Ref. 10.310707
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE JULIOL DE
2007
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió :
Data :
Hora d’inici :
Hora d’acabament
Lloc :

10/2007
31.07.07
20,00
21,10
Ajuntament

ASSISTENTS
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Francesc Yruela i Díaz
Ramon Romaguera i Amat
Concepció de Ribot i Mundet
Oscar Aparicio i Pedrosa
Albert Pacheco i Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor i Hernández
Excusa la seva absència
Núria Anglada i Casamajor
Secretària acctal.
Carmina Casas Noguer
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió extraordinària del dia 10.07.2007
2. Resolució d´ al.legacions contra l´aprovació inicial de les contribucions especials al
carrer del Raval; i aprovació definitiva
3. Expedient 2/2007 canvi de finalitat d´inversions
4. Aprovació pròrroga conveni de col.laboració entre el Dep. d´Educació de la Generalitat
de Catalunya i l´Ajuntament de la Bisbal, en matèria d´educació
5. Aprovació festes locals 2008
6. Aprovació delegació inspecció de l´ICIO a favor de la Diputació de Girona- Xarxa Local
de Tributs (XALOC)
7. Aprovació cessió solar a la Generalitat de Catalunya – Dep. d´Educació per a
construcció dels nous serveis educatius del Baix Empordà
8. Sol.licitud a la Generalitat de Catalunya – Conselleria de Salut d´atorgament del nom
“Doctora Casaponsa” al Centre d´Atenció Primària de la Bisbal d´Empordà.
9. Assumptes d´urgència
Control i seguiment dels òrgans de govern
10. Assabentat de sentències
11. Donar compte decrets de l´Alcaldia
12. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
L´alcalde excusa l´absència de la regidora Núria Anglada Casamajor, que és troba fora de la
ciutat.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA
10.07.2007.
L´acta de la sessió extraordinària del dia 10 de juliol de 2007, una còpia de la qual es va trametre
als regidors amb la convocatòria de la sessió d´avui, s´aprova per unanimitat dels presents.
2.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS CONTRA APROVACIÓ INICIAL DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DEL C. DEL RAVAL I APROVACIÓ DEFINITIVA.
Atès, que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2007 va aprovar la
imposició de Contribucions especials per a les obres de l’ordenació del C/del Raval, amb les
corresponents publicacions edictals (BOP núm. 214 de data 8 de juny de 2007 i tauler d’edictes
municipal).
Atès, que durant el període d’exposició pública, s’han presentat al·legacions en temps i forma,
contra la imposició de contribucions especials, per a l’ordenació del C/ del Raval.
Atès, el que disposa l’article 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora d’Hisendes locals. (BOE 09/03/2004):
“Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de
obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales...”
Atès, que l’article 25 i article 30.1.2 del mateix Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals estableix:
Article 25. “Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de obras públicas, de carácter local, por las entidades respectivas”.
Article 30.1. “Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir”.
Article 30.2. “Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de
servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios”.
Atès, que segons informe emès per l’arquitecte municipal, en data 14 de maig de 2007, el qual
consta incorporat a l’expedient el pressupost de l’obra s’estima en 144.785,76 €.
Atès, que pel càlcul de les esmentades contribucions especials s’ha realitzat d’acord amb la
legislació vigent, i segons consta en l’informe d’intervenció que en la part que interessa se’n fa
trasllat:

Cost pressupostat de les obres
Subvenció Diputació
Base IMPOSABLE

144.785,76 €
- 79.669,00 €
65.116,76 €

65.116,76 x 0,9 = 58.605,08 € quantitat màxima a repercutir entre els beneficiaris (article 31.4 del
RDL 2/2004)
Atès, que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2007, i com a òrgan
executiu va aprovar la imposició de Contribucions especials per a les obres de l’ordenació del
carrer del Raval amb una repercussió als beneficiaris de l’obra equivalent a un 46,08% de la base
liquidable màxima.
Atès, que en el vigent pressupost general per l’actual exercici econòmic 2007, aprovat pel Ple de
la Corporació en data 30 de gener de 2007, dins el programa d’actuació d’inversions/finançament,
es preveu com una part de finançament el tribut local “Contribucions especials”,
Atès que aquesta Corporació en data 26 de juliol de 1995 va aprovar mitjançant Ordenança fiscal
ajuts per a la rehabilitació dels edificis inclosos en l’àmbit del pla especial del nucli antic,
encaminats a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació i restauració d’edificis, en el que es
troba inclòs el del C/ del Raval.
Vist l´informe favorable de la Comissió informativa d’hisenda i patrimoni; administració i règim
interior; tercera edat; sanitat i seguretat ciutadana:
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER: DESESTIMAR INTEGRAMENT les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de
la imposició de Contribucions especials i, APROVAR amb caràcter definitiu l’acord d’imposició de
contribucions especials per a l’ordenació del C/del Raval, així com l’ordenança fiscal específica.
SEGON: DONAR trasllat del present acord als contribuents que han presentat les al·legacions,
així com la publicació de l’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província (art.17.4 del RDL 2/2004 de 5
de març)
Intervencions.Sr. Teixidor.Comenta que en el Ple del mes de maig es va abstenir a la votació en espera de veure si es
presentaven al.legacions. Ara, en resoldre les que s´han presentat, el seu vot ha estat favorable.
Sr. Romaguera.Explica que el seu vot es favorable per coherència. Les contribucions especials aplicades són
equitatives i es procura que els beneficiaris de les obres col.laborin en el seu finançament. Seria
difícil explicar el vot en contra.
3.- EXPEDIENT 2/2007, CANVI DE FINALITAT D’INVERSIONS.
Atès que en els conceptes d’inversió amb caràcter finalista destinats a l’execució de la
urbanització dels nous jutjats, mobiliari i equipament llar d’infants “El Tren Petit”, no existeix crèdit
suficient per a la licitació de l’obra i per l’adquisició de material respectivament.
Atès que per tal de poder iniciar i impulsar l’àrea de promoció econòmica, la qual es preveu ubicarse a l’immoble “Torre Maria” i donat que en el vigent pressupost general es disposa de crèdit amb
la següent descripció “Rehabilitació Torre Maria -2ª fase”.

