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01.30.01.2019 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  1/2018 
Caràcter:   Ordinària 
Data:      30.01.2018 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:05 h 
Hora d’acabament:              20:55 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluís Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Òscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sra. Eva Rovira Anglada    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB (s’incorpora al punt 3r.) 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora 
Marta Dalmau Palom 
 
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. 15/2017, de data 20.12.2017 (exp. A115.1-
18/2017 – Secretaria) 
2.- Aprovar la modificació de la Mesa de Contractació Permanent (exp. A134.1-1/2018 - 
Secretaria). 
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3.- Aprovar el vistiplau als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte mixt de subministrament, obres i serveis per la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic amb estalvis garantits dels municipis d’Amer, 
Avinyonet de Puigventós, Bàscara, la Bisbal d’Empordà, Medinyà, Navata, Sant Julià de 
Ramis i Vilobí d’Onyar a través de microempreses de serveis energètics amb estalvis 
garantits, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb pluralitat de 
criteris d’adjudicació (exp. G150.1-31/2016 – Àrea de Medi Ambient). 
 4.- Assumptes urgents. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Assabentat de sentència. 
6.- Donar compte de l’informe de Sindicatura de Comptes 19/2017. 
7.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 13.12.2017 al 15.01.2018 (núms. 2284 al 2396 i 
de l’1 al 56). 
8.- Precs i preguntes 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS: 
 
Abans d’entrar en el primer punt de l’ordre del dia es procedeix a l’acte de presa de 
possessió de la regidora Sra. Eva Rovira Anglada. 
 
Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Eva Rovira Anglada (exp. A134.1-
4/2017 – Secretaria). 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula al secretari, qui exposa que en la sessió de 25.07.2017, el 
Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Cristina Salvà 
Reca, regidora del Grup municipal d’IpL-PSC-CP, presentada en data 17.07.2017 (RE núm. 
8071), i amb efectes a partir del dia 26.07.2017, i es va instar la Junta Electoral Central que 
expedís la corresponent credencial per a la designació del següent candidat/a de la llista del 
Grup municipal d’IpL-PSC-CP. En data 26.07.2017 (RE núm. 8401), el Sr. Carles Sanjosé 
Bosch, candidat núm. 6 de la citada llista, va comunicar que, per motius personals 
sobrevinguts, li era impossible poder assumir el càrrec de regidor de l’Ajuntament, per la 
qual cosa renunciava a la presa de possessió i a ocupar el càrrec de regidor. En data 
3.08.2017 (RS núm. 2262) es comuniquen aquests fets a la Junta Electoral Central i se la 
insta a expedir la credencial de la candidata núm. 7 de la referida llista electoral, la Sra. 
Imma Prados Pagès. En data 22.12.2017 (RE núm. 3482), la Junta Electoral Central remet 
la credencial de la regidora Sra. Imma Prados Pagès. En data 29.12.2017 (RE núm. 13667), 
la Sra. Imma Prados Pagès, va comunicar que, per motius personals i professionals 
sobrevinguts, li era impossible poder assumir el càrrec de regidora de l’Ajuntament, per la 
qual cosa renunciava a l’acta de regidora i a prendre possessió del càrrec. En data 
3.01.2018 (RS núm. 11), es comuniquen aquests fets a la Junta Electoral Central i se la 
insta a expedir la credencial de la candidata núm. 8 de la citada llista electoral, la Sra. Eva 
Rovira Anglada. En data 22.01.2018 (RE núm. 1018), la Junta Electoral Central remet la 
credencial de la regidora Sra. Eva Rovira Anglada. Seguidament, es va demanar a la 
regidora que presentés la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats 
que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre 
béns i drets patrimonials, les quals s’han presentat a Secretaria en el dia d’avui, alhora que 
se li ha fet entrega de la corresponent credencial emesa per la Junta Electoral Central. Amb 
el compliment d’aquell requeriment, és procedent la presa de possessió del càrrec de 
regidora de la Sra. Eva Rovira Anglada, per la qual cosa ha de procedir al jurament o 
promesa del càrrec, d’acord amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual es 
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determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques. 
 
El Sr. alcalde demana a la Sra. Eva Rovira Anglada que s’incorpori al seu escó perquè el 
secretari faci el jurament o promesa del càrrec de regidora de l’Ajuntament.  
 
