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01.31.01.2017 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  01/2017 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      31.01.2017 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:               21:15 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluis Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sra. Cristina Salvà Reca    IpL-PSC-CP 
Sr. 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. 14/2016, de data 22.12.2016 (exp. A115.1-
14/2016 – Secretaria).  
2.- Aprovar la incoació de 5 expedients sancionadors en matèria de gossos potencialment 
perillosos: 

Exp. M106.3-1/2017 (exp. sancionador Xaloc 2016/00500121) 
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Exp. M106.3-2/2017 (exp. sancionador Xaloc 2016/00500126) 
Exp. M106.3-3/2017 (exp. sancionador Xaloc 2016/00500129) 
Exp. M106.3-4/2017 (exp. sancionador Xaloc 2016/00508013) 
Exp. M106.3-5/2017 (exp. sancionador Xaloc 2016/00508015). 

3.- Aprovar definitivament l´Ordenança reguladora de la prevenció i control dels mosquits i 
particularment de mosquit tigre al terme municipal de la Bisbal d´Empordà (exp. A131.1-
3/2016 - Secretaria). 
4.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic d´ordenació volumètrica de la plaça 
de la Llibertat ( exp. H105.1-3/2016 - Urbanisme). 
5.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de definició volumètrica del PAU-11 (exp. 
H106.1-1/2016 - Urbanisme). 
6.- Aprovar inicialment el “Pla Local de Joventut 2017-2019” (exp. B111.2/2016 – Joventut). 
7.- Aprovar la delegació a la Junta de Govern Local de les atribucions sancionadores en 
matèria de gossos potencialment perillosos. 
8.- Assumptes urgents 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
9.- Assabentat de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Girona núm. 
240/2016 sobre el recurs presentat pel Sr. F.P.B. i la Sra. R.M.T.S. 
10.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 19.12.2016 a 31.12.2016 (núms. del 1669 al 
1732) i del 02.01.17 al 20.01.17 (núm. de l´1 al 128). 
11.- Precs i preguntes. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Part resolutiva: 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2016, de data 22.12.2016 (exp. A115.1-
14/2016 – Secretaria).  
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2016, de data 22.12.2016, s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Aprovar la incoació de 5 expedients sancionadors en matèria de gossos 
potencialment perillosos: 
 
2.1.- Exp. M106.3-1/2017 (Exp. sancionador Xaloc 2016/00500121) 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos núm. 
2016/00500121. 
 
Vist que el dia 24/10/2016, a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 2016-C-
00001019, per l'agent número 155, a la zona de la Guardiola, contra B.M., amb DNI AAA i 
amb domicili al carrer XXX de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist que consta a l’acta aixecada que B.M. ha realitzat presumptament, amb caràcter 
flagrant, els següents fets denunciats: 
 
“La possessió d'un gos no identificat per algun dels sistemes establert per reglament”.  
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Vist que aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13.2.b) de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Incomplir l'obligació 
d'identificar l'animal". 
 
Atès que, quant al procediment legalment establert: 
 
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del 
procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que, quant a la responsabilitat de la infracció comesa: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos, i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la 
infracció.  
 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal. 
 
Atès que, quant a la qualificació de la infracció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, 
de tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que, quant a l’import de la sanció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos, aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 300,51 € a 2.404,05 
€. 
 
Atès que, quant a la proposta de resolució: 
 
De conformitat amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els 
interessats no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels 
terminis per al seu exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de 
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Atès que, quant a l’òrgan competent per resoldre: 
 
De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de tinença 
d'animals potencialment perillosos, i de conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, de gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les 
sancions establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment 
perillosos tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
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A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador núm. 2016/00500121 contra B.M., com a responsable  
per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en l’article 13.2 de Llei 
estatal 50/1999, de 23 de desembre, de tinença animals potencialment perillosos, pels fets 
anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa pecuniària per 
import de 300,51 €. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de Xaloc i com a secretari, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
2.2.- Exp. M106.3-2/2017 (Exp. sancionador Xaloc 2016/00500126). 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos núm. 
2016/00500126. 
 
Vist que el dia 24/10/2016, a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 2016-C-
00010193, per l'agent número 155, a la zona de la Guardiola, contra B.M., amb DNI AAA i 
amb domicili al carrer XXX de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist que consta a l’acta aixecada que B.M. ha realitzat presumptament, amb caràcter 
flagrant, els següents fets denunciats: 
 
“No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 euros”. 
 
Vist que aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos 
considerats potencialment perillosos, que tipifica "No contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil”. 
 
Atès que, quant al procediment legalment establert: 
 
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del 
procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que, quant a la responsabilitat de la infracció comesa: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 
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d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la 
infracció.  
 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal. 
 
Atès que, quant a la qualificació de la infracció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de 
càrrecs de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que, quant a l’import de la sanció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 € a 1.502,53 €. 
 
Atès que, quant a la proposta de resolució: 
 
De conformitat amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els 
interessats no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels 
terminis per al seu exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de 
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Atès que, quant a l’òrgan competent per resoldre: 
 
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la 
comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a 
greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador núm. 2016/00500126 contra B.M., com a responsable  
per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en l’article 7.3 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa 
pecuniària per import de 150,26 €. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de Xaloc i com a secretari, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
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Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
2.3.- Exp. M106.3-3/2017 (Exp. sancionador Xaloc 2016/00500129). 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos núm. 
2016/00500129. 
 
Vist que el dia 24/10/2016 a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 2016-C-
00010194, per l'agent número 155, a la zona de la Guardiola, contra B.M., amb DNI AAA i 
amb domicili al carrer XXX de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist que consta a l’acta aixecada que B.M. ha realitzat presumptament, amb caràcter 
flagrant, els següents fets denunciats: 
 
“La circulació d'un gos en les vies urbanes sense corretja i collar”.  
 
Vist que aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que tipifica "Portar els gossos 
deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunies dels immobles col·lectius 
i als llocs i als espais públics en general". 
 
Atès que, quant al procediment legalment establert: 
 
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del 
procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que, quant a la responsabilitat de la infracció comesa: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la 
infracció.  
 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal. 
 
Atès que, quant a la qualificació de la infracció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de 
càrrecs de conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que, quant a l’import de la sanció: 
 



 
ACTA del Ple municipal núm. 01/2017, de data 31.01.2017 

7 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 11.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de 150,25 € a 1.502,53 €. 
 
Atès que, quant a la proposta de resolució: 
 
De conformitat amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els 
interessats no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels 
terminis per al seu exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de 
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Atès que, quant a l’òrgan competent per resoldre: 
 
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la 
comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a 
greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador núm. 2016/00500129 contra B.M., com a responsable  
per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en l’article 7.3 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
pels fets anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa 
pecuniària per import de 150,25 €. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de Xaloc i com a secretari, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
2.4.- Exp. M106.3-4/2017 (Exp. sancionador Xaloc 2016/00508013). 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos núm. 
2016/00508013. 
 
Vist que el dia 27/11/2016, a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 2016-C-
00001109, per l’agent número 167, al carrer Nou, 65, contra K.G., amb DNI CCC i amb 
domicili al carrer ZZZ de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist que consta a l’acta aixecada que K.G. ha realitzat presumptament, amb caràcter 
flagrant, els següents fets denunciats: 
 
“La possessió d'un gos no identificat per algun dels sistemes establert per reglament”.  
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Vist que aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 13.2.b) de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos, que tipifica "Incomplir l'obligació 
d'identificar l'animal”. 
 
Atès que, quant al procediment legalment establert: 
 
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del 
procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que, quant a la responsabilitat de la infracció comesa: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13.8 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la 
infracció.  
 
