   SÍ 1-2017-005581 19.05.2017 

Banco Sabadell 2-2017-001235 27.04.2017   Declina 1-2017-005467 17.05.2017 

BBVA 2-2017-001236 27.04.2017   NO     

Banco Popular 2-2017-001234 27.04.2017   NO     

  
Vist l’informe de Tresoreria de 23.05.2017.  
 
Vist l’informe d’intervenció i l’informe sobre l’aplicació del principi de prudència financera, 
ambdós de data 25 de maig de 2017. 
 
Atès,  que banda de la valoració estrictament econòmica, s’ha tingut en compte aspectes 
d’operativa i esponsorització. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple: 
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PRIMER:  APROVAR la concertació d’una operació de préstec a llarg termini pel 
finançament de les inversions dels exercicis 2017 i 2018, per import de 2.738.543,01€ amb 
les següents condicions: 
 

Entitat Financera CAIXA BANK 

Termini (1 carència + 10 amortització) 11 anys 

Tipus interès Euríbor a 3 mesos 

Diferencial 0,0098 

Revisió Trimestral 

Comissió obertura Zero 

Comissió Estudi Zero 

Amortització/Cancel·lació anticipada Zero 

Periodicitat quotes trimestral 

Sistema amortització Constant 

Intervenció contracte Secretari de la Corporació 

 
SEGON: FACULTAR a l’alcalde per a formalitzar l’operació de préstec així com qualsevol 
altra documentació per a l’execució del present acord. 
 
TERCER: NOTIFICAR el present acord a les entitats financeres que han presentat oferta.  
 
QUART:  COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la 
Generalitat de Catalunya la formalització de l’operació (règim de comunicació), i a la 
Intervenció municipal als efectes corresponents. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- El vot serà contrari perquè no estic d’acord amb el criteri que han agafat 
alhora de prioritzar inversions i concertar aquest crèdit. 
 
Sr. Font.- També estem en contra. Això és una llosa per la Bisbal. Queden 2 anys de 
mandat i ja tornem a buscar la inversió amb un préstec financer. Si hem de pagar aquests 
préstecs financers tan elevats l’any que ve ens hi tornarem a trobar. I Arribarà un moment 
que l’única manera de pagar serà augmentar els impostos.  
 
Sr. Aparicio.- Nosaltres també votarem en contra. Sobta que aquest Ajuntament s’endeuti 
amb 3 milions d’euros i no per fer grans obres sinó perquè som incapaços de generar estalvi 
pressupostari. Per qualsevol inversió hem d’acudir al préstec. No és la política que ha de 
tenir un ajuntament. No hi ha una hisenda equilibrada. El més preocupant és que no tenim la 
capacitat per tornar-lo. S’hauran de disminuir despeses o incrementar ingressos. ERC cada 
vegada que ha estat al Govern ha fet la mateixa tàctica, finançar totes les inversions 
incrementant els préstecs i per poder quadrar els números amb increment de l’IBI. 
Ja li vaig dir que els pressupost no era bo per la ciutadania ni per la Hisenda Municipal. Hi 
votarem en contra perquè hipotequem el futur amb inversions grans i petites. 
Faig el prec que en el proper exercici econòmic no ho hàgim de lamentar i hagin 
d’augmentar la pressió impositiva al ciutadà. 
 
Sr. alcalde.- Donaré resposta conjunta. La inversió que porta aquest govern és fruit d’uns 
compromisos electorals. No estic d’acord quan diuen que les inversions no son beneficioses 
pel conjunt de la ciutadania. La inversió del carrer Paral.lel i del carrer del Pedró són 
indispensables. Vostè ha manifestat que la majoria d’ajuntaments estan reduint el deute, sí, 
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per força, per en Rajoy i en Montoro que diuen que s’ha de reduri el romanent de tresoreria. 
Però moltsajuntaments concerten préstecs, com Cassà i Santa Coloma de Farners, 
l’Escala... ja que s’hi veuen obligats. També ha dit que som incapaços de generar estalvi 
pressupostari. I a realitat és que s’ha posat en funcionament el Terracotta Museu 
(200.000€), també la posada en funcionament de l’escorxador com a biblioteca i també les 
polítiques socials que s’han posat en funcionament. Si no s’haguessin fet aquestes 
inversions s’hagués generat estalvi. Cal afrontar noves despeses.  
En relació al comentari que ha fet que no hi ha capacitat per retornar-lo. Són tontos els 
senyors de CaixaBank? Si hi hagués dubtes de la capacitat de retorn d’aquest preéstec no 
ho haurien ofertat. 
També ha dit que hipotequem ajuntament en relació a la ràtio d’endeutament. La ràtio 
d’endeutament amb aquest préstec a 31.12.2016 és del 71% quan el límit és el 110%; Ha 
passat un trimestre i hem amortitzat, estem al voltant al 68%. 
Jo no veig que aquest govern hipotequi res a futurs governs. Nosaltres entenem que la 
operació de préstec és necessària per l’ajuntament i treballarem perquè tingui la menor 
incidència al ciutadà. Missatge de calma. 
 