Vist l’informe d’intervenció de fons, de data 24 de juliol de 2007, el qual figura incorporat a
l’expedient.
Vist l´informe favorable de la Comissió informativa d’hisenda i patrimoni; administració i règim
interior; tercera edat; sanitat i seguretat ciutadana, es proposa :
Primer.- AUTORITZAR el canvi de les següents inversions:
A) Partides que es disminueix el crèdit:
Partida / projecte
Concepte
4.751.601.06 06/2007 Oficina Turisme - espai annex
2.432.601.08
2.431.611.24

08/2007
24/2007

2.511.697.12
2.441.697.23
2.511.697.39
5.424.697.48

--10/2006
20/2006
60/2004

Honoraris encàrrec projecte
Rehabilitació immoble c.
S.Jaume,3
Extensió xarxa col·lectors
Extensió xarxa col·lectors
Pla voreres
Rehabilitació Torre Maria -2ª
fase
TOTAL QUE ES DISMINUEIX

Import
Finançament
112.326,92 Cap. VI
Cap. IX
71.970,84 Cap. IX
2.523,64 Cap. VI
54.503,23
17.886,71
106.788,66
55.736,22

--Cap. IX
Cap. IX
Cap. IX

421.736,22

I destinar-ho a finançar la següent inversió:
B) Partides que s’augmenta el crèdit disponible:
Partida / projecte
Concepte
2.222.601.13 13/2007 Urbanit. nous jutjats i
arxiu històric comarcal
5.422.621.27 27/2007 Equipament llar d’infants
5.424.697.48 60/2004 Adequació Torre Maria
TOTAL QUE ES DISMINUEIX

Import
Finançament
361.291,40 Cap. VI
Cap. IX
4.708,60 Cap. IX
55.736,22 Cap. IX
421.736,22

Segon.- REALITZAR les operacions necessàries per a l’adequada comptabilització de l’acord
anterior.
El Ple municipal, aprova aquesta proposta amb la següent votació :
a) per unanimitat dels presents : Augmentar el crèdit de la partida per a la urbanització de la zona
dels jutjats i arxiu comarcal; i de la partida per a la llar d´infants.
b) amb 7 vots a favor (ESQUERRA; CIU; ICV-EUiA) i 5 vots en contra (PSC), canviar el concepte
de la partida per a Torre Maria.
Intervencions.Sr. Sais.Explica, en relació amb la urbanització dels nous jutjats i l´arxiu històric comarcal, que la previsió,
una vegada fet el projecte, s´ha vist que és a la baixa i, per tant, convé aquest augment, a fi de
poder treure a licitació el nou vial. Pel que fa a la llar d´infants, explica que es tracta d´uns tendals
necessaris i que la partida s´havia esgotat. I, respecte a Torre Maria es un canvi de concepte, per
intentar adequar tot el que és l´edifici i l´entorn, tenint en compte que el concepte que hi havia no
s´ajustava a l´actuació que s´hi vol fer.