El secretari pregunta a la Sra. Rovira: “Senyora Eva Rovira Anglada, jureu o prometeu per la 
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut, com a norma institucional bàsica 
de Catalunya?”, a la qual cosa respon que sí, que ho promet per imperatiu legal. El secretari 
confirma que, amb aquest acte la Sra. Eva Rovira Anglada acaba de prendre possessió del 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
 
El Sr. alcalde li dona la benvinguda en nom de la Corporació i li desitja que aquests mesos 
que queden de mandat li siguin profitosos i l’animen per a unes properes eleccions. 
Finalment també dona la benvinguda a la Sra. interventora per la seva reincorporació a 
l’Ajuntament i li desitja bona feina. 
 
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. 15/2017, de data 20.12.2017 (exp. A115.1-
18/2017 – Secretaria) 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària núm. 15/2017, de data 220.12.2017, s’aprova 
per majoria absoluta (vot favorable de tots els regidors/es amb dret a vot presents) 
 
2.- Aprovar la modificació de la Mesa de Contractació Permanent (exp. A134.1-1/2018 - 
Secretaria) 
 
Vist que la Mesa de Contractació Permanent per assistir a l’òrgan de contractació competent 
fou creada per acord de plenari de data 18.01.2012, publicada en el BOP de Girona núm. 
19, de 28.01.2012, i declarada vigent per a l’actual mandat en la sessió plenària celebrada 
en data 07.07.2015, tot produint-se una modificació per acord de Ple de data 28.07.2015, 
per tal d’adaptar la seva composició als membres de la Corporació resultants de les 
eleccions locals 2015. 
 
Atès que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que entrarà en vigor el proper 
09.03.2018, determina, en la seva disposició addicional segona, apartat 7: 
 
“La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari 
de la mateixa, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de 
l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si s'escau, el 
titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com 
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de 
carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, 
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si s'escau, 
formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de 
membres de la mateixa. Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació. (...)”. 
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Atès que, alhora, determina que es podran establir Meses de contractació permanent. 
 
Atès el que preveu l’article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació amb 
la composició de les meses de contractació. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Deixar sense efecte, a partir del 09.03.2018, la Mesa de Contractació Permanent, 
creada per acord de plenari de data 18.01.2012, publicada en el BOP de Girona núm. 19, de 
28.01.2012, i declarada vigent per a l’actual mandat en la sessió plenària celebrada en data 
07.07.2015, tot produint-se una modificació per acord de Ple de data 28.07.2015, per tal 
d’adaptar la seva composició als membres de la Corporació resultants de les eleccions 
locals 2015. 
 
Segon.- Constituir, amb efectes a partir del 09.03.2018, la Mesa de Contractació Permanent 
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, la qual estarà integrada pels següents membres: 
 
Presidència:  - Alcalde/essa, regidor/a o funcionari/ària de la Corporació, o regidor/a o 

funcionari/ària en qui deleguin. 
Vocalies:  - Secretari/ària de la corporació, o funcionari/ària en qui delegui.  

- TAG jurídic/a, o funcionari/ària en qui delegui. 
- Interventor/a de la corporació, o funcionari/ària en qui delegui. 
- Funcionari/ària o personal laboral al servei de la corporació.   

Secretaria:      - Funcionari/ària de la corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP de Girona i en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) – PSC (4) – CxLB (2) – CiU (1) 
 
En el punt 3 s’incorpora  la Sra. Núria Cassanyes Borrell, abans de la votació. 
 
3.- Aprovar el vistiplau als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regiran el contracte mixt de subministrament, obres i 
serveis per la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic amb estalvis 
garantits dels municipis d’Amer, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, la Bisbal 
d’Empordà, Medinyà, Navata, Sant Julià de Ramis i Vilobí d’Onyar a través de 
microempreses de serveis energètics amb estalvis garantits, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació 
(exp. G150.1-31/2016 – Àrea de Medi Ambient). 
 
Vist el Conveni subscrit entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
per procedir a la licitació agregada de la contractació per a l’execució d’accions per millorar 
l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat 
prèviament planificades en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) de la Bisbal 
d’Empordà. 
 