D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal. 
 
Atès que, quant a la qualificació de la infracció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, 
de tinença d'animals potencialment perillosos, aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de 
conformitat amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que, quant a l’import de la sanció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una 
infracció administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 300,51 € a 2.404,05 
€. 
 
Atès que, quant a la proposta de resolució: 
 
De conformitat amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els 
interessats no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels 
terminis per al seu exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de 
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Atès que, quant a l’òrgan competent per resoldre: 
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l'article 64.2.d) de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, i l’article 13.7 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de tinença 
d'animals potencialment perillosos. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Incoar expedient sancionador núm. 2016/00508013 contra K.G., com a responsable  
per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en l’article 13.2 de Llei 
estatal 50/1999, de 23 de desembre, de tinença animals potencialment perillosos, pels fets 
anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa pecuniària per 
import de 300,51 €. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de Xaloc i com a secretari, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
2.5.- Exp. M106.3-5/2017 (Exp. sancionador Xaloc 2016/00508015). 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos núm. 
2016/00508015. 
 
Vist que el dia 27/11/2016 a les 12:00 hores, s’aixeca acta/denúncia núm. 2016-C-
00011093, per l’agent número 167, al carrer Nou, 65, contra K.G., amb DNI CCC i amb 
domicili al carrer ZZZ de la Bisbal d’Empordà. 
 
Vist que consta a l’acta aixecada que K.G. ha realitzat presumptament, amb caràcter 
flagrant, els següents fets denunciats: 
 
“No tenir assegurança de responsabilitat civil”.  
 
Vist que aquests fets poden ser constitutius, sense perjudici del resultat de la instrucció del 
present expedient, d’infracció a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de 
gossos potencialment perillosos, que tipifica "No contractar l'assegurança de responsabilitat 
civil". 
 
Atès que, quant al procediment legalment establert: 
 
De conformitat a l’article 63 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'inici i tramitació del 
procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que, quant a la responsabilitat de la infracció comesa: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença 
d'animals potencialment perillosos, i l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, sobre la responsabilitat de la comissió de la infracció.  
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D'acord amb l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el presumpte responsable té la 
possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu 
l'article 85 del mateix cos legal. 
 
Atès que, quant a la qualificació de la infracció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença 
d'animals potencialment perillosos aquests fets són constitutius d’una infracció administrativa 
qualificada com a falta greu, motiu pel qual no s’elabora el plec de càrrecs de conformitat 
amb el que disposa l’article 64.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que, quant a l’import de la sanció: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença 
d'animals potencialment perillosos, aquests fets són constitutius d’una infracció 
administrativa susceptible de ser sancionada amb multa de de 150,25 € a 1.502,53 €. 
 
Atès que, quant a la proposta de resolució: 
 
De conformitat amb l’article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cas que els 
interessats no formulin al·legacions ni sol·licitin audiència en el procediment dins dels 
terminis per al seu exercici, el contingut d’aquest acord d'inici serà considerat proposta de 
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
Atès que, quant a l’òrgan competent per resoldre: 
 
De conformitat amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats 
potencialment perillosos, la competència per a imposar les sancions establertes per la 
comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a 
greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Incoar expedient sancionador núm. 2016/00508015 contra K.G., com a responsable 
per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu, tipificada en l’article 7.3 de Llei 
10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos potencialment perillosos, pels fets 
anteriorment esmentats i que li correspon una sanció consistent en multa pecuniària per 
import de 150,25 €. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor/a de l’expedient a el/la Responsable del departament de 
multes i sancions de Xaloc i com a secretari, el de l'Ajuntament. De conformitat amb l’article 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es pot 
promoure la seva recusació per les causes previstes en l’article 23 del mateix cos legal. 
 
Tercer.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient sancionador amb trasllat de les 
actuacions que existeixin al respecte als efectes previstos legalment, i a XALOC de la 
Diputació de Girona als efectes corresponents. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot indicant els drets que 
els assisteixen. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
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3.- Aprovar definitivament l´Ordenança reguladora de la prevenció i control dels 
mosquits i particularment de mosquit tigre al terme municipal de la Bisbal d´Empordà 
(exp. A131.1-3/2016 - Secretaria). 
 
Vist que el Ple municipal de data 25.10.2016 va aprovar inicialment l l’Ordenança reguladora 
de la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre al terme municipal 
de la Bisbal d’Empordà, que es va sotmetre a informació pública en el BOP núm. 217 
(14.11.2016), en el DOGC núm. 7250 (18.11.2016), en el diari el Punt Avui (10.11.2016) i a 
exposició en el tauler d´edictes municipal. 
 
Vist que, durant aquest període d´exposició pública, DIPSALUT va formular el suggeriment 
de canviar la redacció de l´article 5, paràgraf 5, per evitar problemes amb la proliferació dels 
coloms: 

Art. 5 paràgraf. 5,  on diu : “... Totes les mesures que ajudin i facilitin l´establiment de 
nius i refugis per a la cria d´ocells insectívors i rats-penats, seran de gran ajuda, com 
són la instal.lació de caixes nius, mantenir les obertures d´accés a les golfes, etc.”, 
proposa que digui: “... Totes les mesures que ajudin i facilitin l´establiment de nius i 
refugis per a la cria d´ocells insectívors i rats-penats, seran de gran ajuda, com és la 
instal.lació de caixes nius”. 

 
Vist que aquest canvi no suposa cap modificació substancial del contingut d´aquesta 
Ordenança, però sí que pot ajudar a no agreujar el problema de les colònies de coloms a la 
ciutat. 
 
Atès el que disposa l´article 178.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. 
 
Atès el que disposen els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar el suggeriment de DIPSALUT i redactar, tal com s´indica a continuació,  
l´article 5, paràgraf 5, de l’Ordenança reguladora de la prevenció i control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre al terme municipal de la Bisbal d’Empordà: “... Totes les 
mesures que ajudin i facilitin l´establiment de nius i refugis per a la cria d´ocells insectívors i 
rats-penats, seran de gran ajuda, com són la instal.lació de caixes nius”. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la prevenció i control dels 
mosquits i particularment del mosquit tigre al terme municipal de la Bisbal d’Empordà. 
 
Tercer.- Publicar-la íntegrament en el BOP i fer-ne una ressenya en el DOGC. S´haurà 
d´exposar en el tauler d´edicte municipal i s´enviarà un certificat de l´acord d´aprovació 
definitiva, juntament amb el text íntegre de l´Ordenança, a la Generalitat de Catalunya i a 
l´Administració General de l´Estat. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a les àrees municipals interessades. 
 
PROPOSTA D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DELS 
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE AL TERME MUNICIPAL DE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ 
 
Preàmbul. 
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L’estiu del 2008 s’han detectat les primeres poblacions del mosquit Aedes albopictus a la 
demarcació de Girona, conegut popularment com “mosquit tigre”, té una alta capacitat 
invasora i té un efecte negatiu sobra la qualitat de la vida i la salut de les persones.  
 
A l’estiu de 2012 la presència del mosquit tigre es fa efectiva a la Bisbal d’Empordà i es 
sol·licita a DIPSALUT el suport del programa de seguiment i control del mosquit tigre a la 
demarcació de Girona. 
 
El seu cicle biològic té certes peculiaritats que el diferencien d’altres espècies de mosquit. 
Diposita els ous a la part interior de petits recipients (d’una capacitat menor als 200 litres), 
aquests ous quan queden submergits donen lloc a una larva aquàtica, que farà tot el cicle de 
desenvolupament fins arribar a la pupa, moment en que realitza la metamorfosi per arribar a 
l’estadi adult que tots coneixem, moment en que passa a ocupar el medi aeri. 
  