Quant a les partides que s´han disminuït; la de l´oficina de turisme correspon a la ubicació d´un
mòdul a l´espai on hi havia el garatge Estació i que l´actual equip de govern no considera
convenient. La resta, eren romanents d´anys anteriors i són partides que enguany ja estan
dotades pressupostàriament.
Sr. Teixidor.Respecte a la partida de Torre Maria, atès que s´ha canviat el concepte de “rehabilitació” pel “
d´adequació”, i tenint en compte els fets que han passat els últims dies, formula un prec, a l´equip
de govern, en el sentit que, abans de començar a fer actuacions i adquisicions, els dos regidors de
les àrees que s´hi han d´ubicar expliquin quines són les veritables necessitats.
Sr. Sais.En relació amb aquest prec, respon que no hi ha cap inconvenient, de cares al mes de setembre,
poder donar la informació sol.licitada.
Sr. Romaguera.Explica perquè no poden donar suport al global d´aquesta proposta. En relació amb Torre Maria
comenta que el marge de confiança que té l´equip de govern està sota mínims i per tant, abans de
votar aquest canvi de concepte voldrien saber a l´empara de quins informes tècnics es fonamenta.
Pel que fa a la disminució de la partida de Torre Maria destinada a un espai annex per a l´oficina
de turisme, ho considera un error, ja que l´oficina de turisme dins l´edifici de Torre Maria comporta
una sèrie d´inconvenients, i diu que, en tot cas, abans de tramitar aquest canvi, s´hauria d´haver
convocat una Comissió informativa d´urbanisme.Per això, i des de la coherència, ha demanat
votar aquesta proposta per separat
Sr. Sais.No considera coherent la intervenció del Sr. Romaguera, perquè la partida dels jutjats,
precisament, ve dotada per la supressió de l´edifici annex a Torre Maria; tampoc considera
necessari convocar una Comissió informativa d´urbanisme i manifesta que, qualsevol actuació que
es faci a Torre Maria irà avalada pels estudis tècnics necessaris.
Explica que, a Torre Maria, únicament es reprèn una actuació que l´equip de govern anterior va
tenir aturada durant dos anys. L´equip de govern actual, en coherència amb els seus programes
electorals i tenint en compte l´interès per l´àrea de Promoció de la Ciutat i per la de Medi Ambient
i, també, perquè es considera adequat ubicar l´oficina de turisme dintre de l´edifici, ha posat fil a
l´agulla, i , no hi ha d´haver cap dubte sobre la coherència d´aquest canvi de finalitat d´inversions.
Sr. Romaguera.Vol puntualitzar, en relació amb la cohesió de tot l´espai de Torre Maria, que l´equip de govern
anterior va estar condicionat pel retard en l´enderroc del garatge Estació i perquè entenia que,
abans de procedir a l´ocupació de l´edifici, era imprescindible incorporar l´espai alliberat dins del
jardí de Torre Maria i prioritari el tancament definitiu del nou espai. Considera que, probablement,
a causa del pacte de govern, ara, es troben en una situació d´urgència, i que s´havia d´haver
esperat a fer aquests canvis a tenir una valoració de les actuacions a fer i el seu abast, perquè és
possible que quan hi hagi el projecte acabat sigui necessari un altre suplement.
Sr. Sais.En resposta al Sr. Romaguera comenta que les divergències, entre un equip de govern i l´altre, hi
seran sempre, però que el que no poden fer és marcar el “tempo” de l´acció de govern. Considera
que, ara, tothom té el seu paper i ha de col.locar-se en el lloc que, li pertoca, i l´equip de govern és
qui decideix el temps, el “cailing” i quan les coses es tiren endavant.

4.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ –
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS.
Atès que en data 24-11-97 el Ple municipal va aprovar el Conveni de col.laboració entre el
Departament d’Ensenyament, actualment Departament d’Educació, i l’Ajuntament de la Bisbal en
matèria de serveis educatius.
Atès que el Departament d’Educació ha tramès per a la seva aprovació la pròrroga de l’esmentat
Conveni entre ambdues administracions per al funcionament en aquest municipi dels Serveis
Educatius del Baix Empordà, amb una aportació econòmica per l’any 2007 de 6.153,00 euros, per
col·laborar en les despeses del servei educatiu previst en la clàusula 2b del conveni.
Vist l´informe favorable de la Comissió informativa d’hisenda i patrimoni; administració i règim
interior; tercera edat; sanitat; seguretat ciutadana,
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda :
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de la Bisbal en matèria de serveis educatius per a l’exercici econòmic 2007.
Segon.- FACULTAR l’alcalde Sr. Lluís Sais i Puigdemont per a la signatura del conveni.
Intervencions.Sr. Sais.Explica que l´increment d´aquest conveni respecte a l´any anterior és del 2,8% que és l´IPC de
Catalunya.
5.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS – ANY 2008.
“Vista la necessitat d’aprovar les dues festes de caràcter local en el nostre municipi, d’acord amb l´
ordre de Festes Locals a Catalunya per a l´any 2008 , TRE/197/2007, de 28 de maig del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Vist l´informe favorable de la Comissió informativa d’Hisenda, Patrimoni, Administració, Règim
Interior, Tercera Edat, Sanitat i Seguretat Ciutadana, acordar :
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda :
Primer.- FIXAR les dues festes locals següents:
1a festa local - 12 de maig de 2008
2a festa local – 18 d´agost de 2008
Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als
centres escolars de la Bisbal, als municipis veïns i a totes les altres entitat que es considerin
adients (jutjats, administracions, agrupacions de comerciants, sindicats etc.)
Intervencions.Sr. Sais.-

Explica que, per a la primera festa local, el dia 12.05.2008, es manté la mateixa diada de l´any
passat (dilluns de Cinquagesma) i per a la segona, atès que el 16 d´agost és dissabte es trasllada
al dia 18.
6.- APROVACIÓ DELEGACIÓ INSPECCIÓ ICIO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA XARXA LOCAL DE TRIBUTS- (XALOC).La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), article
36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit
propi, la cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a
l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els correspongui,
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant
que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que té el
seu adequat exercici de cares a bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella
la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen realitzar
per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC –
Xarxa Local de Tributs, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest acord comportarà la
signatura d’un conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions realitzades, en relació amb
els serveis que XALOC prestarà i que comporten actuacions en matèria de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, així com la assistència tècnica i jurídica en
aquest àmbit.
Atès el que disposa l’article 47.2 de la LRBRL en la nova redacció donada per la Llei 57/2003.
Vist l´informe favorable de la Comissió informativa d’hisenda i patrimoni; administració i règim
interior; tercera edat; sanitat i seguretat ciutadana,
El Ple municipal, per unanimitat, dels presents, acorda :
Primer.- DELEGAR a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i
d’acord amb les funcions i les condicions relacionades en els documents que s’incorporen al
present acord com a annexos 1 i 2, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’especifiquen:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Segon.- APROVAR la minuta de conveni, adjunta com a annex 3, a subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Girona.
Tercer.- La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix per un període de quatre
anys, prorrogable tàcitament d’any en any, la qual es produirà llevat que qualsevol d’ambdues

