Ref. 09.100707

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 10 DE
JULIOL DE 2007
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió :
Data :
Hora d’inici :
Hora d’acabament
Lloc :

09/2007
10.07.07
20,00
21,10
Ajuntament

ASSISTENTS
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
Núria Anglada i Casamajor
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
Secretària acctal.
Carmina Casas Noguer
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió constitutiva de la corporació municipal pel període
de 2007-2011.
2.- CARTIPÀS MUNICIPAL. Donar compte dels decrets de l´Alcaldia, referents a:
a) Constitució de la Junta de Govern local i nomenament dels seus membres.
Periodicitat de les sessions.
b) Nomenament de Tinents d´Alcalde
3.- CARTIPÀS MUNICIPAL.
a) Proposta d´acord de creació i composició de les comissions informatives permanents.
Periodicitat de les sessions plenàries i de les comissions informatives
b) Proposta d´acord de constitució dels grups municipals
c) Proposta d´acord de nomenament de representants a diversos òrgans col.legiats
d) Proposta d´acord sobre les indemnitzacions als membres de la corporació

4.- CARTIPÀS MUNICIPAL
a) Donar compte Decret de l´Alcaldia sobre les delegacions als regidors
b) Donar compte Decret de l´Alcaldia sobre els membres integrants de les comissions
informatives
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL PEL PERÍODE DE 2007-2011.
L´acta de la sessió constitutiva de la corporació, del dia 16 de juny de 2007, una còpia de la qual
es va trametre als regidors amb la convocatòria de la sessió d´avui, s´aprova per unanimitat, amb
les següents esmenes :
Sr. Teixidor.- Pàgina 3, on diu : Ha estat una campanya molt polititzada; Ha de dir : Ha estat una
campanya molt polaritzada.
Sr. Romaguera.- Pàgina 5, on diu : ... no permetrem que se n´apropiï; Ha de dir : ... no permetrem
que se n´apropiïn.
I, on diu : Disposarà dels fruits dels anys de govern...; Ha de dir : disposarà dels fruits dels 12 anys
de govern...
Sr. Sais.- Pàgina 7 , on diu : Sra. Vall, evidentment, com vostè pressuposa...; Ha de dir :
Sra. Vall, evidentment, com vostè suposa...
Pàgina 8, on diu : ... una de les essències de la democràcia, l´alternativa, el canvi fos possible.
L´alternativa, el canvi són sinònims...; Ha de dir : ... una de les essències de la democràcia,
l´alternança, el canvi fos possible. L´alternança, el canvi són sinònims...
Pàgina 9, últim paràgraf de la intervenció, on diu: l´horandesa; Ha de dir l´honradesa.
2.- CARTIPÀS MUNICIPAL
Es dóna compte dels següents decrets de l´Alcaldia:
DECRET DE L´ALCALDIA de data 6 de juliol de 2007. Constitució de la Junta de Govern
local i nomenament dels seus membres. Periodicitat de les sessions.
“Atès que la Junta de Govern local ha d´establir-se en els municipis amb població de dret superior
a 5.000 habitants i es constitueix amb un nombre de regidors que no serà superior al terç del
nombre legal d'aquests, sense contar-ne el president, nomenats i separats lliurament per
l'Alcaldia, que en dóna compte al Ple, d'acord amb el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local i 48, 54 i 99 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.
En ús d'aquestes atribucions, RESOLC :
1.- Constituir la Junta de Govern local com a òrgan necessari de l'organització municipal d'aquest
Ajuntament.
2.- Nomenar membres de la Junta de Govern local presidida per aquesta Alcaldia, als següents
regidors:
- Carme Vall i Clara

- Àngel Planas i Sabater
- Francesc Yruela i Díaz
- Núria Anglada i Casamajor
3.- Correspondrà a la Junta de Govern local l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves
atribucions i les que expressament li deleguin l'Alcaldia i el Ple d'aquest Ajuntament així com les
que li confereixin les lleis.
4.- Podran també assistir a les comissions de la Junta de Govern local, amb la finalitat de seguir
els assumptes relacionats amb matèries objecte de delegació, els regidors que les tinguin
atribuïdes, així com personal municipal, quan siguin convocats per l'Alcalde a l'efecte d'assessorar
la Junta sobre els assumptes a tractar.
5.- Alcaldia-Presidència delega en la Junta de Govern local les següents matèries:
HISENDA :
Liquidacions de recaptació
Baixes de dret
Padrons fiscals i impostos
Contractes d'arrendament
Reconeixement d'obligacions superior a 15.025, 30 euros
Acceptació i atorgament de subvencions
URBANISME I VIA PÚBLICA :
Llicències d'obres majors
Ocupacions de via pública
REGIM INTERN :
Acords referent a matèria de personal s/nomenaments de funcionaris, atorgament de contractes
de personal laboral derivats de l'oferta d'ocupació pública i resolució de situacions administratives,
sempre que no es refereixin a la direcció superior del personal, separació del servei de funcionaris
o acomiadament de personal laboral.
SANITAT :
Admissions de residents a l'Hospital municipal
GOVERNACIÓ :
Canvis d'ordenament del trànsit
Les atribucions delegades poden ser exercides per l'Alcaldia quan, per raons d'urgència i/o
oportunitat, s'estimi necessari.
6.- Establir l'horari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern local, el 1r i el 3r divendres
de cada mes a les 13.00 h.
7.- Aquest decret tindrà efectes a partir del dia següent a la data d'expedició, sense perjudici de
les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al Ple de la corporació, a la primera sessió
que se celebri.
8.- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària”