Aquesta espècie és especialment difícil de controlar, el seu espai de desenvolupament 
larvari ocupa tant l’espai públic com el privat, i és en aquest darrer espai un rau la dificultat 
d’aplicar mesures de control per part dels Serveis públics, es per això que es fa del tot 
imprescindible la col·laboració de tota la població. La correcta aplicació de les mesures 
preventives és la millor solució per arribar a un bon control d’aquest flagell. 
 
Les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les actuacions 
necessàries en l’espai públic, amb la finalitat d’evitar el desenvolupament de les poblacions 
larvàries de l’Aedes albopictus en els punts d’aigua estancada de l’espai públic. També 
aportaran als ciutadans la informació necessària per que aquests puguin du a terme una 
correcta gestió i evitar que hi hagi punts de cria en l’àmbit privat. 
 
Aquesta ordenança s’inscriu en el marc de la convivència cívica i s’hi regulen les mesures 
necessàries per tal d’evitar la proliferació descontrolada del mosquit. També s’hi habiliten els 
òrgans competents per sancionar aquells qui permetin la reproducció del mosquit tigre, 
causant un perjudici a la comunitat. 
  
Article 1. Objecte. 
Aquesta ordenança té per finalitat controlar a la Bisbal d’Empordà les poblacions de 
l’espècie invasora del mosquit Aedes albopictus així com d’altres mosquits autòctons, per tal 
de minimitzar els efectes que aquests insectes puguin ocasionar a la ciutadania. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació i usos afectats. 
Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança totes les persones físiques o 
jurídiques que siguin propietàries, posseïdores o titulars d’espais, bens, activitats 
econòmiques o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit 
tigre, ubicats en el municipi de la Bisbal d’Empordà. 
 
Article 3. Definicions. 
Aedes albopictus: Mosquit tigre. Dípter hematòfag pertanyent a la família dels culícids. 
Originari de l’Àsia, de color negrós, amb taques blanques especialment visibles a les potes i 
una línia blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una notable activitat picadora, 
principalment diürna. 
La seva mida oscil·la entre els 6 i els 10 mm. Molt ben adaptat al nostre territori i les seves 
condicions ambientals, cria en petites masses d’aigua estancada i tancada en recipients 
artificials i naturals, com ara gerros, gots, plats de testos, cubells, bidons, pneumàtics i forats 
inundats d’arbre. 
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Ous: Són negres i fusiformes d’una longitud aproximada de 0.5 mm, difícilment visibles a 
simple vista. Són dipositats en llocs susceptibles de quedar inundats. Asseguren la 
supervivència de l’espècie durant l’hivern. 
 
Larves: Són aquàtiques i vermiformes, tenen quatre estadis de creixement, aquest 
desenvolupament depèn directament de la temperatura de l’aigua, a l’estiu el poden fer en 4-
5 dies i a la primavera i tardor pot durar de 10 a 15 dies. Els seus moviments les fan força 
fàcils de reconèixer. Un cop acabat es transformen en pupes. 
 
Pupa: Darrer estadi del creixement aquàtic, dura d’un a dos dies i és on es produeix la 
metamorfosi que donarà al mosquit adult. 
 
Altres mosquits: Diverses espècies ja existents i que comparteixen l’hàbitat amb el mosquit 
tigre, alguna d’elles pot picar també a les persones, com és el cas del Culex pipiens, aquest 
ens pica  a la nit a l’interior dels habitatges. 
 
Article 4. Criteris generals. Regulació d’aigües estancades. 
Aquesta ordenança requereix a totes les persones físiques o jurídiques que siguin 
propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de 
proliferació del mosquit tigre, que evitin l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic 
com al privat, de contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions 
(per exemple: pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals, 
ornaments de jardí amb concavitats, bidons, safareigs, barques, i qualsevol andròmina, etc.) 
les quals puguin acumular aigua i com a conseqüència pugui reproduir-s’hi el mosquit tigre. 
Els propietaris dels solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, 
recipients o cap mena d’objecte abandonat, així com de mantenir la vegetació herbàcia sota 
control periòdic. Les actuacions correctores que hagi d’emprendre l’ajuntament en cas 
d’incompliment seran imputades al titular de la finca. 
 
Article 5. Actuacions generals. 
Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança hauran de tenir en 
compte les següents prescripcions.: 

 En el seu espai particular, neutralitzar tots els objectes que tinguin concavitats i estiguin 
dipositats a l’aire lliure, ja que poden quedar inundats i són susceptibles de ser punt de cria 
i/o desenvolupament de larves de mosquit. En el cas que hi hagi aigua, caldrà buidar-la, 
eliminar l’objecte portant-lo a la deixalleria, posar-lo sota cobert, si no es pot caldrà posar-lo 
boca avall, si això tampoc és possible caldrà cobrir-lo amb una tela mosquitera (d’un o dos 
mm d’ull) que estigui permanentment ben ajustada o foradar el fons perquè no acumuli 
aigua. 

 Els plats de sota els tests hauran de ser retirats o mirar que no estiguin amb aigua més 
de 3 dies. Es poden utilitzar altres sistemes de reg que no representin risc, com el hidropònic 
o irrigadors automàtics de circuit tancat. 

 Si ens trobem amb dipòsits fixes que no es poden moure o que han de quedar destapats 
(abeuradors), caldrà buidar-los dos cops per setmana, o bé, cobrir-los amb una tela 
mosquitera ben ajustada (2 mm de pas de malla). 

 En el cas de les basses i fonts decoratives es recomana de tenir-hi peixos vermells, els 
quals, actuen de depredadors naturals. 

 Totes les mesures que ajudin i facilitin l’establiment de nius i refugis per a la cria d’ocells 
insectívors i rats-penats, seran de gran ajuda, com són la instal·lació de caixes nius,  

 Les piscines se’ls haurà de fer el manteniment de la qualitat de l’aigua durant tot l’any, 
mitjançant l’ús de desinfectants, amb la finalitat que no si puguin desenvolupar els mosquits i 
d’altres organismes. 
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 Les persones responsables del manteniment dels edificis hauran de tenir cura dels 
desaigües dels sistemes de climatització, els quals, no han d’acumular aigua estancada en 
cap punt i hauran d’estar connectats als desaigües.  

 Caldrà fer un manteniment dels col·lectors d’aigües plujanes (canaleres) i netejar-los 
periòdicament de la matèria que s’hi acumula, per evitar així, que puguin desenvolupar-se 
els mosquits. Aquest mateix manteniment s’haurà de fer als embornals dels patis. 

 Els gestors de finques on per la seva activitat comercial o industrial acumulin objectes 
que puguin omplir-se d’aigua de pluja seran responsables d’evitar que hi apareguin larves de 
mosquits, seguin les recomanacions de buidar, invertir i/o foradar. 

 En el cas de que cap de les recomanacions anterior sigui aplicable, es procedirà a fer 
aplicacions de productes larvicides per evitar el desenvolupament larvari dels mosquits, 
atenen escrupolosament les instruccions de la etiqueta del producte. 

 En el forats naturals dels arbres o d’altres situats dins l’àmbit privat hauran de ser 
emplenats amb materials inerts (sorra) per evitar la proliferació de les laves de forma 
permanent. 

 Els hortolans hauran de tenir una cura especial amb tots els dipòsits d’acumulació 
d’aigua, aplicant les mesures preventives fins ara exposades. Caldrà tenir cura especial dels 
bidons on s’acumula aigua, els quals, hauran d’estar coberts per tapes hermètiques o teles 
mosquiteres ben ajustades.  