administracions acordi deixar sense efecte l’esmentada delegació, fet que haurà de notificar-se
amb una antelació mínima de sis mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats
a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, Xarxa Local de Tributs de la
Diputació de Girona.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Girona s’atendrà
a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del
que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la
gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona perquè procedeixi a l’acceptació de la
delegació conferida.
Setè.- PUBLICAR, un cop acceptada la delegació per part de la Diputació de Girona, el present
acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a general coneixement, d’acord amb el que preveu l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- FACULTAR al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució o desenvolupament del present acord.
Intervencions.Sr. Romaguera.Explica el seu vot favorable perquè diu que aquesta proposta coincideix exactament amb la que al
seu dia, i per qüestions d´oportunitat, es va retirar de l´ordre del dia.
7.- APROVACIÓ CESSIÓ SOLAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEP. D´EDUCACIÓ
PER A CONSTRUCCIÓ DELS NOUS SERVEIS EDUCATIUS DEL BAIX EMPORDÀ
Atesa la necessitat d’ubicar de forma adient els Serveis Educatius del Baix Empordà en un sector
d’equipaments escolars d’aquest municipi amb una superfície de solar d’aproximadament
1.300m2.
Atès que la finca de referència cadastral 3652935EG043550001PI és de titularitat municipal i
comprèn el recinte denominat “Joan de Margarit” inscrita en el registre de la propietat de la Bisbal
d’Empordà, tom 2975, llibre 175, foli 141, finca 7063.
Atesos els informes emesos per l’Àrea d’Intervenció, pel servei de Cadastre i per l’arquitecta
municipal de data 25 de juliol de 2007.
Vist l´informe favorable de la Comissió d’Hisenda i Patrimoni, Administració i Règim Interior;
Tercera Edat; Sanitat; Seguretat Ciutadana.
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda .
Primer.- Cedir en favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el solar que
figura grafiat en el plànol annex d’aproximadament 1.300m2, amb destí a la construcció dels nous
Serveis Educatius del Baix Empordà.
Segon.- Facultar expressament l’Alcalde, Sr. Lluís Sais i Puigdemont, per a la formalització de tots
els documents que siguin necessaris a fi de portar a terme la cessió.

Tercer.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya - Serveis Territorials d’Educació de
Girona -, per al seu coneixement i efectes.
Intervencions.Sr. Sais.Explica que, amb aquest acord es complimenta el requeriment, del Departament d´Educació, de
cessió d´aquest solar d´aproximadament 1.300 m2, situat darrera l´actual parvulari i que
actualment no té cap ús, i que així es resolt una qüestió pendent de fa temps.
Sr. Teixidor.Explica el seu vot favorable per considerar que aquest equipament és necessari pels professionals
de l´ensenyament, és molt reclamat i donarà més capitalitat a la ciutat.
Sr. Romaguera.Fa constar i vol matisar que, precisament, aquest emplaçament va ser proposat, l´últim trimestre,
per l´equip de govern anterior amb l´acord de tota la comunitat educativa.
Sr. Sais.Lamenta que els matisos i les precisions no coincideixin amb el que els ha transmès el
Departament d´Educació.
Explica que, si l´Ajuntament actual ha resolt aquesta situació és senzillament perquè director dels
Serveis Territorials del Departament d´Educació els va requerir i els va explicar que es veurien
obligats a emetre un informe negatiu sobre la urbanització dels jutjats en aquella zona, si d´una
vegada per totes no es formalitzava la cessió, per part de l´Ajuntament, dels terrenys que ara se
cedeixen.
L´alcalde, també fa constar que, a dia d´avui, prefereix no explicar com s´havia arribat a aquesta
situació.
Considera que, en aquest cas, està totalment fora de lloc, voler justificar una qüestió que
difícilment es pot justificar.
Sr. Romaguera.Respon que requerirà el Departament d´Educació que precisi aquesta qüestió i ho presentarà
documentalment en el proper Ple. Insisteix a manifestar que aquest emplaçament és iniciativa de
l´equip de govern anterior i d´ell mateix i que és va concretar en una reunió a Barcelona, i diu que,
perquè hi hagi un funcionari del departament que estigui rebotat, perquè se li va canviar
l´emplaçament dels jutjats, no dóna peu, que ara, l´alcalde faci aquesta intervenció en aquests
termes.
Sr. Sais.Explica que si ara no es feia aquesta cessió, amb el temps, l´execució de la urbanització dels jutjat
i l´arxiu es podia veure condicionada. Aquest equip de govern ha posat fil a l´agulla a una situació
que s´havia demorat i quant a les relacions amb el funcionaritat del Departament d´Educació, ara,
no es motiu de debat perquè senzillament és el plantejament subjectiu d´una situació que no es
pot analitzar amb prou objectivitat.
8.- SOL.LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA – CONSELLERIA DE
SALUT D´ATORGAMENT DEL NOM “DOCTORA CASAPONSA” AL CENTRE D´ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE LA BISBAL D´EMPORDÀ.
Atès que a l’any 2006 es van celebrar diversos actes en commemoració del centenari del
naixement de la segona metgessa col·legiada a Girona i la primera col.legiada en exercir en el
medi rural, la Dra. Francesca Casaponsa Suñol.