DECRET DE L´ALCALDIA de data 6 de juliol de 2007. Nomenament de Tinents d´Alcalde
“Dins l'organització necessària de l'Ajuntament els articles 20 1.a) i 21.2 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local i els articles 53.2 i 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la municipal i de règim local de Catalunya, estableixen
l'existència del càrrec representatiu de tinents d'alcalde, el nomenament del qual correspon a
l'alcalde, d'entre els membres de la Junta de Govern.
En ús d'aquestes atribucions, RESOLC :
1.- Nomenar tinent d'alcalde d'aquest Ajuntament els regidor/es membres de la Junta de Govern:
1r tinent d'alcalde : FRANCESC YRUELA i DÍAZ
2n tinent d´alcalde: CARME VALL i CLARA
3r tinent d´alcalde : ÀNGEL PLANAS i SABATER
2.- Els tinents d'alcalde exerciran les atribucions que preveu l´ article 55 i de l´esmentat Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d´abril i el 57 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, que consisteixen en la substitució de l´Alcaldia per ordre de nomenament, en el
casos de vacant, d´absència o de malaltia, sense perjudici d´altres atribucions que les puguin ser
conferides per l´Alcaldia.
3.- Aquesta resolució tindrà efectes a partir de la data d'expedició, sense perjudici de les
publicacions reglamentàries i de donar compte al Ple de la corporació.
4.- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària”
El Ple municipal se´n dóna per assabentat.
3.- CARTIPÀS MUNICIPAL
a) Proposta d´acord de creació i composició de les comissions informatives permanents.
Periodicitat de les sessions plenàries i de les comissions informatives
“L'organització complementària municipal ve regulada per l'article 60 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 amb
concordança amb els articles 73 i següents del Reglament orgànic municipal.
Les comissions informatives són uns òrgans complementaris sense competències resolutòries que
tindran la funció d'estudi i dictaminació obligatòria dels assumptes sotmesos a coneixement del
Ple municipal o de la Junta de Govern quan aquesta actuï per delegació d'aquell.
El Ple municipal, pe unanimitat, acorda :
PRIMER.- Constituir en aquest Ajuntament, com a òrgans complementaris de l'organització
municipal i de caràcter estable, les següents comissions informatives:
URBANISME; HABITATGE; MEDI
MANTENIMENT DE LA CIUTAT

AMBIENT

I

DESENVOLUPAMENT

CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; SERVEIS SOCIALS;
COOPERACIÓ
HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR; TERCERA

LOCAL;

EDAT; SANITAT; SEGURETAT CIUTADANA
PROMOCIÓ ECONÒMICA; NOVES TECNOLOGIES; ATENCIO AL CIUTADÀ;
COMUNICACIÓ; PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SEGON.- Cada Comissió Informativa estarà integrada per un total de 7 membres, amb
representació de tots els grups municipals presents a la corporació i presidides per l´alcalde, amb
la següent distribució :
* 2 Membre del grup d´ESQUERRA
* 1 Membre del grup de CIU
* 2 Membres del grup PSC
* 1 Membre del grup ICV-EUiA
S'aplicarà el sistema de vot ponderat.
Correspondrà a cada grup municipal designar els integrants de cada comissió i els seus
suplents, comunicant-ho a l'Alcaldia per tal que pugui decretar la composició definitiva de
cada comissió informativa.
TERCER.- L'àmbit competencial de cada Comissió Informativa serà el següent:
URBANISME; HABITATGE; MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT LOCAL;
MANTENIMENT DE LA CIUTAT
____________________________________________________________________
Urbanisme.1.- Planificació urbanística. Gestió i desenvolupament del Pla General d´Ordenació
2.- Coordinació de serveis tècnics. Direcció, control, seguiment i recepció de projecte
d´obres
3.- Gestió, inspecció i disciplina urbanística
4.- Llicències urbanístiques
5.- Plans i obres d´infraestructures, equipaments i serveis
6.- Activitats classificades i llicències ambientals
Habitatge.1.- Promoció pública d´habitatges
2.- Foment de la rehabilitació de façanes i edificis de propietat privada
Medi Ambient i desenvolupament local.1.- Plans especials i zones protegides
2.- Control de la qualitat sonora del medi urbà
3.- Control i disciplina mediambiental: abocaments, residu i recollida selectiva
4.- Gestió deixalleria municipal
5.- La ciutat i l´entorn: boscos, zones verdes, jardins i el Daró
6.- Estació depuradora
7.- Protecció del patrimoni natural
8.- Desenvolupament Agenda 21 i seguiment i control del PALS
9.- Control d´aigües
10.- Manteniment del medi i camins rurals
11.- Animals domèstics i altres
12.- Espai d´interès natural. Vies verdes
13.- Pla de restauració del Daró
14.- Pla de mobilitat