 En els centres comercials de jardineria hauran de tenir cura especial de tot el que s’ha 
exposat fins ara, al ser aquests llocs uns punts susceptibles per al desenvolupament dels 
mosquit tigre. 
 
Article 6. Actuacions específiques. Cementiris municipals. 
Els cementiris solen ser uns llocs especialment problemàtics pel desenvolupament del 
mosquit tigre, aquest aprofita per dipositar les seves postes en els gerros per les flors i al 
haver-hi un gran nombre d’aquests recipients, acaben sent un greu problema per als 
visitants d’aquestes instal·lacions i  dels habitatges properes. 
Caldrà que els propietaris de drets funeraris foradin tots els recipients per la seva base, amb 
la finalitat que aquests no acumulin l’aigua. En el cas que no es faci, l’Ajuntament podrà 
practicar d’ofici els orificis, i si s’escau, de repercutir als titulars l’import d’aquesta operació 
de manteniment sanitari. 
Es recomana l’ús de flors artificials, si es desitja utilitzar les naturals, la humitat s’haurà de 
mantenir introduint en el recipient o gerro alguna mena de material absorbent (esponja, 
fibres absorbents), o omplir el recipient amb sorra fins més amunt de la superfície de l’aigua, 
de manera que no hi quedi aigua lliure.     
 
Article 7. Situacions específiques: Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics usats. 
Els tallers del ram de l’automoció tenen que emmagatzemar durant certs períodes de temps 
pneumàtics fora d’ús (PFU), aquests són un lloc ideal per al desenvolupament del mosquit 
tigre i també altres espècies de mosquit autòctones,  convertint-se en un greu problema per 
als treballadors de les instal·lacions i els habitatges veïns. 
Am la finalitat que això passi, es demana que el neumàtics usats siguin emmagatzemats de 
forma ordenada i sota cobert, en el cas que no sigui possible, caldrà fer-ho de forma 
ordenada, a l’exterior però coberts per una tela impermeable que impossibiliti la seva 
inundació de la part interna dels neumàtics. 
Això mateix caldrà fer amb els neumàtics que s’acumulin a les deixalleries o altres 
magatzems. En els dipòsits específics de pneumàtics fora d’ús caldrà seguir les 
recomanacions fetes per Agència de Residus de Catalunya per aquest cas: 

 Manteniment de la perifèria de les zones d’emmagatzematge de PFU, lliures de 
vegetació i objectes que puguin acumular aigua. 
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 Prioritzar la ràpida destrucció dels PFU provinents de les zones afectades. Acumular la 
quantitat mínima el mínim de temps possible. Trucar al gestors de PFU o als sistemes 
integrats de gestió per gestionar-los el més aviat possible. 

 Apilar els PFU el més eficient possible pel que fa a la pluja (apilats en columnes 
verticals) i cobrir-los amb lones plàstiques ben tancades hermèticament 

 Foradar i trencar els pneumàtics manualment. Tot i ser poc eficaç, en alguns casos pot 
ser una solució quan s’acumulin pocs pneumàtics força temps. 
Els pneumàtics no seran emprats com a elements de les instal·lacions lúdiques dels centres 
escolars de titularitat municipal fora que estiguin foradats, omplerts de sorra o semi-enterrats 
en posició vertical.  
  
Article 8. Situacions específiques: Instal·lacions agrícoles i ramaderes. 
Les granges solen usar els PFU com a element per fixar les lones i plàstics protectors del 
emmagatzematge del farratge pel bestiar. Caldrà substituir els PFU per altres elements que 
puguin complir amb la mateixa funció i, aquests s’hauran de portar a les instal·lacions 
específiques de recollida d’aquest residu industrial. 
 
Article 9. Tractaments específics. 
Si s’han de fer aplicacions amb productes biocides, es recorrerà pel tractament als 
productes que els tècnics qualificats considerin adequats. Les aplicacions s’ha de fer per 
personal autoritzat tal i com marca la llei. Les aplicacions amb productes adulticides tenen 
una eficàcia molt limitada i s’aconsella sempre emprar el mètode antilarvari, molt més 
específic i eficaç.  
 
Article 10. Control de les actuacions. 
1. L’actuació inspectora podrà ser feta pels tècnics municipals designats a l’efecte, pels 
agents de la policia municipal local o per personal de l’empresa de control de plagues en 
funció d’assistència tècnica al municipi. 
2. Les persones a qui fa referència l’article 2 resten obligades a facilitar informació exacta i 
veraç de llurs espais i objectes afectats pels preceptes d’aquesta ordenança i permetre 
l’activitat inspectora dels tècnics municipals i segons el que determini la llei. 
3. En el cas que els obligats no permetin o dificultin l’actuació dels tècnics, o bé 
incompleixin les instruccions donades, els tècnics municipals faran un informe del fets, que 
servirà de base per a la incoació de l’expedient sancionador corresponent, sense perjudici 
que, en el supòsit que els tècnics considerin necessària una intervenció immediata, 
l’ajuntament adopti les mesures cautelars oportunes, les despeses de les quals aniran a 
càrrec dels obligats. 
 
Article 11. Procediment sancionador. Principis generals. 
El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions legals relatives al procediment 
administratiu i als principis establerts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic. 
 
Article 12. Infraccions. 
Es considerarà infracció l’incompliment de les prescripcions que preveu aquesta ordenança. 
Ja  que la lluita contra el mosquit tigre està basada en l’acció cívica, la cooperació i 
l’educació ciutadana, el procediment sancionador s’aplicarà preferentment en els casos en 
què les mesures no siguin eficaces. 
 
Article 13. Criteris per a la qualificació de les infraccions. 
Les infraccions a què fa referència l’article 12 es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus, 
tenint en compte els criteris de risc per a la salut, la quantia de l’eventual benefici obtingut, el 
grau d’intencionalitat, la gravetat de l’alteració sanitària i social produïda, la generalització de 
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la infracció i la reincidència. Aquests criteris poden ser valorats separadament o 
conjuntament. 
 
Article 14. Qualificació de les infraccions. 
En funció dels criteris establerts en l’article 16 es consideren infraccions lleus: 
- Les comeses per simple negligència, sempre que el risc sanitari produït hagi estat 
d’escassa incidència. 
- Tenir aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per incompliment de les 
prescripcions de l’article 5 
 
Es consideren infraccions greus: 
- L’incompliment dels requeriments específics dels tècnics municipals. 
- Proporcionar informació o documentació falsa. 
- Dificultar o impedir la tasca d’inspecció dels tècnics municipals. 
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats sanitàries 
municipals. 
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics municipals quan 
hi ha perill per a la salut o per al benestar social. 
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus. 
 
Article 15. Persones responsables. 
Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present ordenança 
totes aquelles persones, siguin físiques o jurídiques, que hagin participat, per acció o per 
omissió, en la comissió del fet infractor. 
 
Article 16. Sancions. 
Les infraccions a que fa referència l’article 16 han d’ésser sancionades amb multes, d’acord 
amb la gradació següent:  
Infraccions lleus, fins a 200,00 €  
Infraccions greus, de 200,01 € a 400,00 €  
Infraccions molt greus, de 400,01 € fins a 600,00 €. 
 
Disposicions Addicionals. 
Primera 
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s’estarà a allò previst per les 
ordenances reguladores corresponents. 
 
Segona 
En cas de ser necessari, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’adaptaran les 
altres ordenances existents (especialment les ordenances municipals sobre Via Pública, 
Medi Ambient i Convivència Ciutadana) així com el Reglament del Cementiri municipal, i 
també qualsevol altre que reguli matèries que poguessin entrar en conflicte amb la present. 
 