Sr. Font.- No ens comparem amb CaixaBank. El problema serà que l’Ajuntament dixarà de 
pagar als proveïdors.  
 
Sr. Alcalde.- Llançar aquest missatge, crec que hauria de ser més curós i rigorós. 
 
Sr. Font.- Quantes entitats han participat?  
 
Sr. Alcalde.- Pregunti als ajuntaments que demanen operacions de crèdit, quantes ofertes 
reben. Per poder opinar s’ha de tenir coneixement de les coses. Missatges com aquest no 
fan cap favor. 
 
Sr. Aparicio.- El que diu el Sr. Font és el que marca la Constitució. El que prioritza és que el 
primer és pagar el deute. Els bancs tenen clar que cobraran el deute. És un deute que va 
per sobre de les nòmines. Si amb el pressupost 2017, es formalitzar aquest préstec, sense 
carència, ja no es podria pagar. No tot són les inversions que ha comentat.  
La importància del préstec és que s’està fent per petita inversió. Hipoteca qualsevol govern 
de futur. Demano prudència. No veiem malament que les administracions s’endeutin però 
sempre i quan sigui equilibrat, sostenible i es pugui pagar. I crec que no es compleix cap 
d’aquestes condicions. Per això hi votarem en contra.  
 
Sr. alcalde.- L’any passat ja ens va dir també que el pressupost era insostenible, no 
realista... Nosaltres sempre hem dit el mateix, l’examen es passa en el moment de la 
liquidació del pressupost. I en aquest cas, aquest romanent de tresoreria de dos milions tres 
cents mil euros. Ha comentat que no tenim ni per finançar qualsevol petita inversió. A mi em 
preocuparia més tenir-les finançades i no executar-les. Per la resta, temps al temps. Però 
creiem que hàgim d’augmentar la pressió impositiva del ciutadà. 
 
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) 
 
9.- Aprovar la declaració de nul·litat de l’acord del Ple de la corporació de 28 de juliol 
de 2009, i del conveni subscrit el 7 de juliol de 2010, en relació amb el contracte amb 
la mercantil Sorea. 
 
Vist que, per acord del Ple municipal de data 22 de desembre de 2016, es va acordar: 
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“Primer.- Sol.licitar a la Comissió Jurídica Assessora que, en base a la següent 
proposta de resolució, emeti dictamen en relació amb l’expedient de revisió d’ofici 
(incoat pel ple municipal en la sessió de 26.10.2016) de l'acord plenari de data 
28.07.2009 i de la pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'abastament 
d'aigua potable i ampliació al servei públic de clavegueram amb l’empresa Sorea 
SAU, formalitzada en data 07.07.2010: 
 
 “Declarar la nul·litat de ple dret de l'acord plenari de data 28.07.2009 i de la 
pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i 
ampliació al servei públic de clavegueram amb l’empresa Sorea SAU, formalitzada 
en data 07.07.2010, o, subsidiàriament, declarar-ne la nul.litat parcial en els termes 
indicats en el dictamen de Pareja & Associats Advocats, referent a l’adjudicació de 
les obres de millora i soterrament de les instal.lacions de diversos serveis en l’àmbit 
de la urbanització Puig de Sant Ramon a favor de l’empresa Sorea SAU”. 
 
Segon.- Constatar que els informes reclamats per Sorea SAU en el seu escrit de data 
23.11.2016 (RE núm. 11063) ja constaven a l’expedient administratiu remès a la 
Comissió Jurídica Assessora, en base al qual va emetre el dictamen 265/2016: 
 
 Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de data 25 de gener de 
1990, respecte de la pròrroga de 1990: pàg. 27. 
 Acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de febrer de 1990, respecte de la 
pròrroga de 1990: pàgs. 28 a 48. 
 Informe presentat per Sorea en data 30 de juny de 20 de 2009 en relació amb 
l’estat de la xarxa de clavegueram: pàgs. 68 a 70. 
 Modificat de l’informe bàsic de renovació i millora de l’abastament d’aigua, 
presentat per Sorea en data 23 de juliol de 2009: pàgs. 139 i 140, i annex I. 
 Conveni de col.laboració per a la construcció de les obres per l’abastament 
local des d’un pou a l’al.luvial del Baix Ter a Fontanilles, subscrit en data 10 de maig 
de 2007 entre l’ACA i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: annex VI. 
  