Manteniment de la ciutat
1.- Brigades municipals. Manteniment d´obres, enllumenat públic, jardins, zones verdes i
infrastructures i equipaments. Neteja via pública
2.- Abastament d´aigua
3.- Serveis funeraris i cementiri
4.- Empreses concessionàries de serveis
5.- Contractació d´obres i serveis
6.- Circulació
7.- Aparcaments
8.- Ocupació de via pública
9.- Servei de taxis i transports públics
CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; SERVEIS SOCIALS; COOPERACIÓ
__________________________________________________________________
Cultura.1.- Promoció i organització d´espectacles públics i festivals
2.- Arxiu. Terracotta Museu de ceràmica. Biblioteca. Castell-Palau. Teatre Mundial
3.- Suport a la recerca. Creació i formació en els àmbits de les arts, les ciències i la
cultura. Gestió dels recursos i equipaments culturals de la ciutat.
4.- Certàmens culturals i premis literaris. Edicions i publicacions culturals.
5.- Patrimoni històric, etnològic i artístic. Pla especial de protecció del patrimoni
6.- Relacions amb les entitats culturals
7.- Nomenclàtor carrers
8.- Festa Major. Festes de barris. Festes populars. Cavalcada de Reis
9.- Coordinació d´actes i festes en espais públics
10.- Consell consultiu de cultura
11.- Servei de Català
12.- Aula municipal d´adults
13.- Aula municipal d´arts
14.- Aula de música
15.- Escola de cobla comarcal Conrad Saló
Educació.1.- Llar d´infants
2.- Edificis i construccions escolars
3.- Participació a tots els consells escolars de primària i secundària
4.- Consell escolar municipal
5.- Educació ambiental
6.- Pla educatiu d´entorn
Esports.1.- Relaciones amb els clubs i les entitats esportives
2.- Gestió de tots els espais públics relacionats amb l´esport: pavelló; camp de futbol;
piscina municipal;
3.- Promoció i foment de l´esport
4.- Gestió del pavelló polivalent
Joventut.1.- Foment de l´associacionisme : la participació del joves. Recursos per a l´oci i el temps lliure.
Suport a la formació socio-cultural i ocupacional. Informació i assessorament per a joves.
Coordinació de les competències municipals dirigides a la joventut.
2.- Planificació espai jove
3.- PIJ (Punt d´informació juvenil)

4.- Taula de drogues
5.- Consell municipal de joventut
6.- Pla local de joventut
Serveis Socials.1.- Atenció individual, familiar i comunitària
2.- Benestar de la infància i l´adolescència
3.- Atenció a les persones amb discapacitats físiques i psíquiques
4.- Marginació social
5.- Prevenció de la delinqüència
6.- Consell municipal de serveis socials
7.- Pisos tutelats
8.- Programa de la dona
9.- Immigració
Cooperació.1.- Solidaritat i cooperació
2.- Agermanaments
HISENDA I PATRIMONI, ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR; TERCERA EDAT;
SANITAT; SEGURETAT CIUTADANA
_______________________________________________________________
Hisenda i patrimoni.1.- Pressupost municipal
2.- Programació econòmica
3.- Servei del deute
4.- Recaptació i inspecció tributària
5.- Imposició i ordenació de tributs i preus públics
6.- Control de la despesa
7.- Patrimoni municipal
8.- Expedients de contractació
9.- Cadastre
10.- Oficina de compres i subministraments
11.- Empreses municipals
Administració i règim interior.1.- Organització administrativa
2.- Personal
3.- Règim jurídic. Servei contenciós
4.- Serveis estatals: estadística
5.- Padró d´habitants i cens electoral
6.- Registre general
Tercer edat.1.- Benestar de la tercera edat
2.- Residència geriàtrica. Consell assessor residència geriàtrica
3.- Pla de voluntariat de la tercera edat
Sanitat.1.- Relació amb el CAP i professionals sanitaris de la ciutat
2.- Col.laboració amb els programes d´educació sanitària i d´informació i prevenció
d´enfermetats
3.- Control d´aliments i begudes
4.- Consell municipal de salut