Disposició final. 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
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4.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic d´ordenació volumètrica de la 
plaça de la Llibertat (exp. H105.1-3/2016 - Urbanisme). 
 
Vist que la Junta de Govern Local reunida, en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2016, 
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:  
 

“Primer.- Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic d’ordenació volumètrica a la 
Plaça de la Llibertat” d’agost 2016, redactat per l’arquitecte Pere Comalada i Joli i 
promogut pel Sr. Jaume Oller Colom.  
Segon.- Exposar a informació pública, per un termini d’un mes, l’acord amb edictes 
que s’han de publicar en el BOP, en un diari de premsa periòdica i per mitjans 
telemàtics a través del web municipal.  
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
segons l’article 159.1 de les NNUU del POUM.  
Quart.- Notificar aquest acord a les persones propietàries que en formen part”. 

 
Vist el certificat de l’expedient de referència, de data 9 de gener de 2017, on es fa constar 
que l’acord es va publicar mitjançant edicte en el BOP de Girona núm. 208, de data 31 
d’octubre de 2016, en el diari El Punt Avui, de data 20 d’octubre de 2016, en el Tauler 
d’anuncis municipal i en el web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pel termini d’un mes, 
sense que s’hagin presentat al·legacions envers el citat acord. 
 
Vist que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, en data 14 de desembre de 
2016, va emetre informe favorable a la proposta presentada amb dues recomanacions. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Pere Comalada Joli, en data 9 de gener de 2017 (RGE 
núm. 2017-000271), on hi acompanya la documentació que incorpora les recomanacions de 
l’informe de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 11 de gener de 2017. 
 
Ateses les determinacions dels articles 67.1.b), 69, 78.1, 80.c), 82.2, 85, 87 i 89 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (TRLU); dels articles 92 a 94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLU); dels 
articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL); dels articles 52.2.c) i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); i 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Bisbal d’Empordà, aprovat 
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 12 de 
març de 2015, i publicat en el DOGC núm. 6870, de 13 de maig de 2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial Urbanístic d’ordenació volumètrica a la 
Plaça de la Llibertat”, redactat per l’arquitecte Pere Comalada Joli, en data gener 2017, i 
promogut pel Sr. Jaume Oller Colom. 
 
Segon.- Trametre dos exemplars del Pla especial i una certificació de la tramitació 
administrativa de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Sr. Pere Comalada Joli. 
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Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
5.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de definició volumètrica del PAU-11 
(exp. H106.1-1/2016 - Urbanisme). 
 
Vist que la Junta de Govern Local reunida, en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2016, 
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:  
 

“Primer.- Aprovar inicialment el "Pla de Millora Urbana de definició volumètrica del 
PAU 11 del POUM” d’agost 2016 i modificat el setembre 2016, redactat per 
l’arquitecte Sr. Josep Maria Blázquez Boya de l’empresa Urbana S.L.P. Arquitectura i 
Urbanisme de Girona i promogut a iniciativa privada per la Junta de Compensació PAU 
11 de la Bisbal d’Empordà. 
 
Segon.- Condicionar l’aprovació definitiva a: 
 
a) La incorporació de documentació, segons informe de l’arquitecte assessor 
urbanístic, de data 27 de setembre de 2016 següent: 
 

 Documentació específica relativa als plans d’iniciativa privada d’acord amb el 
que es preveu a l’article 102 del TRLUC, adequada a les característiques i l’objectiu 
específic del PMU 

 Descripció dels mecanismes per a la gestió i desenvolupament del Pla.  

 Avaluació econòmica de les obres a portar a terme, així com al Pla d’Etapes 
corresponent. 
 
b) El compliment del requisit de l’informe del TAG jurídic de data 3 d’octubre de 
2016: 
 

 Que la Junta de Compensació PAU 11 adquireixi la plena personalitat jurídica 
amb la corresponent inscripció en el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores 
de la Generalitat de Catalunya 
 
Tercer.- Exposar a informació pública, per un termini d’un mes, l’acord amb edictes 
que s’han de publicar en el BOP, en un diari de premsa periòdica i per mitjans 
telemàtics a través del web municipal. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les persones propietàries dels terrenys”. 

 
Vist el certificat de l’expedient de referència, de data 12 de gener de 2017, on es fa constar 
que l’acord es va publicar mitjançant edicte en el BOP de Girona núm. 208, de data 31 
d’octubre de 2016, en el diari El Punt Avui, de data 20 d’octubre de 2016, en el Tauler 
d’anuncis municipal i en el web de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pel termini d’un mes, 
sense que s’hagin presentat al·legacions envers el citat acord. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 16 de desembre de 
2016, va acordar emetre  informe als efectes de l’article 87 de TRLUC, amb la prescripció 
següent: 
 

“És convenient definir unes subclaus específiques per aquest sector de planejament 
derivat atès que el PMU s’ajusta als paràmetres bàsics definits pel POUM, i no altres 
els aprofitaments urbanístics atorgats, però en base a regularitzar l’ocupació màxima 
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i fondària edificable de la planta soterrani i plantes pis determinades als plànols 
d’ordenació”. 

 
Vist que, en data de 15 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar 
definitivament la modificació dels arts. 1 i 2 dels Estatuts de la Junta de Compensació UA08 
respecte la denominació de l’entitat que passa a denominar-se Junta de Compensació PAU-
11 Josep Irla de la Bisbal d’Empordà, com a conseqüència de l’entrada en vigor del POUM. 
 
Vist que, en data de 16 de gener de 2017, el Sr. Julio Cebrián Morales, en nom i 
representació de la Junta de Compensació, va presentar la documentació modificada del 
"Pla de Millora Urbana de definició volumètrica del PAU 11 del POUM” de gener 2017, 
redactat per l’arquitecte Sr. Josep Maria Blázquez Boya, de l’empresa Urbana S.L.P. 
Arquitectura i Urbanisme de Girona, als efectes de donar compliment a la resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte assessor municipal, de data 23 de gener de 2017. 
 
Ateses les determinacions dels articles 70, 78, 81, 82, 85 i 87 a 89 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLU); dels articles 90, 91, 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLU); dels articles 21.1.j) i 
22.2.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL); dels articles 52.2.c) i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC); i del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Bisbal d’Empordà, aprovat definitivament 
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 12 de març de 2015, i 
publicat en el DOGC núm. 6870, de 13 de maig de 2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el “Pla de Millora Urbana de definició volumètrica del PAU 11 
del POUM” segons documentació de gener de 2017, redactat per l’arquitecte Sr. Josep 
Maria Blázquez Boya de l’empresa Urbana S.L.P. Arquitectura i Urbanisme de Girona i 
promogut a iniciativa privada per la Junta de Compensació PAU 11 de la Bisbal d’Empordà. 
 
Segon.- Fer avinent que, per la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del referit Pla de 
millora urbana d’iniciativa privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar 
mitjançant la constitució de la garantia corresponent per part dels promotors davant de 
l’Ajuntament, per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització. 
 
Tercer.- Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona la documentació 
administrativa i tècnica completa, als efectes d'informació, coordinació i arxivament, de 
conformitat amb el que disposa l'article 88 TRLUC. 
 
Quart.- Disposar la publicació dels presents acords, juntament amb les normes 
urbanístiques del Pla de millora urbana, als efectes d'executivitat i obligatorietat del 
planejament en el BOP de Girona i en la web municipal per garantir-ne l’accés telemàtic al 
contingut íntegre d’acord amb els articles 106.1 i 107.1 del TRLUC.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les persones propietàries de l’àmbit d’aquest Pla de 
millora urbana.  
 