Atès que en data 16 de juny de 2006 es van celebrar els actes d’inauguració de l’exposició “Dra.
Casaponsa 1906-2006. Gènere i Figura.” a la Bisbal d’Empordà.
Atès que la Dra. Casaponsa va estar principalment establerta a la Bisbal entre els anys 1941 i
1949, i és així que va quedar definitivament arrelada a aquesta població i als seus habitants.
Atesa la proposta enviada per part de la Junta del Col·legi Oficial de Metges de Girona, del
President de la Fundació Pascual i Prats i de la família de la Dra. Casaponsa, en la qual sol.liciten
que el centre d’Assistència Primària de la Bisbal d’Empordà dugui el nom de : “CAP Dra.
Casaponsa”.
Vist l´informe favorable de la Comissió d’Hisenda i Patrimoni, Administració i Règim Interior;
Tercera Edat; Sanitat; Seguretat Ciutadana.
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda :
Primer.- Sol·licitar a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Marina Geli i
Fàbregas, l’atorgament del nom Dra. Casaponsa al Centre d’Atenció Primària de la Bisbal
d’Empordà.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Hble.
Sra. Marina Geli i Fàbregas, a la Junta del Col.legi Oficial de Metges de Girona, al President de la
Fundació Pascual i Prats, a la família de la Dra. Casaponsa i al Centre d’Atenció Primària de la
Bisbal, per al seu coneixement i efectes.
Intervencions.Sr. Sais.Explica que aquesta proposta, també estava prevista per l´anterior equip de govern, i tampoc
s´havia dut a terme.
Sr. Teixidor.Comenta les característiques d´aquest acord. En primer lloc, es tracta del nom d´una persona que
ha estat vinculada a la ciutat i també considera important que sigui el nom d´una dona, ja que no
recorda que en els darrers anys s´hagi posat cap nom de dona a cap carrer.
9.- ASSUMPTES D´URGÈNCIA
No n´hi ha cap
CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
10.- ASSABENTAT SENTÈNCIA.
ANTECEDENTS
Recurs ordinari 407/2006
Recurrent : Francisco Javier Jaime Novo
Part demandada : Ajuntament de la Bisbal i Albert Caterua Blanch
SENTÈNCIA : 450
“Desestimar el recurs presentat per Francisco Javier Jaime Novo; confirmar la resolució
recorreguda en tots els seus extrems, sense imposició de costes
RECURS D´APEL.LACIÓ 17/07

APEL.LANT : Francisco Javier Jaime Novo
SENTÈNCIA : 488 TSJC
“Desestimem el present recurs d´apel.lació interposat a nom del Sr. Francisco Javier Jaime Novo
contra la sentència 450, de 3 de novembre de 2006, del Jutjat Contenciós- Administratiu 1 de
Girona.
La Bisbal d´Empordà, 24 de juliol de 2007
El Ple municipal es dóna per assabentat de la sentència 488 s/aquest recurs d´apel.lació.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Primer Decret
“Atès que en data 11 de maig, es va dur a terme l´obertura de pliques per a l´adjudicació de les
obres per a l´ordenació del carrer del Raval.
Vist l´informe de la intervenció municipal, de data 12.04..2007
Atesa la proposta de la Mesa de contractació
Atès el que disposa l´article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, de Bases de règim local,
modificat per l´article primer de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, sobre les atribucions de l´alcalde:
HE RESOLT :
Declarar vàlida la licitació, adjudicar el contracte per a l´ordenació del carrer del Raval, a
l´empresa de la Bisbal d´Empordà, BURGOS GASULL SL (NIF A-17044181), del polígon industrial
l´Aigüeta B-1, núm. 131, 1r, 1a., pel preu de140.732, 73 euros IVA inclòs, i autoritzar la despesa
per aquest mateix import.
Notificar aquest acord a l´adjudicatari a fi que en el termini de 15 dies naturals següents a la
notificació, constitueixi la fiança definitiva equivalent al 4%, per l´importe de l´adjudicació, i
seguidament es procedeixi a la signatura del contracte en el termini de 30 dies naturals.
Donar-ne compte a la propera sessió plenària.
La Bisbal d´Empordà, 22 de maig de 2007”
Segon decret.Atesa la necessitat d´adquirir una bàscula pont electrònica homologada per a la deixalleria
municipal.
Vistos els tres pressupostos presentats per diferents empreses concessionàries
Vist l´informe favorable del tècnic municipal de l´àrea de Medi Ambient, de data 09.05.2007, que
proposa l´acceptació del pressupost presentat per l´empresa GIROPÈS, del polígon Empordà
Internacional C/F parcel.la 15-16 de Vilamalla (17469).
Vist l´informe favorable de la intervenció municipal de data 25.05.2007
Atès el que disposa l´article 182.i) del text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en relació amb l´aplicació del procediment negociat sense publicitat.