Tercer.- Acordar la suspensió del termini per resoldre i notificar el procediment de 
revisió d’ofici d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, fins que la 
Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el 
termini per a emetre’l, tot comunicant a Sorea SAU la data de petició de l’informe a la 
Comissió Jurídica Assessora i la data de la recepció d’aquest per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 22.1.d) de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). 
 
Quart.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 10.3 de la Llei 5/2005 i l’article 26.3 del Decret 69/2006, el 
present acord, les al.legacions formulades per Sorea SAU envers l’informe núm. 
265/2016 de la Comissió Jurídica Assessora (RE núm. 11063, de 23.11.2016) i tot 
l’expedient administratiu de revisió d’ofici incoat en data 26.10.2016, així com els 
expedients anteriors que en portin causa, les justificacions que siguin escaients i els 
informes emesos”. 

 
Vist que, en data 2 de gener de 2017 (RS núm. 3533, de data 29 de desembre de 2016), va 
tenir entrada al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la petició 
de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. 
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Vist que, en data 4 de gener de 2017 (RS núm. 3541, de data 30 de desembre de 2016), es 
comunica a Sorea SAU el certificat de l’acord de plenari de data 22 de desembre de 2016, 
així com l’inici del termini de suspensió per resoldre. 
 
Vist que, en data 8 de març de 2017, la cap de Servei de Règim Local va informar 
favorablement sobre la tramesa a la Comissió de l’expedient instruït per l’Ajuntament i que, 
en data 20 de març de 2017, va tenir entrada a la Comissió la corresponent sol.licitud de 
dictamen. 
 
Vist el Dictamen 139/2017 emès per la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en data 18 de 
maig de 2017 i comunicat en data 24 de maig de 2017, on es conclou que “S’informa 
favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a 
declarar la nul.litat de l’Acord de Ple de 28 de juliol de 2009, i del conveni subscrit el 7 de 
juliol de 2010, en relació amb un contracte amb la mercantil SOREA”. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22, 47, 84 i 106 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.- 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. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. alcalde.- Recordo que dintre de la conflictivitat que hi ha hagut amb la pròrroga del 
contracte d’arrendament  de Sorea el plenari d’aquest ajuntament, a la legislatura passada, 
va acordar trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i que 
aquesta fos l’àrbit tot i que el seu dictamen no fos vinculant. Hi va haver un acord de  tots els 
grups polítics que vam decidir que per trencar amb el debat la CJA fos àrbitre. Hem de 
complir els acords de plens i per això portem l’acord d’anul.lació i la liquidació del contracte.  
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Sra. Anglada.- El vot serà favorable tenint en compte que en el seu moment ja vam dir que 
acceptaríem al resolució de la CJA, tot i no ser vinculant. D’altra banda entenc que hi hauria 
d’haver una comissió política-tècnica per poder fer el seguiment. Ser-ne partíceps. 
 
Sr. Font.- També faig el prec que se’ns mantingui informats i també que hi poguem 
participar. El nostre vot serà favorable. 
 
Sr. Aparicio.- El nostre vot serà favorable. Des del 2009 que va passar per acord plenari i 
després es va signar el conveni vam ser l’únic grup que vam manifestar els dubtes respecte 
la legalitat. Per això tenim una sensació contradictòria. En el seu moment se’ns va 
menystenir i ara ens trobem amb això. Set anys després se’ns ha de donar la raó, el conveni 
és nul total i tenim unes dificultats no només amb el pagament de les obres sinó amb  els 
contenciosos que ens té interposats Sorea. Que serveixi a tothom que cal escoltar a 
l’oposició, que adverteix. El 2009 quan ho vam qüestionar no va ser agradable. El 2011 quan 
vam governar tampoc va ser fàcil per les pressions que la companyia feia per evitar aquest 
procediment de nul·litat. I suposo que les pressions continuaran per l’empresa. Per tant, 
espero que tots n’aprenguem. Ara el que demanem és més informació i celeritat en la presa 
de decisions. Quan en el seu moment vam presentar una moció per municipalitzar l’aigua, ja 
era amb la previsió que hi hauria la nul·litat. Estem igual. I ara ja el canvi molt encarat. 
Demanem que hi hagi una comissió per la presa de decisions. I el prec que la decisió de 
quin ha de ser el model a seguir sigui consensuada i ràpida. Licitar novament la 
municipalització de l’aigua. 
 