INTERVENCIONS: 
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Sr. alcalde: A la Comissió Informativa el Sr. Aparicio va fer una consulta sobre aquest tema. 
Ho hem consultat amb l’arquitecte municipal i ens va comentar que l’àmbit del PAU no 
arribava a l’àmbit que vostè feia referència. És un tema que haurem de solventar 
independentment del PAU. 
 
Sr. Aparicio: El redactor del planejament, Sr. Blázquez, ens va comentar que en el seu 
moment hi havia hagut un error en el Pla General. Pot ser que hi hagués alguna 
modificació? 
 
Sr. alcalde: Pot ser que hi hagués un error i que aquest espai estigués incorporat dintre del 
Pla d’Actuació Urbana però que realment en queda fora. Entenc que està dintre del Pla 
d’actuació de la zona on hi ha els pisos actualment davant de l’IES. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – CIU(1) 
ABSTENCIONS: PSC (4) – CxLB (3) 
 
6.- Aprovar inicialment el “Pla Local de Joventut 2017-2019” (exp. B111.2/2016 – 
Joventut). 
 
Vist que, per Decret d’alcaldia de data 23 de juliol de 2012, es va aprovar el “Pla Local de 
Joventut 2012-2015” de l’Ajuntament, el qual fou ratificat per acord de plenari de data 31 de 
juliol de 2012. 
 
Vist que el citat “Pla Local de Joventut 2012-2015” fou prorrogat, mitjançant Decret d’alcaldia 
núm. 1170/2016, de data 12 d’agost de 2016, per a l’anualitat 2016, a fi i efecte 
d’implementar dos projectes pendents (“Acompanyament IOC (Institut Obert de Catalunya)” i 
“Joves per l’Ocupació”), el qual fou ratificat per acord de plenari de data 27 de setembre de 
2016.  
 
Vist que, durant aquests anys, s’han anat desenvolupant diversos programes i projectes 
inclosos en el Pla. 
 
Vist el “Pla Local de Joventut 2017-2019” de l’Ajuntament, redactat per I-Labso i per l`Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Joventut, de data 26 de gener de 2017. 
 
Atès que les determinacions de l’article 142.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006; de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut; del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020; de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; i de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
regim jurídic i del procediment de les administracions publiques de Catalunya. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Pla Local de Joventut 2017-2019” de l’Ajuntament, redactat 
per I-Labso i per l`Àrea de Joventut de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Sotmetre el Pla i l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant la publicació en el BOP de Girona i en el Tauler d’edictes municipals, a fi i 
efecte que totes aquelles persones interessades el puguin consultar i presentar les 
reclamacions i suggeriments que a creguin adients. 
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Tercer.- Fer constar que, si no es presenten al.legacions en el citat termini, l’acord 
d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu sense necessitat de cap nou acord. En cas 
contrari, es faculta la Junta de Govern Local per resoldre les al.legacions que es presentin i 
per a la posterior aprovació definitiva. 
 
Quart.- Comunicar aquesta aprovació inicial del “Pla Local de Joventut 2017-2019” a la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, aprovat definitivament, 
trametre-li el corresponent certificat d’aprovació definitiva i un exemplar del Pla. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Roure: Avui s’aprova inicialment el Pla Local de Joventut 2017/2019 el qual regula les 
polítiques de joventut dels propers 3 anys. El període d’al·legacions és de 20 dies. El 
divendres 3 a les 8 del vespre fem la presentació del Pla on s’explicarà. Us hi convidem. 
 
Sr. Font: No l’he llegit tot però crec que és molt ambiciós. Hi ha una xifra bastant important 
del pressupost. Vindrem a la reunió. El nostre vot serà d’abstenció. 
 
Sr. Gasull: No hem tingut gaire temps per llegir-lo però confiem amb el bon criteri. És un 
document rigorós però cal anar actualitzant. Potser trobem a faltar alguna mica de quantia 
econòmica per alguna activitat.  
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CIU (1) 
ABSTENCIONS: CxLB (3) 
 
7.- Aprovar la delegació a la Junta de Govern Local de les atribucions sancionadores 
en matèria de gossos potencialment perillosos (exp. A134.1-1/2017 – Secretaria). 
 
Vistos els diversos expedients sancionadors en matèria de gossos potencialment perillosos, 
els quals són gestionats pel XALOC. 
 
Vist que, als efectes de donar celeritat en la seva tramitació, es fa necessari que siguin 
aprovats per la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 13.7 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de 
tinença d'animals potencialment perillosos, i d’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, de gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar 
les sancions establertes per la comissió de les infraccions en matèria de gossos 
potencialment perillosos tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que l’article 22.4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), així com l’article 52.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC), 
determinen que el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions determinades per altres 
lleis a la Junta de Govern Local. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, la delegació de les atribucions 
sancionadores en matèria de gossos potencialment perillosos. 
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Segon.- Fer constar que l’atribució delegada haurà de ser exercida per la Junta de Govern 
Local en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptible de ser 
delegada a cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en 
virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la 
inclusió, a la part expositiva, del text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és 
competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de la delegació acordada pel Ple 
municipal en la sessió de 31 de gener de 2017”. Els acords adoptats per delegació, 
s’entendran dictats pel Ple de la Corporació, com a titular de la competència originària i 
seran immediatament executius i presumptament legítims.  
 

Tercer.- Determinar que aquesta delegació, d’acord amb l’article 51.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals (ROF), tindrà efectes a partir del dia següent a l’adopció 
d’aquest acord, sens perjudici de la seva publicació en el BOP. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
8.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha. 
 
9.- Assabentat de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Girona 
núm. 240/2016 sobre el recurs presentat pel Sr. F.P.B. i la Sra. R.M.T.S. 
 
Referència: Recurs ordinari 397/2015 
Part recurrent: F.P.B. i R.M.T.S. 
Part demandada  Ajuntament de la Bisbal d´Empordà 
 
El recurrent presenta recurs contenciós administratiu contra el Decret de l´Alcaldia del 
07.09.2016, que desestima parcialment el recurs de reposició presentat contra el Decret de 
l´Alcaldia del 19.01.2016, d´ordre d´execució de mesures de restauració de la realitat física 
alterada consistent en l´enderroc de les obres executades que no s´ajusten a la llicència 
concedida i a la normativa reguladora, segons informe de l´arquitecte tècnic municipal de 
data 13.04.2015. 
 
La sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Girona núm. 240/2016 del 
13.12.2016, diu: 
 
(...) 
FALLO: DESESTIMO el recurs contenciós administratiu presentat pel Sr. F.P.B. i la Sra. 
R.M.T.S. contra el Decret de l´Alcaldia del 07.09.2016, que desestima parcialment el recurs 
de reposició presentat contra el Decret de l´Alcaldia del 19.01.2016, d´ordre d´execució de 
mesures de restauració de la realitat física alterada consistent en l´enderroc de les obres 
executades que no s´ajusten a la llicència concedida i a la normativa reguladora, segons 
informe de l´arquitecte tècnic municipal de data 13.04.2015. 
 
No hi ha condemna de costes. 
 
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d´apel.lació en el termini de 15 dies (...). 
 
10.- Donar compte dels Decrets d´alcaldia del 19.12.2016 a 31.12.2016 (núms. del 1669 
al 1732) i del 02.01.17 al 20.01.17 (núm. de l´1 al 128). 
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Es dona compte succinta dels Decrets d’alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària als 
efectes del que es preveu a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
concretament del Decret d’alcaldia del 19.12.2016 a 31.12.2016 (núms. del 1669 al 1732) i 
del 02.01.17 al 20.01.17 (núm. de l´1 al 128). 
 