Atès el que disposa l’article 21.1, lletra p, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en la modificació donada per la Llei 11/1999, de 22 d’abril, en que disposa la
competència de l’alcalde per l’adquisició de béns per quantia inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost municipal, sempre i quan no superi els 3.005.060’5 euros.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la compra d´una bàscula pont electrònica homologada per a la deixalleria
municipal, preu de 12.895,72 euros (IVA inclòs), a l ´empresa GIROPÈS, del polígon Empordà
Internacional C/F parcel.la 15-16 de Vilamalla (17469).
Segon.- DONAR compte d’aquest decret en la propera sessió plenària.
La Bisbal d´Empordà, 25 de maig de 2007”
Tercer decret.“Atesa la notificació rebuda el dia 24 de maig de 2007 amb número d´entrada 4018, procedent del
Jutjat Contenciós Administratiu num.1 de Girona, referent al procediment abreujat 262/2007,
interposat pel Sr. Joan Saballs Mercader i JOM SL contra l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
Atès el que disposen els articles 48,49 50 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa; i l´article 53.1.k del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d´abril, text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
HE RESOLT :
1. COMPARÈIXER en el PROCEDIMENT ABREUJAT 262/2007 i trametre l´expedient
administratiu. I, si escau, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat, interposar el recurs que
procedeixi fins a obtenir resolució definitiva irrevocable.
2. Hi ha en curs el recurs ordinari 529/2006 del Jutjat núm. 1 de Girona i el Procediment Abreujat
294/2007 del Jutjat núm. 1 de Girona, interposats per Sr. Joan Saballs Mercader i JOM SL.
3. SOL.LICITAR al president de la Diputació de Girona l´assistència dels serveis jurídics de la
Diputació.
4. DONAR COMPTE d´aquest decret al Ple de l´Ajuntament.
La Bisbal d´Empordà, 7 de juny de 2007”
Quart decret.“Atesa la notificació rebuda el dia 1 de juny de 2007 amb número d´entrada 4187, procedent del
Jutjat Contenciós Administratiu num.1 de Girona, referent al procediment abreujat 294/2007,
interposat pel Sr. Joan Saballs Mercader i JOM SL contra l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
Atès el que disposen els articles 48,49 50 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa; i l´article 53.1.k del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d´abril, text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
HE RESOLT :
5. COMPARÈIXER en el PROCEDIMENT ABREUJAT 294/2007 i trametre l´expedient
administratiu. I, si escau, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat, interposar el recurs que
procedeixi fins a obtenir resolució definitiva irrevocable.

6. Hi ha en curs el recurs ordinari 529/2006 del Jutjat núm. 1 de Girona i el Procediment Abreujat
262/2007 del Jutjat núm. 1 de Girona, interposats per Sr. Joan Saballs Mercader i JOM SL.
7. SOL.LICITAR al president de la Diputació de Girona l´assistència dels serveis jurídics de la
Diputació.
8. DONAR COMPTE d´aquest decret al Ple de l´Ajuntament.
La Bisbal d´Empordà, 7 de juny de 2007”
Cinquè decret.“Atesa la notificació rebuda el dia 4 de juny de 2007 amb número d´entrada 4225, procedent del
Jutjat Contenciós Administratiu num.2 de Girona, referent al RECURS ordinari 332/2007,
interposat pel Centre dl´Activitats Eqüestres l´Empordanet SL, contra l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà
Atès el que disposen els articles 48,49 50 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa; i l´article 53.1.k del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d´abril, text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
HE RESOLT :
1) COMPARÈIXER en el PROCEDIMENT: Recurs ordinari 332/2007 i trametre l´expedient
administratiu. I, si escau, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat, interposar el recurs que
procedeixi fins a obtenir resolució definitiva irrevocable.
2) En no haver-hi altres interessats en l´expedient administratiu, no és procedent emplaçar-los.
3) No hi ha en curs altres recursos contenciosos en el quals hi puguin concórrer els supòsits
d´acumulació.
4) SOL.LICITAR al president de la Diputació de Girona l´assistència dels serveis jurídics de la
Diputació.
5) DONAR COMPTE d´aquest decret al Ple de l´Ajuntament.
La Bisbal d´Empordà, 19 de juny de 2007”
Sisè decret.“Atesa la notificació, rebuda el dia 11.06.2007, amb número de registre d´entrada 4422, procedent
del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, datada l´11.06.2007, referent el recurs ordinari
núm. 350/2007, interposat per la Sra. Encarnación Raya Lozano, contra l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà.
Atès que no hi ha cap altre procediment administratiu susceptible d´acumulació amb l´esmentat a
l´anterior paràgraf.
Atès el que disposen els articles 48, 49, 50 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contencioso-administrativa; i l´article 53.1.k del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