Sr. alcalde.- No recordo que hi haugés pressions ni menysteniments per part del govern. Vull 
matisar que el govern 2007-2011 (ERC i CIU) el que fa és continuar unes negociacions que 
ja s’estaven parlant amb l’anterior govern. I recordo que la primera vegada que entro al 
despatx d’alcaldia el 2007 el primer que em trobo és le projecte d’urbanització del Puig de 
Sant Ramon encarregat a Sorea. I la meva pregunta és, com és que Sorea redacta un 
projecte que després no se li vol fer? Ho fa perquè devia formar part de la negociació que en 
aquell moment tenia l’Ajuntament de la Bisbal amb un altre govern d’ampliació de contracte 
d’arrendament de servei. Això puc dir-ho perquè ho he viscut en primera persona. 
Respecte a la gestió, em sobta que es preocupi  tant  per un préstec i no tingui ben estudiat 
el que suposaria econòmicament per a l’Ajuntament la gestió municipal del servei. Entre 
altres coses suposaria un increment de capítol I de personal i que amb  la nova llei de 
pressupostos d’aquest any queden prohibides les subrogacions cosa que hauríem de 
contractar personal nou de dalt a baix. A més, tenint  en compte que durant 20 anys no hi 
hagut cap treball de millora en la xarxa d’aigua ni de clavegueram. Ha de ser molt curós i 
una decisió d’aquestes característiques la pendrem amb tota la informació possible i, si hem 
de trigar dos mesos més, ho farem. I cal també una participació dels tècnics municipals 
d’urbanisme, secretaira i intervenció. Convocarem una Junta de Portaveus per decidir 
políticament com ho estructurem. Sorea segurament presentarà recurs d’aquest acord de 
ple. Respecte l’anterior contenciós que tenia posat la companyia la decisió que ha pres 
l’Ajuntament és demanar la suspensió del judici vist que el marc ara és un altre. 
 
Sr. Castells.- El març del 2016 es va aprovar per plenari crear una comissió per l’estudi de la 
municipalització de l’aigua. Era només un estudi i a més és molt complexe de saber en quin 
estat estan les instal.lacions. Per davant de tot el que volem és tenir un bon servei d’aigua i 
sense càrrega impositiva major. Amb un any és molt difícil. Hi hem estat treballant però en 
data d’avui encara no tenim informe de Congiac. No tenim el termini. Un cop tinguem aquest 
informe es decidirà què fer. Quan tinguem resultats us avisarem.  
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Sra. Anglada.- En el seu moment vaig demanar rigorositat en els informes i els terminis 
encara eren més curts. Ara s’ha vist que ni en un any ha sigut possible. Era de calaix que 
això no es podia complir. I me n’alegro que ara vegin que la municipalització del servei no és 
la solució ideal. No ho sabem.  
 
Sr. Castells.- En absolut diem que no es pugui municipalitzar el servei. L’única cosa que 
hem dit és que volíem fer un estudi amb temps per veure la viabilitat de la municipalització. 
Continuem creient que és possible municipalitzar el servei d’aigua. 
 
Sr. Aparicio.- Respecte aquest projecte del Puig de Sant Ramon que vostè ha comentat del 
2007 va passar per plenari i es va parlar. Rectifica i diu que només es va parlar per plenari. 
El sr. Pere Teixidor el reclamava reiteradament. I finalment si no es va aprovar és perquè ja 
es veia que seria una il.legalitat allargar una concessió incorporant-hi obres per milions 
d’euros sense cap tipus de licitació. I per prudència no es va tirar endavant. El sr. 
Romaguera ja li va dir quan vostès ho van portar a plenari que no totes les partides que 
contemplaven estaven incloses.  
Referent a la municipalització del servei de l’aigua, vostè diu que la normativa no permet 
subrogar personal, l’opció Congiac no suposa una subrogació de personal directe. És una 
via d’escapament que tenim. L’augment del capítol I a vostè no li hauria de preocupar 
perquè sempre se l’han saltat. Quan es parla d’inversió sembla que si una empresa privada 
agafa la concessió fa una inversió a cost 0 i no és així. Aquest cost el tindrem igual el faci 
una empresa privada o el faci una empresa pública.  
Jo ho veig factible la municipalització. No sé com sortirà però aquí no tenim marge 
comercial. Tenim l’opció de Congiac. Crec que després de 15 mesos des de que es va 
aprivar la moció hauríem de tenir alguna cosa més. No dic que sigui culpa del govern. 
Agraïm ser convocats. 
 