En aquest moment la Sra. Gemma Pascual s’absenta per motius familiars. 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada: Voldria saber si son conscients de la irresponsabilitat que cometen com equip 
de govern autoritzant actes ens espais que no tenen cap mena de llicència ni estan 
legalitzats per al públic en general que no siguin els associats. Faig referència a un acte que 
es va fer al Casal Estel Roig per un concert solidari, no deixa de ser una activitat molt lloable 
però no deixa de ser una irregularitat. És un local que no reuneix les condicions adients per 
fer determinats actes i molt menys un concert. L’ajuntament n’ha de ser conscient quan hi ha 
persones de l’ajuntament que formen part de l’entitat. És molt injust respecte la resta de 
ciutadans que se’ls exigeix una mena de requisits i a aquesta entitat no. Em pensava que 
s’havia arribat a l’acord que havien de ser actes per als associats i no oberts al públic. Ho 
poso de manifest. 
 
Sr. alcalde: En prenen nota. Ha sigut un fet puntual i excepcional. Estava previst a l’aire lliure 
i es va improvisar pel mal temps. No s’ha fet reiteradament. 
 
Sr. Puig: Vaig ser membre del Casal Estel Roig. Va ser una decisió dels membres que 
estaven al Casal, els divendres. Nosaltres només col·laboràvem cedint els espais al carrer i 
el vestíbul de Mundial. A l’hora de fer el cartell es van equivocar. Nosaltres no hi participem 
des de que estem a l’equip de govern. 
 
Sra. Anglada: Com a Ajuntament sabien que es feia. No us podeu exposar al risc que això 
suposa.  
 
Sr. Font: A la Comissió informativa ens van confirmar que s’havia embolicat una mica el 
tema de la Biblioteca. Volem que consti amb acta que oferim la mà estesa a l’equip de 
govern per fer una comissió i desencallar la Biblioteca Comarcal Perquè es pugui obrir 
aquest 2017. Dijous es va reclamar si ens podien fer arribar el conveni de l’Associació del 
Convent i amb data d’avui encara no se’ns ha fet arribar. I fa 2 o 3 mesos que us vam 
demanar els criteris que s’havien fet servir per les subvencions que s’havien donat a les 
escoles, tampoc se’ns ha fet arribar.  
 
Sr. Aparicio: Fa el prec que es pengi al web les al·legacions a les ordenances fiscals. 
 
Sr. Josep Maria Castells: Està previst fer-ho. 
 
Sr. Aparicio: Aquesta setmana hem sabut que la CUP a nivell nacional dóna el vistiplau als 
pressupostos de la Generalitat. A la part d’inversions respecte a la nostra ciutat només hi ha 
60.000€ per fer el Centre Cívic. És evident que no hi ha suficient per fer-se. També  
manquen algunes inversions que com Ajuntament hem anat demanant històricament: 
estació d’autobusos, col·lectors, etc.  Demanem que feu alguna gestió a través dels grups 
parlamentaris en aquest sentit perquè s’esmeni aquesta situació.  
Respecte els plans d’ocupació, volem saber quin criteri s’ha fet servir per decidir el nombre 
de persones sol·licitades i per escollir el tipus de perfil de professions demanat (jardiners...). 
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Entenem que s’ha d’incidir amb els col·lectius més afectats per l’atur (paletes, 
electricistes...). 
Fa uns dies va sortir un estudi referent a la necessitat de pisos socials a les comarques 
gironines. La Bisbal sortíem com la tercera ciutat que tenia més necessitat. M’agradaria 
saber si s’està fent algun tipus d’acció per obtenir-ne. 
Hi ha dos temes socials que també els teniu oblidats. Un és el centre obert de menors i 
l’altre són els horts urbans. Fem el prec que en els pressupostos 2017 hi hagi una partida 
per habilitar aquest espai.  
Reclama que només s’ha convocat una vegada la taula d’acció social i fa el prec que la 
convoqui. 
Per acabar vull felicitar a l’Ajuntament i a totes les entitats que van fer totes les accions 
respecte els refugiats. Ja tenim a Girona els primers refugiats i aniran arribant al llarg 
d’aquests mesos. Voldria saber també si tenim pisos a la Bisbal. 
 
Sr. alcalde: Referent al tema de les inversions previstes en el pressupost de la Generalitat. 
El que vostè ha comentat, des de l’equip de govern, ja ens en vam adonar. Com que durant 
aquest any i mig ja vam fer gestions per totes dues actuacions i ens van dir que hi havia uns 
compromisos. El compromís era que quan hi hagués pressupost aprovat es tiraria endavant. 
Encara que no hi hagi una partida nominativa n’hi ha una de genèrica en la qual es farà front 
el col·lector, hi havia una partida oberta de 60.000 €. I en el cas de l’estació d’autobusos, el 
Sr. Ricard Font ens va assegurar que l’única estació d’autobusos que es farà el 2017 si 
s’aprova el pressupost serà la de la Bisbal. També s’està treballant amb el projecte de 
l’estació d’autobusos el qual està a punt d’acabar-se.  
 
Sra. Bravo: Durant aquest any i mig no hem tingut un personal tècnic que hagi pogut portar a 
terme les polítiques socials. En relació al tema d’habitatges, des del mes d’octubre vam 
rebre subvenció de la Diputació per treballar amb la mobilització dels habitatges buits de la 
Bisbal. Anteriorment vam aprovar moció per penalitzar els habitatges buits però això portava 
un temps de 2 anys per declarar un habitatge buit. En aquests moments tenim una qüestió 
que se solapa que és la ocupació. Hem començat a fer un contacte amb les entitats 
financeres perquè es posin a disposició habitatge buits. El mecanisme que segueixen les 
entitats financeres és que els pisos cedits per lloguer social, els cedeixen a la Generalitat. 
I en aquests moments a la Bisbal en tenim dos. Però no són suficients per tota la gent que 
tenim. Estem intentant regularitzar les ocupacions. Avui mateix m’han comunicat que el 
BBVA ha posat a disposició un nou habitatge, per tant en tenim 3. 
També estem treballant amb una bossa de pisos d’inclusió.  
En relació al centre obert de menors vostè sap les dificultats que hi ha per tramitar-ho. 
La taula tècnica social que vostè va promoure en l’anterior legislatura va decidir que el 
centre obert era un tema prioritari. Nosaltres ens hem trobat que aquest centre està lligat al 
Pla de Barris i fins ara no ens ha sigut possible. Per altra banda, estem promovent polítiques 
que posin en la igualtat d’oportunitats per l’accés a activitats extraescolars, educatives, 
material escolar, etc. No és un centre obert de menors, però estem fent polítiques 
preventives per solucionar el que genera la necessitat d’aquest centre. Quan l’antic 
ajuntament es pugui posar en funcionament anirà ubicat allà.  
Referent als horts urbans, quan vam arribar a govern va ser un dels temes posats sobre la 
taula. Càritas tenia un projecte, hi ha un tècnic agrícola pagat per ells. Nosaltres hem pensat 
que aquest horts estarien molt ben ubicats en el Barri del Convent perquè és una zona 
oblidada de les polítiques municipals. També s’ha creat una associació de veïns interessats 
en portar-ho a terme. Per diferents raons encara no s’ha pogut portar a terme. La raó ha 
sigut la manca d’inversió. És un projecte prioritari de l’àrea.  
I en relació a la taula social vam fer una primera reunió però es va quedar que mentre no hi 
hagués un reglament de funcionament no es tornaria a convocar. Perquè la taula social va 
néixer amb un plantejament erroni. Aquest plantejament heretat de taula social no em 
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sembla adient ni operatiu. Nosaltres el que hem fet aquest any és una diagnosi social i ara 
estem redactant un pla de ciutadania i farem un procés participatiu per portar-lo a terme i 
d’aquí també sortiran propostes per crear algun tipus d’organisme per portar aquests temes 
socials però amb un reglament. I aquesta és la raó per la qual no s’ha convocat.  
 