5.- Consorci Sanitari Baix Empordà
Seguretat ciutadana.1.- Seguretat ciutadana i policia municipal
2.- Protecció civil i plans d´emergència
PROMOCIÓ ECONÒMICA; NOVES TECNOLOGIES; ATENCIÓ AL CIUTADÀ;
COMUNICACIÓ; PARTICIPACIÓ CIUTADANA
_________________________________________________________________
Promoció econòmica.1.- Oficina de turisme
2.- Coordinació d´accions dirigides a la promoció externa de la ciutat
3.- Organització i gestió de fires monogràfiques en el recinte firal
4.- Foment del comerç i la indústria
5.- Consell d´iniciatives econòmiques
6.- Mercat setmanal i fira 1r de maig
Noves tecnologies.1.- Serveis informàtics
2.- Pàgina web
3.- Oficina virtual
Atenció al ciutadà.1.- Drets i deures dels ciutadans
Comunicació.1.- Butlletins municipals
2.- Ràdio Bisbal
3.- Relacions amb els mitjans de comunicació
4.- Imatge institucional
5.- Publicitat
6.- Consorci Televisió digital local pública del Baix Empordà
Participació ciutadana.QUART.- Es crea la Comissió especial de comptes, amb les funcions assenyalades pels articles
58, 101 i 104.2 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, la composició de la qual serà coincident amb la
composició de la Comissió Informativa d'Hisenda.
CINQUE.- D'acord amb el que disposa l'article 30 del Reglament orgànic municipal, i 98 del DL
2/2003, de 28 d´abril, les sessions ordinàries del Ple es convocaran amb una periodicitat mensual
l´últim dimarts de cada mes a les 20.00 h.
SISE.- D'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament orgànic municipal i 100 del DL
2/2003, de 28 d´abril, les sessions ordinàries de les comissions informatives es convocaran amb
una periodicitat mensual en els dies i hores que fixi el president de la Comissió”.
Intervencions.Sr. Romaguera.El seu vot és favorable i explica que l´estructura i el contingut de les comissions, excepte la de
nova creació, s´ajusta molt a les comissions que el seu equip de govern va proposar a la sessió

plenària d´ara fa quatre anys i que en canvi no s´ajusten a les proposades, en aquell moment, pel
grup d´ESQUERRA. Fa observació sobre la manca de comunicació.
Sr. Sais.Explica que la manca de comunicació ha existit en el moment de prendre possessió del seu càrrec
perquè hauria estat normal que l´alcalde sortint hagués explicat l´estat de la situació a l´alcalde
entrant.
Comenta que es va obviar la comunicació ja que, efectivament, els canvis en les comissions no
són substancials i espera, que per això, el Sr. Romaguera, entengui aquesta proposta, d´ara, com
a positiva i es doni per satisfet. Això no obstant, aclareix que la comunicació sí que hi serà en les
qüestions importants.
Sr. Romaguera.Explica que la seva actitud en relació amb el traspàs de l´Alcaldia ve motivada pel to de la
campanya electoral i concretament per les manifestacions de “l´alcalde fora”.
Manifesta que l´alcalde tindrà la seva col.laboració però que l´haurà de demanar.
Sr. Sais.Aclareix que durant la campanya no va dir “l´alcalde fora”, sinó que va dir “ que no pactarien amb
ell”.
b) Proposta d´acord de constitució dels grups municipals
“Atès que l'article 50 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, determina que per al millor funcionament dels
òrgans de govern de la corporació el Ple pot acordar la creació de grups municipals.
Atesa la conveniència que els components de cada llista electoral que han obtingut representació
corporativa, es constitueixin en grup municipal i designin el portaveu i el portaveu adjunt, d'acord
amb el que disposen els articles 79 i 81 del Reglament orgànic municipal.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
Per al millor funcionament de la corporació municipal, i més especialment per a desenvolupar
l'activitat en el ple municipal de la corporació, queden constituïts, d'acord amb la voluntat dels
regidors integrants en cadascuna de les llistes electorals que han obtingut representació
corporativa per a l'actual mandat, els següents grups municipals amb designació del portaveu
corresponent
Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ESQUERRA)
Portaveu : Carme Vall i Clara
Portaveu adjunt : Àngel Planas i Sabater
Grup municipal de la Coalició de Convergència i Unió (CIU)
Portaveu : Francesc Yruela i Díaz
Portaveu adjunt : Núria Anglada i Casamajor
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya(PSC)
Portaveu : Ramon Romaguera i Amat
Portaveu adjunt : Concepció de Ribot i Mundet
Grup municipal d´Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA)
Portaveu : Pere Teixidor i Hernández”