Sr. Castells.- Apostem per la municipalització. Cal ser curós en acte públic. Quan veiem els 
números decidirem. L’exemple de Terrassa que ha dit, té l’estudi i no està municipalitzat 
encara. La voluntat hi és però hi estem treballant.  
 
Sr. Aparicio.- La diferència és que Terrassa té en vigor la concessió i nosaltres no perquè 
tenim la nul·litat. 
 
Sr. alcalde.- Quan vostè ha dit que no van aprovar el contracte de subrogació de Sorea 
perquè ja tenien clar que era il.legal. Em sobta que a les al.legacioins que presenten vostès 
no parlem mai d’il.legalitat. Questionaven tarifes i prou. Per què no ho deien? Em soprèn 
que no ho posin per davant de tot. 
Finalment, inversió de 20 anys, les coses s’han de dir tal com són. L’aigua a la Bisbal és 
barata. Només hem de mirar municipis del voltant. Durant 20 anys no s’han tocat tarifes, es 
manté un contracte amb l’empresa Sorea, en què Sorea l’única cosa que fa quan hi ha un 
fuita és obrir i tapar. És a dir, cap manteniment de cap mena de la xarxa, i cap servei de 
manteniment de clavegaram durant 20 anys. Venim d’unes mancances que això tindrà un 
cost que ho hem de tenir en compte.  
Vostè ha dit que el tema de la municipalització és qüestió de voluntat política. Evidentment, i 
de sentit comú. Hem de fer un estudi acurat i veure si l’Ajuntament pot gestionar el servei 
sense incrementar la taxa. Voluntat política sí, però sentit comú també.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat 
 
10.- Assumptes urgents 
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No n’hi ha. 
 
11.- Donar compte de Decrets d’alcaldia de forma específica. 
 
Es dona compte del següent Decret d’alcaldia: 
 

Núm. Decret i data Àrea Assumpte 

826 (28.04.2017) Intervenció Assabentat del període mig de pagament a 
proveïdors a nivell global de l’Ajuntament 
respecte al 1r trimestre 2017 (422,70 dies) i de 
l’informe d’Intervencíó de data 28.04.2017. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
12.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 19.04.2017 al 17.05.2017 (núms. del 663 
al 960). 
 
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. 663, de data 19.04.2017, al núm. 960, de data 
17.05.2017. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
13.- Donar compte de l´informe núm. 4/2017 de la Sindicatura de Comptes sobre la 
gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants de l’exercici 2013. 
 
Vist l’escrit presentat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya RGE 2017-005662, de 
data 24.05.2017, en el qual posa en coneixement de l’Ajuntament la publicació de l’informe 
núm. 4/2017 relatiu a la gestió recaptatòria municipal efectuada a diferents municipis del 
tram poblacional comprès entre 5.000 i 20.000 habitants, corresponent a l’exercici 2013. 
 
Vist que l’Ajuntament de la Bisbal forma part de l’estudi efectuat a quaranta-set municipis. 
 
Vist, que d’acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre 
de mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament, així com publicar-lo a la pàgina web. 
 
Es dona compte al Ple de la Corporació de l’informe núm. 4/2017, emès per Sindicatura de 
Comptes i referit a la gestió recaptatòria de municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants referit 
a l’exercici 2013. 
 
14.- Assabentat de sentències. 
 
14.1.- Es dona compte de la SENTÈNCIA núm. 223 sobre el RECURS D´APEL·LACIÓ 
322/2015 presentat per l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya contra la Sentència 258 (09.06.2015) del Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 Girona. 
 
ANTECEDENTS.- La Sentència núm. 223 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona  
ESTIMAVA el recurs presentat pel Sr. Josep Palahí Parella contra el Decret de l´Alcaldia de 
data 30.01.2014 que desestimava presumptament el recurs interposat contra el Decret que 
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imposava la primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l’ordre de restauració 
de la legalitat urbanística consistent en l’enderroc del paviment de formigó, el desmuntatge 
dels panells de tancament de les naus i el cessament de l’ús com a magatzem, retirant tot el 
material acumulat a l’interior, pel qual s´estima parcialment el recurs de reposició contra 
aquest. Aquella Sentència deia : “... ANULANDOLA por no ser conforme a derecho en el 
sentido que el Sr. Palahí tiene el derecho a utilizar la edificación para usos propios o en su 
caso artesanales o artísticos sin precisar licència alguna siempre y cuando no comercialice 
con la misma con expresa imposición de costas” 
(*) a l´expedient d´aquest recurs es pot consultar la sentència complerta. 
 