Vist els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
regiran el contracte mixt de subministrament, obra i serveis per la millora de l’eficiència 
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energètica de l’enllumenat públic amb estalvis garantits per a diferents municipis elaborats 
per la Diputació de Girona. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el vistiplau als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que ha de regir el contracte mixt de subministrament, obra i serveis 
per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en la part del text que 
correspon al lot 4 referent al municipi de la Bisbal d’Empordà per a les prestacions: P1-
Serveis de gestió energètica, P4- Subministrament de tecnologia per a la millora de 
l’eficiència energètica a càrrec de l’estalvi energètic en modalitat d’arrendament operatiu i P-
5 Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior (dels carrers Josep Irla i 
Eusebi Díaz Costa). 
 
Segon. Autoritzar la despesa que es deriva d’aquesta licitació d’acord amb el detall següent: 
 

Any Aplicació pressupostària (Pressupost 2017) Import 

2018 01-9200-6192202 ACTUACIONS EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA (PAES) 

12.650,79 €  

 
Tercer. Autoritzar a la Diputació de Girona per efectuar esmenes no essencials en el text 
dels plecs de clàusules administratives particulars que puguin sorgir al llarg de la licitació i 
que siguin necessàries per tal d’impulsar la correcta licitació d’aquest contracte. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La Sra. Pascual explica la proposta. S’aproven els plecs però la licitació la portarà a terme la 
Diputació de Girona. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: unanimitat. 
 
4.- Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha cap. 
 
Part de control i de seguiment d’òrgans de govern: 
 
5.- Assabentat de sentència. 
 
En data 20.12.2017 es va notificar a la representació processal de l’Ajuntament la sentència 
núm. 859, dictada el 07.12.2017, per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
administrativa del TSJC en el recurs ordinari núm. 391/2011, presentat pel Sr. F. Xavier 
Gras Sáenz contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 
29.06.2011, d’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de delimitació i recuperació de 
l’espai públic del nucli de Sant Pol, a la Bisbal d’Empordà (DOGC 3.08.2011). La sentència 
resol  estimar el recurs i anul·lar el pla especial deixant-lo sense efecte jurídic, fent constar 
que no és ferma i que es pot interposar recurs de cassació davant la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem. 
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Ateses les circumstàncies analitzades en relació amb el contingut de la sentència que no 
resol totes les qüestions controvertides pels dos escrits de contestació a la demanda, des 
del Servei Jurídic de la Diputació s'està estudiant la viabilitat d'interposar recurs de cassació. 
 
La sentència, juntament amb tota la documentació del procediment, consta en l’expedient de 
Secretaria a la disposició dels regidors/es per a la seva consulta, de la qual cosa es dona 
compte. 
 
El Ple se’n dona per assabentat.. 
 
6.- Donar compte de l’informe de Sindicatura de Comptes 19/2017. 
 
Es dona compte de l’informe de Sindicatura de Comptes 19/2017, relatiu al Romanent de 
tresoreria de l’exercici 2015 de l’Ajuntament (RE núm. 389, de 9 de gener de 2018), el qual 
fou remès a tots els regidors/es conjuntament amb la convocatòria de la sessió. Se’n donarà 
publicitat a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
El Ple se’n dona per assabentat.. 
 
7.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 13.12.2017 al 15.01.2018 (núms. 2284 al 
2396 i de l’1 al 56). 
 
Es dona compte succinta dels Decrets d’alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària als 
efectes del que es preveu a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
concretament del Decret d’alcaldia núm. 2284, de data 13.12.2017, al núm. 2396, de data 
29.12.2017, i del núm. 1, de data 02.01.2018, al núm. 56, de data 15.01.2018.  
 
El Ple se’n dona per assabentat.. 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Anglada.- Darrerament, hi ha hagut alguns ajuntaments que han fet reclamacions a la 
Generalitat de les subvencions que van deixar de pagar a les Llars d’Infants i el TSJC els hi 
ha donart la raó. L’ajuntament de la Bisbal no s’ha plantejat seguir aquestes passes?  
 
Sr. Alcalde.- Està en via de planteig i d’estudi. Ho valorarem en els propers dies. 
 