c) Proposta d´acord de nomenament de representants a diversos òrgans col.legiats
“Vista la necessitat de nomenar els representants de l'Ajuntament a diversos òrgans col.legiats en
els que hi ha d'estar representat, d'acord amb el que disposa l'article 38 del ROF, Real Decret
2568/1986.
El Ple municipal, pe unanimitat acorda :
Nomenar els representants de la corporació en els termes que s'indiquen:
Patronat d'Esports
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Josep M. Gou i Saló
Vocals :
Núria Anglada i Casamajor
Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor i Hernández
Patronat de la Llar d'Infants
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Núria Anglada i Casamajor
Patronat de Ràdio Bisbal
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Àngel Planas i Sabater
Vocals :
Josep M. Gou i Saló
Francesc Yruela i Díaz
Pere Teixidor i Hernández
Albert Pacheco i Planas
Patronat Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Núria Anglada i Casamajor
Vocals :
Núria Felip i Jacas
Patronat de Terracotta Museu
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Núria Anglada i Casamajor
Vocals :
Àngel Planas i Sabater
Francesc Yruela i Díaz
Ramon Romaguera i Amat
Pere Teixidor i Hernández
Representant al Consell Escolar Col.legi Joan de Margarit, Col.legi Mas Clarà, IESI
la Bisbal I Col.legi Cor de Maria
Representant: Núria Felip i Jacas
Representants al Consell Escolar municipal
Representants:
Lluís Sais i Puigdemont

Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Ramon Romaguera i Amat
Pere Teixidor i Hernández
Representant a l'Agrupació de Defensa Forestal
Representant :
Àngel Planas i Sabater
Representant al Consorci de Normalització Lingüística
Representant :
Núria Anglada i Casamajor
Consorci Urbanístic de l´Aigüeta
Representant :
Lluís Sais i Puigdemont
Francesc Yruela i Díaz
Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Representant :
Àngel Planas i Sabater
Consell d´Iniciatives Econòmiques
President:
Lluís Sais i Puigdemont
Vocals:
Àngel Planas i Sabater
Francesc Yruela i Díaz
Oscar Aparicio i Pedrosa
Pere Teixidor i Hernández
Consell Consultiu de Cultura
President:
Lluís Sais I Puigdemont
Vocals:
Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Albert Pacheco i Planas
Pere Teixidor i Hernández
Consorci de les Gavarres
Representant:
Àngel Planas i Sabater
Consorci de Comunicació Local
Representant:
Àngel Planas i Sabater
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Representant:
Núria Felip i Jacas
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Representant :
Lluís Sais i Puigdemont
Consorci per a la gestió de la televisió digital pública del Baix Empordà
Representant :
Àngel Planas i Sabater”
Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu
President :
Lluís Sais Puigdemont
Vocal amb vot:
Carme Vall i Clara
Vocals sense vot :
Núria Anglada i Casamajor
Ramon Romaguera i Amat
Pere Teixidor i Hernández

Intervencions.Sr. Teixidor.Opina que alguns d´aquests òrgans estan obsolets o que s´haurien de canviar i que l´equip de
govern hauria d´haver fet alguna proposta en aquest sentit.