HE RESOLT :
1. COMPARÈIXER en el recurs ordinari 350/2007 i trametre l´expedient administratiu al Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Girona. I, si escau, a la vista de la sentència dictada pel Jutjat,
interposar el recurs que sigui procedent fins a obtenir una resolució definitiva irrevocable.
2. Emplaçar la companyia d´assegurances AXA Aurora Ibèrica SA, en qualitat d´asseguradora de
la responsabilitat civil de l´Ajuntament
3. DONAR COMPTE d´aquest decret al Ple de l´Ajuntament.
La Bisbal d´Empordà, 21 de juny de 2007”
Els senyors regidors se’n donen per assabentats.
ASSABENTAT
La secretària acctal. dóna compte al Ple de la diligència que s´ha fet constar a la proposta d´acord,
sobre la dedicació exclusiva de l´alcalde,
“DILIGENCIA.“Per a fer constar que aquesta proposta va ser aprovada a la sessió plenària del dia 10 de juliol de
2007 i que davant meu, i a la mateixa sessió , el Sr. Lluís Sais i Puigdemont accepta
expressament la dedicació exclusiva com l´alcalde, en els termes d´aquesta proposta.
En compliment del que disposa l´article 13.4 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s´aprova el Reglament d´organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals”
La Bisbal d´Empordà, 31 de juliol de 2007.”
12.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.En relació amb el jardí, segurament centenari, de Torre Maria, considera que l´actuació que s´hi
ha fet ha estat desencertada, sense criteri tècnic o potser sense tenir-lo en compte, i sense partida
pressupostària. Demana que el Sr. Yruela expliqui perquè ha fet aquesta actuació i exactament
que pretenia, i que l´alcalde, com a responsable final, expliqui que en pensa i si té la idea de
restituir les plantes arrancades. També demana un informe de l´àrea de Medi Ambient sobre com
era aquest jardí anteriorment i sobre quines plantes s´han eliminat.
Sr. Yruela.Respon que des de l´Ajuntament es considera que falten espais que ubicar-hi les noves àrees
municipals i ja que l´edifici de Torre Maria està en molt bones condicions per obrirlo de forma
immediata, es va creure oportú i ideal destinar-lo a l´àrea de Promoció
Econòmica i Turisme. Considera totalment compatible l´obertura de l´edifici amb l´adequació de
l´entorn. Explica que s´ha fet un assentament del terreny per a els possibles usos i enjardinament
que el projecte pugui determinar. Comenta que per part seva hi va haver un error d´interpretació
del pressupost i que per això ara s´ha fet una modificació de crèdit.
Respecte a les plantes eliminades, explica que simplement eren unes tanques, que pel poc
manteniment que tenien era econòmicament insostenible poder recuperar-les. S´ha eliminat la part
del davant, per si convé tornar a plantar-les. Aquesta actuació seria per tal de poder accedir de
forma immediata a Torre Maria, però l´equip de govern té l´interés de fer un plantejament total,
incloent-hi l´espai del garatge Estació.
Sr. Teixidor.Pot entendre que, per seu nou en el càrrec, es tractés d´un error d´interpretació del regidor, però
que precisament per això cal anar més en compte i consultar els tècnics, per saber quin és el
procediment correcte en cada cas. Per l´eliminació de les tanques calia un informe tècnic que

valorés exactament el seu estat de deteriorament i per tant, no es acceptable l´explicació donada.
Potser amb material gràfic es podria reconduir el tema.
Sr. Planas.Respon que es farà arribar a tots els grups l´informe de l´àrea municipal de Medi Ambient sobre
les plantes eliminades de Torre Maria.
Sr. Teixidor.Pregunta a l´alcalde que pensa d´aquesta actuació i quines conseqüència hi haurà a partir d´ara.
Sr. Romaguera.Opina que no es va adequar sinó que es va arrasar la vegetació del jardí de Torre Maria i ho
considera extremadament greu, ja que la plantació de boixos era centenària. Queda astorat de
l´explicació del regidor i creu que amb la seva intervenció ha demostrat una irresponsabilitat
manifesta. Fa constar que la seva preocupació és, principalment, pel fet que tot això passés sense
que l´alcalde se n´assabentés, i també fa constar que el seu grup no va portar el tema a la premsa
perquè considera que és en el Ple on s´ha de tractar. Pregunta a l´empara de quins informes i
amb quins objectius i criteris es va dur a terme aquesta actuació. Opina que el mal que s´ha fet és
irreparable ja que no li consta que hi hagi el disseny originari d´aquest jardí. Demana explicacions,
sobre aquest atemptat mediambiental, a l´alcalde per ser ell qui va delegar les competències al Sr.
Yruela, i li demana, també, que assumeixin la responsabilitat del que ha passat; que es valori el
sobrecost que representarà aquesta intervenció en relació amb la que ja estava prevista; i
pregunta si estan disposats a assumir-la perquè considera que no és lògic que ho facin els
ciutadans.
Sr. Sais.No té cap inconvenient a reconèixer que ha estat una actuació extremadament greu.
Explica les causes per les quals no se´n va assabentar abans, i diu que tan bon punt ho va saber
va aturar les obres. Celebra la preocupació medioambiental del Sr. Romaguera i li contesta que
tant de bo també l´hagués tinguda en el tema de Castell d´Empordà.
Manifesta que assumiran plenament les responsabilitats que calguin, però que no cal dramatitzar
en el sentit de que les coses no funcionen. Reconeix que hi ha hagut un error i diu que de ben
segur que en els darrers dotze anys també n´hi ha hagut amb més o
menys afectació a la ciutadania. Explica que des de l´equip de govern i en especial el primer tinent
d´alcalde han après d´aquest fet i que són conscients de la repercussió que ha tingut, però, diu
que, el que no faran és estar tota la legislatura pendents d´un error de la primera setmana.
Considera que tothom és humà i que tothom, en un moment o altre, s´equivoca, i finalment
manifesta que procuraran que no es repeteixi i assegura que no s´hi farà cap més actuació que no
estigui avalada pels serveis tècnics d´urbanisme i medi ambient.
Sr. Teixidor.Manifesta que li sap greu que s´hagin saltat els criteris tècnics, perquè és una falta de
consideració al personal que treballa a l´Ajuntament i demana, a l´equip de govern i en especial al
Sr. Yruela més consideració cap els tècnics municipals i recorda que a l´Ajuntament, abans de cap
actuació, s´han de tenir en compte les criteris de totes les àrees afectades.
Sr. Romaguera.Considera que hi ha actuacions que s´haurien de posar en evidència . A la comissió no es va
debatre aquest tema. Explica que aquesta actuació ha afectat la sensibilitat de molta gent gran de
la Bisbal i considera que s´hauria d´haver fet una nota de premsa i demanar disculpes a la
ciutadania.
Pregunta sobre el contingut de la reunió amb el Director General de Carreteres i concretament si
es va tractar la continuació de l´acondicionament del tram urbà de la C-66 i el tema de la variant.