Sr. Aparicio: Porten 500 dies de govern i m’està dient que l’únic que ha fet l’àrea és canviar 
el nom a  Àrea d’Acció Social. La resta de temes em diu que hi estan treballant. Vostè com a 
regidora n’és responsable. Ho justifica amb no tenir tècnica. Hi ha molts ajuntaments de la 
comarca que no en tenen i estan fent moltes accions a través dels serveis socials del 
Consell Comarcal. El tema de pisos vostè diu que no ha pogut mobilitzar el parc. Ja li vàrem 
deixar fet el treball de camp. No només són les sancions. Ara Calonge ha arribat a un acord 
amb la Sareb i tenen molts pisos per fer lloguer social. Blanes, Salt, Banyoles... 
aconsegueixen pisos amb la Sareb. També hi ha la possibilitat de cessió o compra a través 
de la Generalitat.  
Per fer-ho no es necessiten tècnics sinó una voluntat de negociar amb les entitats bancàries 
per intentar mobilitzar a part de les sancions amb incentius i amb acords. I no només amb 
les bancàries sinó amb altres tenidors, empreses constructores.. El tema del tècnic és una 
excusa.  
Del tema del centre obert de menors, que l’Ajuntament vell estigui rehabilitat va per llarg. 
Difícilment es podrà fer si no hi ha endeutament o a va a deute de patrimoni. Nosaltres l’any 
passat vam deixar una partida de 15.000€ al pressupost per habilitar un espai a  les Escoles 
Velles. Era una manera de fer-ho d’una manera provisional. Hi havia la gestió feta amb la 
Generalitat per si no volien aquesta buscar altres opcions com els pisos de Josep Irla. Això 
era l’única inversió que havia de fer l’ajuntament, el cost del servei al 100% és abonat per la 
Generalitat de Catalunya que tenia partida oberta i que aquest any li han donat al municipi 
de Calonge. També te incidència a l’estiu que hi ha subvencions per diverses accions. Hem 
perdut aquesta oportunitat. No es tracta d’esperar tenir l’ajuntament vell, hi ha altres 
alternatives. 
Sap greu que moltes opcions que vam deixar encarades les han deixat perdre.  
Amb els horts urbans ha passat igual. Nosaltres vàrem tramitar un Pla General, es va deixar 
una reserva en aquest per fer-ho i ara ens diuen que ho han de fer amb una entitat. L’espai 
hi és i tenint la possibilitat de finançament d’un tècnic a través Càritas i el programa Dipsalut 
no hi ha cap excusa perquè no ho faci. Els horts son per tota la ciutat no només per aquest 
sector que vostè ha comentat. Es tracta de la voluntat, a través de l’Obra Social la Caixa hi 
ha línies de subvencions o també a través de la Diputació. Hi ha entitats que ho han 
aconseguit. 
L’excusa que l’Associació de veïns del convent no ha volgut no em serveix. No s’han de 
deixar totes les accions a mans d’entitats. 
Per últim la taula social, diu que fa falta un reglament, Sra. Bravo porta 500 dies de govern. 
Si tant li costa ja li farem. Ara, no sé si és necessari. No sé si això millora la taula social. Cal 
voluntat municipal. Tenim un reglament del Consell de l’Esport i em remeto a unes paraules 
del regidor, el grau d’aplicació, depèn de la voluntat política. Cal voluntat i no un reglament. 
No té sentit que es convoqui el setembre de 2015 i que a dia d’avui encara no s’hagi tornat a 
convocar. 
 
Sra. Bravo: Vostè abans era l’alcalde i en aquesta legislatura hi ha un altre equip de govern. 
No negarem qualsevol recurs que aporti solucions als veïns de la Bisbal. Una de les 
premisses d’aquest govern és el treball transversal. Estem treballant amb plantejament 
diferent al de vostès. Vostè diu que no fem res. És el seu discurs. Les solucions tan fàcils 
que vostè diu no vol dir que siguin certes. No admeto que faci afirmacions gratuïtes. He 
vingut a treballar i no sembri el dubte. No ho hauria de dir. 
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Si vostès haguessin solucionat coses, si la taula social hagués funcionat, on s’hagués obert 
l’ajuntament a persones... On està la feina feta? Quan vam entrar nosaltres l’ajuntament no 
tenia cap mena d’estructura en assumptes que toquen a les persones. 
Vostès estan a l’oposició i critiquen és la seva manera de funcionar. 
 
Sr. Aparicio: No és cap atac personal. Fiscalitzem com a oposició. 
 
Sra. Bravo: Enviï’m propostes concretes. 
 
Sr Aparicio: No cal que li enviï els hi puc anomenar ara mateix: convenis amb les 
companyies subministradores (llum, aigua i gas), convenis amb el Sareb, convenis amb les 
entitats financeres, la taula social, fer el Centre Obert de Menors (o lloguer d’espais per fer-
lo), haver optat a més persones al SOC, incentivar lloguer social, regular les ocupacions... 
Ja li passarem les adreces de contactes. 
 
Sra. Anglada: S’ha referit a l’antic equip de govern. Li demano que faci afirmacions amb 
cura. Quan diu que no hi ha hagut mai polítiques socials ni estructura crec que falta molt al 
respecte a la gent que s’hi ha dedicat. Crec que és de molt mal gust. Que no hi hagi tècnics 
no vol dir que no s’hagi fet feina. Li demano que sigui més respectuosa quan es parla de la 
gent que ha estat abans. Hi ha hagut un menys teniment claríssim.  
 
Sr. Font: És increïble. Vostès feia les mateixes preguntes quan estava a l’oposició. No és tan 
fàcil. Nosaltres no teníem tècnics i hem treballat i jo rebia a la gent i intentava solucionar els 
problemes de la gent de la Bisbal. Hi ha un estructura de fa molts anys i no s’ha deixat 
d’atendre mai a ningú. Ha estat criticant abans i ara ofesa perquè ho diem nosaltres.  
 
Sr. alcalde: Vull puntualitzar alguna cosa. Aquesta govern porta un any gestionant un 
pressupost propi. Els primers 6 mesos gestionàvem un pressupost que venia del govern 
anterior. Que es plantegin sobre la taula aquestes qüestions deu ser que no son fàcil de 
resoldre. Ja que les problemàtiques que es plantegen ara hi eren fa anys també. Jo estic 
segur que vostès hi van treballar moltíssim de la mateixa manera que hi estem treballant 
nosaltres. Les solucions no son fàcils, ni vostès la van trobar i nosaltres estem treballant per 
trobar-la. Tenim una problemàtica actual estesa per tot l’Empordà. Però cal que busquem 
solucions. No son fàcils. Hi ha buits legals que ho dificulten però parlem amb tots els agents 
implicats. Continuarem treballant. Ara no ens exigeixin amb un any haver pogut trobar una 
solució definitiva a un problema que està generalitzat i estès a tot arreu. És una 
problemàtica general i complicada solució. 
 
Sr. Puig: L’altre dia vau preguntar perquè es feia pagar el cafè teatre del convent, vaig 
consultar-ho i em van dir que aquests diners es feien servir per pagar, l’equip de llum i de so 
i les cadires. Hi ha altre casos que són similars, com Xarxa, Joventuts Musicals o els 
espectacles de pagament de Fira de Circ. 
 
 
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.-  
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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 
  