Sr. Sais.Respon que tots aquest òrgans estan vigents, independentment de si es convoquen o no, per tant,
és obligació nomenar-ne els representants i després ja es podran convocar i prendre les decisions
que calguin. Explica que avui s´aproven les delegacions dels regidors i poc a poc s´iran buscant
les línies de comunicació i consens amb la resta de grups per poder tirar endavant les qüestions
importants.
Sr. Romaguera .Comenta que manca un representant del PSC en el Patronat de Ràdio Bisbal i en el Consorci
Urbanístic de l´Aigüeta. També comenta que falten nomenar els representants en el Consell
Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu, i manifesta l´interès del seu grup
a formar part, si en el futur es crea, una Comissió de Seguiment del PALS.
Sr. Sais.Quant al Patronat de Ràdio Bisbal, probablement ha estat una oblit i manifesta que quedarà
incorporat a l´acta d´aquesta sessió que el representant del grup del PSC serà el Sr. Albert
Pacheco i Planas.
Pel que fa al Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu, els seus
representants també quedaran reflectits en aquesta mateixa acta.
Sr. Romaguera.Proposa que en els òrgans col.legiats en que només hi ha un representant, seria bo de nomenarne un de suplent.
Sr. Sais.Respon que es pot fer arribar per escrit la proposta de suplent i que s´incorporarà al cartipàs.
Quant a la Comissió de seguiment del PALS, recorda que, en el seu moment, es va decidir que la
Comissió d´Urbanisme seria la comissió que en faria el seguiment.
Respecte al Consorci Urbanístic de l´Aigüeta, efectivament l´Ajuntament pot nomenar tres
membres i en aquests moments en nomena dos, de la mateixa manera que es va fer fa dotze
anys i quan es cregui convenient ja es nomenarà el tercer.
Sr. Romaguera.-.
Demana formalment la incorporació al Consorci
Sr. Sais.Pren nota del seu suggeriment i comenta que l´equip de govern valorarà la prioritat o no d´aquesta
decisió i d´incorporar aquest tema a la propera sessió plenària o a la que escaigui.
d) Proposta d´acord sobre les indemnitzacions als membres de la corporació
“Atès que la normativa sobre règim local, al referir-se a l'estatut dels membres de les corporacions
locals estableix, a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim
local, i l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, el dret dels regidors a la percepció
de retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs, quan es desenvolupin amb dedicació exclusiva o
parcial, i a la percepció d'indemnitzacions quan el desenvolupament no tingui aquest caràcter, a la
quantia i condicions que acordi el Ple de la corporació.

Atès que els drets econòmics dels regidors municipals són regulats en el Reglament orgànic
municipal, en els articles 10 i 11.
El Ple municipal, amb 8 vots a favor (ESQUERRA, CIU, ICV-EUiA) i 5 vots en contra (PSC),
acorda:
PRIMER.- ASSIGNAR, per dedicació exclusiva, a l´alcalde una retribució de 48.000
euros/bruts/anuals, a raó de catorze mensualitats l´any ( 3.428,57 euros/bruts/mes); amb afiliació
al Règim General de la Seguretat Social.
SEGON.- ASSIGNAR, per dedicació parcial (50%), al regidor Francesc Yruela i Díaz una retribució
de 20.400 euros/bruts/anuals, a raó de catorze mensualitats l´any (1.457,14 euros/bruts/mes);
amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social.
TERCER.- ASSIGNAR, per dedicació parcial (25%), al 1r tinent d´alcalde, Francesc Yruela i Díaz
una retribució de 10.200 euros/bruts/anuals, a raó de catorze mensualitats l´any (728,57
euros/bruts/mes); amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social.
QUART.- ASSIGNAR, per dedicació parcial (50%), a la regidora Núria Anglada i Casamajor una
retribució de 18.000 euros/bruts/anuals, a raó de catorze mensualitats l´any (1.285,71
euros/bruts/mes); amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social.
CINQUÈ.- ASSIGNAR, amb caràcter d´indemnització i assistència, la quantitat mensual bruta de
500 euros, a raó de dotze mensualitats, als regidors : Carme Vall i Clara; Àngel Planas i Sabater;
Josep M. Gou i Saló; Núria Felip Jacas.
SISÈ.- Els regidors sense responsabilitat de govern, percebran :
- per assistència al Ple 140 euros/ per assistència
- Per assistència a les comissions informatives 40 euros/ per assistència
- Per assistència a la Junta de portaveus 40 euros/ per assistència
La NO ASSISTÈNCIA no donarà dret a rebre l´import assignat
SETÈ.- A les quantitats assignades, si escau, es practicarà la corresponent retenció per IRPF.
VUITÈ.- ASSIGNAR en concepte de quota fixa per grup municipal la quantitat de 212 euros
mensuals i en concepte de quota variable la quantitat de 65 euros per regidor adscrit a cada grup
municipal. Aquesta assignació tindrà efectes a partir de l´1 de juliol de 2007.
NOVÈ.- COMUNICAR aquest acord a la intervenció municipal, a fi d´iniciar expedient de
transferència de crèdit, per tal de donar compliment a aquest acord”.
Intervencions.Sr. Teixidor.Comenta que està d´acord en que els regidors, i més els de l´equip de govern, rebin un sou digne
per la feina que fan. També comenta que, independentment de la quantitat, hauria preferit un
import fix i no el sistema de gratificar les assistències, perquè considera que s´ha de valorar la
feina feta i no les vegades que es reuneixen. Opina que hi ha molta desproporció entre les
assignacions al grup de l´equip de govern. Quant a la retribució als grups municipals, que de
moment no ha canviat, fa constar que desconeix la intenció de l´equip de govern i que li agradaria
conèixer-la.