Sra. Anglada.- Ja fa temps que a la Biblioteca hi ha hagut problemes de disciplina, persones 
que no es comporten i causen molèsties a les persones que van a estudiar o a llegir. Voldria 
saber si s’ha fet alguna acciómper solucionar aquests problemes. Sembla que va a 
temporades. Quan nosaltres vam estar al govern vam fer un reglament intern amb el qual 
ens permetia sancionar i expulsar aquests elements que van a distorsionar el funcionament 
normal de la Biblioteca. 
 
Sr. Puig.- Això va passar fa un any i mig perquè l’antiga Biblioteca era molt petita. Hi van 
haver unes queixes d’una sèrie d’alumnes. Com que eren alumnes àrabs vam parlar amb 
l’Ibrahim de la Comunitat Musulmana per veure si ens podia ajudar i ell va fer contacte amb 
les famílies. Ho vam reconduir però hi va haver una reincidència. Després vam parlar amb 
les educadores de l’Espai Jove ja que eren usuaris d’allà i ho vam tornar a reconduir. Ara 
darrerament a mi no m’ha arribat cap queixa.  En principi, dilluns comença la nova 
bibliotecària i en parlarem d’aquest tema. Ella ha estat treballant Salt i coneix molt el tema 
dels possibles conflictes que hi puguin haver. Si hi ha alguna cosa ho solucionarem. 
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Sra. Anglada.- Volia fer un prec. En el pas que es va obrir entre el costat del riu i 
Ceràmiques Puigdemont que va a parar en el Puig d’en Vidal, hi falten papereres. Hi ha uan 
bossa penjada que algú la deu haver penjat però està rebentada i la brossa cau al terra. 
També s’hi acumula una sèrie de gent que deixen brossa: llaunes, ampolles... Estaria bé 
que s’hi passés de tant en tant.  
 
 
Sra. Pascual.- Tornaré a passar a l’avís perquè ja el vaig passar que hi posessin una 
paperera.  
 
Sra. Anglada.- També s’hauria d’avisar aquest jovent que hi és sempre. Els migdies entre 
setmana, els caps de setmana... 
 
Sra. Roure.- Els divendres com que les educadores de l’Espai Jove fan carrer els hi 
comentaré també que hi passin.  
 
Sra. Anglada.- Aquella zona d’en Puig d’en Vidal els cotxes hi passen  molt ràpid i és una 
zona on hi va molta gent a passejar..etc.  
 
Sr. Alcalde.- Estudiarem alguna manera per reduir la velocitat. 20.32. m 
 
Sr. Font.- En relació a la sentència de Sant Pol que s’ha llegit, que s’ha dit que no és ferma i 
que es pot interposar recurs de casació, la meva pregunta és si ja n’heu parlat amb la 
Diputació i es tira endavant aquest recurs o no.  
 
L’alcalde contesta que s’està estudiant, la Diputació no ens ha manifestat res encara. Entenc 
que estem dins el termini. 
 
Sr. Font.- Faig un prec. Se’ns ha fet arribar que a la Plaça de la Sardana està molt bruta 
d’excrements de gos. 
 
Sr. Alcalde.- Sí ja ens ha arribat i ens consta que hi ha algun veí de la zona que passeja tres 
gossos dos vegades al dia i els porta a fer les necessitats al parc infantil. S’està intentant 
posar vigilància policial per intentar esbrinar qui és. Independentment d’axiò, com que és 
una plaça que està oberta i hi farem algun tipus de tancat per veure si això també pot 
minimitzar les conductes incíviques de la gent.  
 
Sr. Font.- L’altre dia a la comissió es va dir que se’ns faria arribar el pressupost.  
 
L’alcalde contesta que acabat el Ple ho explicarem.  
 