La decisió del Tribunal Superior de Justicia sobre l´apel.lació efectuada per l´Ajuntament, en 
l´apartat cinquè diu: “La valoració de les proves efectuada pel Jutjat d´instància mereix ser 
qualificada d´errònia i contrària a la lògica més elemental” en conseqüència i atenent el 
fonaments de dret, que es poden llegir a la Sentència íntegre que consta a l´expedient, 
d´aquest Tribunal DECIDEIX:  
ESTIMAR el present recurs d´apel.lació núm. 322/2015 promogur per l´il.lm. Ajuntament de 
la Bisbal d´Empordà amb l´oposició del Sr.Josep Palahí Parella, conseqüentment: 
1.- REVOCAR i deixar sense cap efecte  la Sentència núm. 258 del 09.06.2015 dictada pel 
Jutjat contenciós administratiu 3 de Griona en el sí del recurs ordinari núm. 134/2014, i en el 
seu lloc,  
2.- DESESTIMAR íntegrament l´expressat recurs ordinari. 
  
Sense imposició de costes en segona instància i sense imposició de costes en la primera. 
Es pot interposar recurs de cassació. 
 
14.2.- Es dona compte de la SENTÈNCIA núm. 81/2017 de 24 de maig sobre el Recurs 
ordinari núm. 431/2015  dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. 
ANTECEDENTS.- En data 15 de desembre de 2015 per l’Advocacia de l’Estat es va 
interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i el continuat incompliment d’alló previst en l’art. 3 de la Llei estatal 39/1981, de 
28 d’octubre, al no tenir col·locada la bandera d’Espanya en l’exterior de l’edifici seu de la 
Casa Consistorial. 
 
En els fonaments jurídics, la sentència després de desestimar les causes invocades 
d’inadmissibilitat per extemporaneïtat, falta de legitimació activa i desviació de poder,  es 
manifesta amb els següents termes literals: “En el supuesto de autos, habiendose 
acreditado debidamente por los informes de la Guardia Civil, acompañados con el escrito de 
demanda, que la bandera espanyola no ondea de forma permanente en el exterior del 
edificio consistorial, la demanda debe ser estimada. 
FALLO 
Que debò estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacia 
del Estado en nombre y representación de la Delegación del Gobierno en Cataluña contra la 
inactividad del Ayuntamiento de la Bisbal d’Empordà a colocar la bandera de España en el 
exterior del edificio consistorial cesando en el continuado incumplimiento de la legalidad 
vigente. 
Se imponent las costas al Ayuntamiento demandado conforme a lo dispuesto en el articulo 
139 de la LJCA.” 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- A la JGL anterior es va aprovar el conveni de subvencions amb diferents 
escoles de la Bisbal (2.500 euros per escola). En el seu moment ja vaig manifestar que no 
em semblava equilibrat per la tipologia diversa d’escoles. Veig que torna a ser una quantitat 
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fixa de 2.500 euros i no em sembla correcte tenint en compte que hi ha escoles d’una sola 
línia, altres de dues i l’IES que en té moltes o singularitats diferents. Voldria saber perquè 
mantenen aquest criteri.  
L’altra pregunta és sobre el contracte de cessió d’ús dels pisos que disposa l’Ajuntament al 
carrer Pella i Forgas/Sant Jaume (pisos per casos d’emergència). No ens parla de la 
quantitat que s’acorda, ni termini. 
 
Sra. Bravo.- Matisa que el conveni que va enviar no és l’última versió. Us l’enviaré amb les 
correccions i clàusules que s’han afegit. L’import serà sempre un percentatge dels ingressos 
que diposa la família. La durada màxima serà de 6 mesos. De moment no es contemplen 
pròrrogues. Seran exclusivament per a emergències a l’espera de la resolució de les meses 
d’emergències de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Quan una persona està en risc 
d’exclusió residencial perquè ha perdut l’habitatge, automàticament s’activa la mesa 
d’emergència però poden trigar mesos a trobar un pis. Aquests pisos seran de situació 
provisional mentre els busquen pis. De moment tenim aquests 3 habitatges i ara fa poc entra 
un altre pis a través d’Adigsa que també serà d’emergència. L’import seran percentatges de 
lloguer social.  
 