Sais.Agraeix la intervenció del Sr. Teixidor i també el seu vot favorable. Quant a la qüestió de la
retribució als grups municipals, explica que la intenció és a final d´any, parlar-ne entre els diferents
grups i augmentar l´assignació.
Sr. Romaguera.Fa l´observació sobre l´assignació amb caràcter d´indemnització i assistència als regidors de
l´equip de govern i considera que sembla contradictori que no s´estimuli ni es castigui la no
assistència i en canvi sí que es faci amb els regidors que no són a l´equip de govern. Això no
obstant, diu que el seu vot no es decideix per aquest motiu, ho fa per la retribució que s´assigna
l´alcalde per considerar-la desproporcionada d´acord amb la realitat pressupostària de
l´Ajuntament de la Bisbal. Demana a l´alcalde que reconsideri aquest punt. Considera que és una
retribució poc prudent en aquests moments ja que es desconeix quina capacitat té l´alcalde per
conduir el govern i en canvi la retribució és màxima. També comenta que la retribució de l´alcalde
marca un referent per tot el personal al servei de l´Ajuntament i de cares a la negociació del
conveni col.lectiu i diu que pot donar la falsa impressió que l´Ajuntament de la Bisbal es pot
permetre anar a unes retribucions màximes. Opina que hauria estat convenient que en el moment
de fer el programa electoral s´hi hagués fet constar aquesta retribució.
Sr. Sais.No li sorprèn el posicionament contrari del Sr. Romaguera però si li sorprèn el to del discurs
alarmista. Explica que amb aquesta proposta s´està normalitzant, una situació anòmala,
fomentada pel Sr. Romaguera al llarg d´aquest anys. S´han agafat els paràmetres marcats,
aconsellats o recomanats, tant per la Federació de Municipis com per l´Associació Catalana de
Municipis i s´han normalitzat a la baixa. Ho compara amb altres municipis i és una situació lògica i
normal. Comenta que d´aquesta forma, a tothom li queda clar quina és la retribució de l´alcalde i
s´eviten ombres i dubtes, i si serà car i tindrà efectes sobre l´hisenda municipal s´haurà de valorar
d´aquí a quatre anys en funció de la gestió que s´hagi fet, perquè a vegades tenir una baixa
retribució i que la ciutat sigui la perjudicada, surt molt més car.
Sr. Romaguera.Comenta que ell no ha presumit mai de no cobrar i que és una opció estrictament personal i
respectable. Ratifica la seva opinió que aquesta retribució és desproporcionada i manifesta que
quan tingui més informació li farà arribar les assignacions d´altres alcaldes
Sr. Sais.Respon que s´ha de tenir en compte les dedicacions exclusives i parcials i complementades per
altres retribucions i que en tot cas serà el temps qui jutjarà i valorarà.
4.- CARTIPÀS MUNICIPAL
Es dóna compte dels següents decrets de l´Alcaldia :
DECRET DE L´ALCALDIA de data 6 de juliol de 2007. Delegacions als regidors
“L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i l'article 53 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, estableixen la facultat de l'Alcalde de delegar les atribucions que la llei li
atorga.
Aquestes delegacions, d'acord amb l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, i articles 64 i 65 del Reglament orgànic municipal, tenen un
doble tractament segons es refereixin a delegacions genèriques, per a l'impuls, direcció, gestió i

resolució de tots els assumptes que afectin a matèries encomanades de forma genèrica i
delegacions específiques, per a una matèria concreta.
Per altra banda, es atribució de l'Alcaldia, d'acord amb l'article 24.B del Reial Decret 781/1986, de
18 d'abril, l'organització dels serveis administratius de la corporació,
Per la qual cosa RESOLC :
1.- Conferir als regidors que es detallen les següents delegacions:
Carme Vall i Clara
Delegacions genèriques : Hisenda i patrimoni; Tercera edat; Sanitat
Àngel Planas i Sabater
Delegacions genèriques : Habitatge; Medi Ambient i Desenvolupament Local.
Delegació específica: Noves tecnologies; Atenció al ciutadà; Comunicació; Participació ciutadana
Núria Felip i Jacas
Delegacions genèriques : Educació; Serveis Socials; Cooperació
Delegació específica : Edificis i construccions escolars; Consells escolars primària i secundària;
Consell Escolar municipal; Educació Ambiental; Pla educatiu d´entorn
Josep M. Gou i Saló
Delegacions generiques : Esports; Joventut
Francesc Yruela i Díaz
Delegació genèrica : Manteniment de la ciutat; Promoció econòmica;
Núria Anglada i Casamajor
Delegació genèrica : Cultura;
Delegació específica : Llar d´infants; Aula d´adults; Escola de Cobla i aula de música;
Aula d´arts plàstiques; Consorci Normalització Lingüística
Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna; la gestió, l´ impuls i la
coordinació dels serveis i activitats, així com presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o
la Junta de Govern local. La facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers serà
competència dels òrgans superiors.
2.- L'Alcaldia-Presidència es reserva : Urbanisme; Administració i règim interior; Seguretat
ciutadana
3.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret tindran efecte des de la data de la
seva expedició, prèvia acceptació per part dels interessats i sense perjudici de la seva publicació
al BOP, al tauler d'anuncis.
4.- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària
DECRET DE L´ALCALDIA de data 6 de juliol de 2007. Membres integrants de les comissions
informatives
“Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia d´avui, ha acordat la creació de
comissions informatives com a òrgans complementaris de l'organització municipal, de caràcter
estable i amb el nombre de membres que ha d'integrar cadascuna d'elles, i vista la designació feta