Pregunta si es que s´ha desestimat de fet la seva proposta de nomenar un altre representant en el
Consorci Urbanístic de l´Aigüeta i si s´ha comunicat a l´INCASOL quin són els representants
municipals en aquest Consorci.
A continuació, pregunta com estan els tràmits de l´expedient d´infracció urbanística a nom d´un
funcionari municipal.
Finalment, demana que se li facin arribar les actes de les juntes de govern local.
Sr. Sais.Pel que fa a la reunió amb el Director General de Carreteres explica que, respecte a la variant, es
van parlar de les dues opcions i se li va transmetre l´opinió de que hi havia coses que s´havien de
perfilar millor; de l´opció sud es considera un inconvenient que passi pel mig de les terreres de
Vacamorta; i de l´opció nord es considera un problema els accessos a la Bisbal. Es va acordar
una reunió el mes de setembre amb els tècnics que han redactat els dos projectes per tal de
debatre aquestes qüestions. Avança que es convocaran tots els grups municipals per tal de
confeccionar un document conjunt per a presentar a la Direcció General de Carreteres, tot i que
qui té l´última paraula és el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Respecte al tram urbà de la C-66, se´ls va explicar una rectificació del projecte del tram de
l´Aigüeta, que suposadament havia demanat l´Ajuntament, en el sentit que es presentés una opció
reversible, és a dir, de Girona a Palamós, una sola direcció amb una línia d´aparcament o de dues
direccions sense línia d´aparcament. Explica que es rebrà aquest projecte, i també diu que
s´haurà de parlar del seu finançament ja que el cost és superior al primer tram que s´ha arranjar
ara. Confirma que es mantindran reunions i contactes amb els afectats.
En relació amb el Consorci Urbanístic de l´Aigüeta diu que si no hi ha hagut cap moviment és
perquè no hi ha un posicionament unànime, per part de l´equip de govern, de qui ha de ser la
tercera persona.
Contestarà en el proper Ple el tema de l´expedient de disciplina urbanística.
Quant a les actes de les juntes de govern local, explica que les rebran amb la mateixa celeritat
que es rebien abans.
Sr. Romaguera.En relació amb l´acondicionament de la carretera C-66 comenta el tema del finançament i
considera que tot depèn de la capacitat de negociació de l´Ajuntament. Pel que fa al tram que va
des del carrer Coll i Vehí fins a Vulpellac, creu que no hauria de quedar aturat, ja que no està
afectat per l´ampliació de voreres i únicament s´ha de canviar el ferm. Quant a l´altra banda, diu
que, l´Ajuntament va demanar un projecte segregat de la intervenció del carrer Ramon Masiferm i
giratori del carrer Paral.lel i que no convé ajornar-ho en el temps perquè ara s´està construint a la
banda est i és diferent repartir les contribucions especials al promotor o entre els propietaris dels
pisos.
Sr. Sais.Respon que sempre s´havia dit que la segona fase de l´actuació a la C-66 seria la fase de
l´Aigüeta i que segurament per això des del Departament de Carreteres han aprofundit en aquest
projecte. També diu que són conscients de l´actuació del Coll i Vehí i que el seu finançament és
molt diferent. Quant a la negociació, està convençut que el Sr. Romaguera aportarà la seva
col.laboració si l´alcalde li demana.
Sr. Romaguera.Sobre un fulletó anònim que s´ha repartit per la ciutat sobre una I Botiga al Carrer, pregunta si
l´alcalde n´és sabedor.
Sr. Sais.Contestarà en el proper Ple.

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretària
estenc aquesta acta.
L´ALCALDE

LA SECRETÀRIA acctal.

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya,
números 446841-D a 446859-D, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal
del dia 25.09.2007

Certifico
La secretària acctal.