Sra. Anglada.- Pregunta si aquests percentatges venen donats per l’Agència d’Habitatge.  
 
Sra. Bravo.- Venen donats per la Llei 4/2016 que és la llei que tenim ara per afrontar el risc 
d’exclusió residencial a Catalunya.  
 
Sra. Anglada.- Vostè ha parlat de persones que han perdut l’habitatge.  
 
Sra. Bravo.- Nosaltres teníem una problemàtica d’ocupació conflictiva en un bloc on 
convivien ocupes i propietaris. Hem hagut de reallotjar a tres famílies que tenien informe 
social. D’aquestes tres famílies una està pendent d’entrar en aquest habitatge i aquesta 
havia patit pèrdua d’habitatge. De fet, les ocupacions normalment responen a una pèrdua 
d’habitatge. També hi ha alguns casos d’ocupació oportunista però nosaltres no hi podem 
donar resposta. Només hem donat resposta a les famílies que tenen informe social. Una 
d’aquestes famílies s’ha reubicat privadament, l’altra ha entrat en un pis d’aAdigsa i aquesta 
última està pendent per entrar en un d’aquests pisos.  
 
Sra. Anglada.- Jo tenia entès que no totes aquestes persones que eren ocupes provenien de 
pèrdua d’habitatge. Tenia entès que la pèrdua d’habitatge no venia donat per un 
desnonament que havia passat aquí a la Bisbal. Amb això vull dir que aquests pisos 
serveixin per cobrir aquestes necessitats reals de gent de la Bisbal. 
 
Sra. Bravo.- Són situacions molt complexes. És que vostè està parlant de molts ocupes però 
realment en aquest edifici (C/Morró, 58) hi havia molts ocupes que no hi hem donat resposta 
perquè no hi havia un informe social.  
 
Sra. Anglada.- Ens agradaria que ens anessin informant i actualitzant dades d’aquesta 
problemàtica ja que a la Bisbal hi ha altres pisos ocupats i que no han sortit a la llum. 
 
Sra. Bravo.- En relació amb el tema de les escoles que diuen que no és just el repartiment, 
es va fer un informe on deia que totes les escoles tenen la seva característica. Per exemple, 
una escola d’una línia té un percentatge d’alumnat procedent d’origens divers de més d’un 
50% i tenen unes instal.lacions que no tenen la mateixa qualitat que d’altres. Per tant, 
nosaltres el que hem volgut és posar a disposició de cada escola la mateixa quantitat i que 
donin peu a les necessitats de cada escola. Si no justifiquen perquè no ho necessiten doncs 
no se’ls pagarà. 
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Sra. Vilà.- Vull manifestar un prec del camp de futbol i és extensiu al pavelló municipal. Vull 
que proveu de dutxar-vos i a veure si sou capaços amb aquella aigua que surt de les dutxes. 
Els nens o s’escalden o es congelen. Jo hi ha dies que no em dutxaria. Ho vam posar a les 
propostes dels processos participatius. Agrairíem que de cares al proper setembre es pugui 
arreglar aquest tema.  
Un altre tema és que a partir de quarts de 6 el camp de futbol es converteix amb una 
extensió del parc del costat i de la pista de bàsquet. Nens que no són de l’Atlètic Bisbalenc 
es posen allà a jugar a pilota, entren a dins del camp, els entrenadors els han de fer fora, jo 
mateixa un dia vaig demanar a uns nens que marxessin. Cal posar-hi posar-hi mà perquè 
això passa cada dia. 
 
Sr. Baixeras.- Pel tema de les dutxes, és veritat que se n’havia parlat diverses vegades del 
tema de l’aigua freda i calenta. Estem preparant una actuació tècnica de conductes d’aigua, 
tant del pavelló com del camp de futbol. És un tema de vàlvules que això fa que no es reguli. 
No em constava que ara els nens s’escaldessin. No m’havia arribat cap queixa. 
En relació amb  l’altre tema precisament n’he parlat avui amb el president. Ell em comentava 
de posar una persona a la porta. Nosaltres no podem prohibir l’entrada al camp de futbol ni a 
les grades. Però a nivell de vigilància sí que farem alguna gestió per parlar amb aquestes 
persones que ja ens han dit qui són. Ja que sembla ser que alguns nanos d’aquests ja 
havien creat una problemàtica a la piscina i es va parlar amb l’Associació i es va solucionar.  
Actuarem dintre del que està a les nostres mans.  
 