pel portaveu de cada grup municipal que integra aquesta corporació, en ús de les atribucions que
tinc conferides,

RESOLC :
1.- Les comissions informatives estaran integrades pels membres corporatius següents :
COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME; HABITATGE; MEDI AMBIENT
I DESENVOLUPAMENT LOCAL; MANTENIMENT DE LA CIUTAT
Lluís Sais i Puigdemont
Francesc Yruela i Díaz
Àngel Planas i Sabater
Carme Vall i Clara
Ramon Romaguera i Amat
Concepció de Ribot i Mundet
Pere Teixidor i Hernández
COMISSIO INFORMATIVA DE CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT;
SERVEIS SOCIALS; COOPERACIÓ
Lluís Sais i Puigdemont
Núria Anglada i Casamajor
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Albert Pacheco i Planas
Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor Hernández
COMISSIO INFORMATIVA D'HISENDA i PATRIMONI; ADMINISTRACIO i REGIM
INTERIOR, TERCERA EDAT; SANITAT; SEGURETAT CIUTADANA
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Angel Planas i Sabater
Núria Anglada i Casamajor
Ramon Romaguera i Amat
Oscar Aparicio i Pedrosa
Pere Teixidor i Hernández
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA; NOVES
TECNOLOGIES; ATENCIÓ AL CIUTADÀ; COMUNICACIÓ; PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Lluís Sais i Puigdemont
Francesc Yruela i Díaz
Àngel Planes i Sabater
Núria Felip i Jacas
Ramon Romaguera i Amat
Albert Pacheco i Planas
Pere Teixidor i Hernàndez
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Quedarà integrada, quan actuï amb aquest caràcter, pels mateixos components de la Comissió
d´Hisenda i Patrimoni
2.- La presidència de les comissions informatives correspon amb caràcter nat a l'Alcaldia, sense
perjudici de que pot ser exercida pel regidor delegat corresponent, a proposta de la Comissió.

3.- D´aquest decret se´n donarà compte al Ple de la corporació”
El Ple municipal se´n dóna per assabentat.
Intervencions.Sr. Teixidor.Comenta que durant la campanya electoral ja va manifestar que abans de pactar, hauria estat bé,
comparar programes per a poder fer un pacte d´objectius i després repartir les àrees i entén que,
això, s´ha fet al revés. Considera que hi ha hagut un grup que s´ha aprofitat de la seva posició de
grup clau per a forçar a tenir una quantitat d´àrees importants i opina que s´hauria d´haver fet un
repartiment d´àrees més equilibrat, sobretot perquè són dos regidors que s´estrenen i sempre és
un handicap. La seva posició, tot i haver desitjat un diàleg més organitzat amb el grup d´Iniciativa
serà de mantenir-se a l´espera del propers 100 dies per veure com s´acaben d´organitzar.
Sr. Sais.Explica que el repartiment de les àrees s´ha fet previ un acord programàtic entre CIU i Esquerra i
el fet de pressuposar la capacitat de gestió en funció de l´experiència, és pressuposar massa i que
el temps demostrarà que les persones que formen el govern poden tirar la ciutat endavant.
Finalment, considera que la gestió del dia a dia i els reptes de ciutat seran resolts abastament i pel
que fa a la resta, reitera d´Iniciativa i del Partit dels Socialistes una voluntat de diàleg i d´entesa
per a les qüestions importants i manifesta que hi haurà una comunicació constant amb els
diferents grups per a consensuar els temes.
Sr. Teixidor.Demana disculpes per si ha ofès algú. En relació amb el tema dels pactes comenta que potser no
s´ha explicat prou bé, però que, en tot cas, no li constaven d´una forma oficial i opina que hauria
estat bé, avui, fer-ne esment.
Sr. Sais.El fet de no haver-se visualitzat amb una roda de premsa no vol dir que no hi hagin hagut reunions
i acords així com un programa i uns objectius a seguir i complir
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 446765-D a 446783-D, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal
del dia 31 de juliol de 2007
Certifico
La secretària acctal.