Sr. Aparicio.- Dona la benvinguda a la interventora i a la regidora Eva Rovira.  
Espera que la la regidora aporti visió de coneixement de l’administració pública i a més està 
molt arrelada al món cultural del municipi. Té diverses preguntes: 
 
1.- Ara fa uns mesos, va sortir al mitjans de comunicació que alguns veïns del Casc Antic i 
Plaça Major van fer una queixa per sorolls de les activitats que hi ha en aquest sector. 
Passat uns mesos ens van demanar fer una reunió amn el nostre grup per comentar-nos la 
situació i per manifestar-nos la deixadesa per part de l’equip de govern alhora de contestar i 
facilitar informació. També es va fer trasllat al Síndic d’aquesta manca d’informació.  
Fem el prec-pregunta, quins instruments té previst l’equip de govern per solucionar queixes 
com aquesta de manca d’informació. I respecte el fons de l’assumpte, és veritat que això és 
un tema que ve de lluny. Fem un prec per solventar-ho i demanem fer un pla d’usos 
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d’aquesta zona que tingués en compte el mapa acústic i tota la normativa que ja estava 
aprovada pel Pla General. Permetria tenir “inventariat” totes les activitats que s’hi fan i així 
seria més fàcil tenir un control i evitar activitats que no fossin del tot correctes.  
 
2.- Tots els grups municipals portàvem en el programa electoral crear regidors de barris. Fa 
cosa d’un any vostès ens van comentar que ho havien fet, que havien dividit la ciutat per 
barris però no n’hem sentit a parlar més, ni hem tingut cap més notícia. No sé si s’ha 
comunicat als veïns quin regidor tenen designat? Si han fet alguna reunió? Ens agradaria 
saber com està el tema i si és un tema que volen tirar endavant o no ja que ha quedat parat.  
I si ho volen tirar endavant quines mesures pensen prendre i com ho pensen vehicular.  
 
3.- A la comissió es va parlar que s’havia fet una convocatòria per cobrir una plaça en 
contracte mercantil per al Museu Terracotta. En aquest moment ha canviat la normativa de 
la Llei de contractes de l’Estat i permet aplicar noves forumles de contractació en base a les 
normatives europees, que amplii per tots els serveis sanitaris i socials les fórmules de 
contractació sense ser tan estricte de la licitació pública en procediments oberts. El precec 
que faig seria que constituïssin una comissió  i estudiessin aquesta possibilitat.  O sinó 
intentar introduir clàusules socials (3r sector) i intentar complir la funció social que hem de 
tenir els ajuntaments. 
 
4.- Referent a temes de municipalització. Dijous es va fer la sessió informativa del treball que 
havia fet CONGIAC respecte el cost de municipalitzar el servei d’aigua. M’agradaria saber si 
tenen acordat algun tipus de calendari i com es pendrà la decisió. És mot d’agrair que se’ns 
facilités la informació  però no es va parlar més i volem saber a partir d’aquí què.  
 
5.- Fa dos plenaris vam preguntar pel tanatori. Vam demanar que estudiessin la possibilitat 
de municipalitzar els serveis i se’ns va dir que s’estudiaria. Ens agradaria que se’ns informés 
i el prec és que es pogués fer un estudi igual com s’ha fet amb l’aigua. 
 
6.- És una pregunta en relació al ROM. En el seu moment hi va haver una moció i es va dir 
que la normativa estava a punt de canviar. Ara ja hi ha la nova normativa, per tant, ara fem 
el prec d’assentar-nos i modificar el ROM. 
  
7.- Respecte el portal de transparència. La Llei del 2014 determina quines són les dades que 
hi han d’aparèixer però trobem a faltar tota la relació de contactres menors que s’han anat 
adjudicant en els darrers anys en aquest ajuntament. Això en aquests moments no hi és.  
 
8.- Respecte barreres arquitectòniques. Ens el seu moment quan es va fer el Pla General, 
un dels instruments que va quedar pendent de desenvolupar és un Pla d’Accessibilitat. 
Seria hora de posar-nos-hi. 
 
Sr. Gasull.- El meu prec és respecte un tema de comunicació. Al final de la legislatura 
anterior hi havia una nova eina online totalment aplicable, ja feta i pagada, i que es podia 
haver posat en pràctica al 2015 i no s’ha fet. Sap greu. Ara sembla que neixarà una nova 
eina per fer pressupostos participatius online i de consultes. És una eina que es podia haver 
fet servir. Amb un registre previ, aquesta et permetia efectuar una votació en secret.  
 
Sr. Pacheco.- En relació al Programa de Treball i Formació m’agradria saber quins projectes 
s’han presentat. La nota de premsa posa que s’han contractat 5 persones.  
 