Sr. Font.- Últimament s’han inaugurat molts centres cívics a la província Girona. Voldria 
saber com està previst el de la Bisbal? S’ha parlat amb la Generalitat?  
Per altra banda, ara fa 1 any es va començar a parlar del sistema tarifari integrat de bus. 
Saber com està el tema.  
Ja que ens ha comentat que hi havia un informe en relació  a l’ajut econòmic que tenen les 
escoles, demano que ens el faci arribar (la regidora comenta que ja el va enviar). 
Referent a la municipalització de l’aigua voldria dir que seríem rucs que la volguéssim sense 
fer cap estudi. Primer s’ha d’estudiar i fer números. El que sí ens sobta del retard és perquè 
no hi ha l’estudi amb Congiac. Voldria saber si s’ha fet aquesta contractació amb aquesta 
empresa. 
 
Sr. Castells.- Del tema de l’adhesió de l’ATM estem pendents de l’adhesió de Corçà. Vam 
reclamar la informació a Transports que demanava l’alcaldessa ja que, sense això, no volia 
prendre cap decisió. L’hem reclamat dues vegades i encara no li han fet arribar. 
Malauradament el termini d’aquest any se’ns ha passat. 
En relació amb l’altre tema no s’havia formalitzat el contracte. El contracte és de 2.500 euros 
més IVA, però hi continuem treballant. Hi ha la partida però no es va formalitzar. El que ha 
endarrerit és que Sorea no ha passat les dades. 
 
Sr. alcalde.- En relació amb el Casal cívic no sé de quin tipus de casals em parla. El que 
està programat per la Bisbal és un casal que ha de formar part de la xarxa de casals cívics 
de la Generalitat. N’hi ha un per comarca que fa la construcció la Generalitat i que, a més a 
més, hi posa el personal i les despeses de manteniment. Per tant, casals que s’hagin 
inaugurat últimament com aquest a les comarques gironines ja li puc dir que no. 
Els recordo que en els pressupostos de la Generalitat d’enguany hi ha una partida per refer 
la redacció del projecte del Casal cívic de la Bisbal que hi havia del 2010. El que s’haurà de 
lluitar molt és perquè el construeixin de cares al 2018. 
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Sr. Aparicio.- En relació amb l’informe de Sindicatura de Comptes, a la legislatura anterior es 
va convocar la plaça de tresoreria que va quedar deserta. Hi ha intenció de tornar-la a 
convocar? Caldria un tresorer.  
En segon lloc demano un prec a l’Av. Josep Irla i carrer d’en Viñoles. La pintura està en mal 
estat.  
Referent a l’ajuntament vell, el quadre de fiançament anava finançat per una venda de 
patrimoni. M’agradaria saber si s’ha avançat amb aquest tema, si pensen modificar el 
quadre de finançament d’aquesta obra. I demano la fitxa del Pla de Barris que jo no l’he 
rebuda. La regidora Sra. Pascual li diu que li farà arribar. 
 
Sra. Vall.- Respecte a la plaça de tresorer hi ha moltes places per cobrir, entre elles aquesta, 
i estem a l’espera que hi hagi dispobilitat al personal per convocar-les.  
Vostè en els últims plens (es dirigeix al Sr. Aparicio), fa al.lusions en els tècnics de 
l’Ajuntament discrepant d’ells. Penso que en ple anterior va fer una cosa més que va ser 
dubtar de la severitat de les paraules de la sra. interventora. Llegeix el correu electrònic que 
ella va enviar al Sr. Asensio Guzmán de la Sindicatura de Comptes i la seva resposta per 
aclarir-ho. 
 
Sr. Aparicio.- És una sensació que té vostè, no era la intenció. Em vaig disculpar 
personalment i públicament. Puc tenir diferències tècniques però mai dubtaré de la seva 
paraula. És una persona molt íntegra i he après molt d’ella, tant tècnicament com 
personalment. La meva intervenció no va ser precisa potser. Que quedi constància a l’acta 
que no dubtaré mai de la seva paraula, però sí del seu criteri.  
 
Sr. alcalde.- Respecte l’antic ajuntament la redacció de projecte no estava subjecte a venda 
de patrimoni.  
 
Sra. Pascual.- A l’anterior ple el Sr. Pacheco em va preguntar el cost de les obres del marge 
dret del Daró. L’estimació que hi va haver inicialment va ser de 245.000 euros i el cost real 
ha estat de 64.183 euros.  
 
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 
 
 