Sr. Castells.- Respecte que ve després de la presentació de l’aigua, hi ha un estudi 
comparatiu de les diferents fórmules que la podem gestionar. Aquest estudi compten tenir-lo 
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fet en un mes i mig aproxidamadament. Després es farà una sessió oberta de diferents 
models de com han funcionat a diferents ciutats.  
 
Respecte el tema de regidors de barri n’hi ha dos de consolidats que són el Barri del 
Convent i el Nucli Antic. Amb la resta és cert que no hem acabat d’aprofundir-hi. El tret de 
sortida era els pressupostos participatius d’ara fa un any. Vam fer una assemblea  atots els 
barris. L’afluència en aquestes assembles va ser molt petita. I tan la dinàmica del país com 
la del propi municipi ens ha portat a deixar-ho aturat. Ho tornarem a reemprendre i 
intentarem donar-li un altre impuls. 
 
Amb el tema de transparència hi estem treballant. Estem al voltant d’un 72-74% del 
compliment de la Llei de Transparència. Intentarem acabar aquest any prop del 90-95%. Hi 
ha una persona que ve cada 3 setmanes i fa de corcó a les diferents àrees encarregades de 
“penjar” aquesta informació.  
 
El tema de barreres arquitectòniques just avui he parlat amb en Joan Albesa i és una de les 
propostes que també ens volia fer. Un mapa de barreres arquitectòniques i creiem que és un 
bon moment. Està sobre la taula i n’hem de parlar. 
 
L’últim prec sí que és cert que hi havia una plataforma i en vam parlar quan vam entrar. No 
hi ha hagut voluntat de desfer feina feta, en vam parlar amb Comunicateck i ens va semblar 
que hi havia un problema de seguretat. No ens ho van posar massa fàcil el fet de poder-ho 
implantar ràpid i per això vam buscar una alternativa que ens permetés un grau de seguretat 
més gran.  
 
Sra. Pascual.- Amb el tema de Treball i Formació aquest és el segon any que el SOC ha 
canviat la convocatòria i no permet a municipis com la Bisbal, sol.licitar personal directe com 
ajuntament, llavors ens toca acollirn-nos al CCBE. En canvi a les anteriors convocatòries els 
ajuntaments podien sol.licitar-ho directament. Enguany, ho hem fet igual que l’any passat. 
Sol.licitar a través del CCBE i s’ha pogut cobrir 3 jardiners, 1 peó de manteniment de la zona 
esportiva i un auxiliar administratiu a l’àrea d’intervenció. En el cas de l’agent energètic això 
ho demanem amb un altra programa que és Treball als Barris. Que també l’hem sol.licitat i 
se’ns ha concedit. I l’altre programa que també ens podem acollir com ajuntament és 
Garantia Juvenil.  
 
Sr. Alcalde.- El prec respecte la contractació i l’altre del ROM els traslladem a Secretaria. 
Que facin un informe i ens assessorin per portar endavant aquests dos temes.  
Respecte els sorolls del Nucli Antic, sí que és cert que l’Ajuntament no té un control 
exhaustiu de les instàncies que entren els ciutadans. Això canviarà a partir de la 
implementació de l’Administració electrònica. Aquí millorarem un mal endèmic de 
l’Ajuntament que l’hem arrastrat des de fa molt temps.  
Sobre les solucions o les mesures que prendrem com equip de govern em reservo per 
deferència amb les persones que han manifestat les queixes per comentar-ho amb ells. En 
els propers 10 dies els convocarem per explicar-los les mesrures que portarema terme.  
En relació al Tanatori, està aturat de moment. Tenim molta feina. Mirarem si passat 
l’aprovació de pressupostos entomem un estudi sobre la viabilitat de la municipalització del 
servei.  
 
Sr. Aparicio.- Respecte el tema del Nucli Antic que es valori la conveniència o no del Pla 
d’Usos. Li faig el prec que l’arquitecte ho valori, ja que en Joan Albesa és qui s’ho coneix.  
 
L’alcalde informa que la proposta de data del Ple d’aprovació de pressupostos serà el dia 15 
de febrer 2018. 
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I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
L’alcalde     El secretari  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  
 
La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
xxxxxxx a  xxxxxxxxxxx, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia .............. de 2018. 
 
Ho certifico - El secretari  


