Ref. 13.271107
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE
NOVEMBRE DE 2007
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió : 13/2007
Data :
27.11.2007
Hora d’inici :
20.06 h.
Hora d’acabament 21.30 h.
Lloc :
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
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
Secretari
Juan Antonio Gil i Lemus
Interventora acctal.
Carmina Casas Noguer
ORDRE DEL DIA
1.- Nova aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de la Bisbal d´Empordà
2.- Delegació de la recaptació executiva al Consell Comarcal del Baix Empordà
3.- Adhesió al Pla d´assistència comptable de la Diputació de Girona – XALOC
4.- Nomenament de representant municipal al Consorci Urbanístic de l´Aigüeta
5.- Ratificació decret de l´Alcaldia s/ la comissió encarregada de la delimitació territorial
Control i seguiment dels òrgans de govern
6.- Donar compte decret de l´Alcaldia
7.- Assabentat de sentència
8.- Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
Abans d´iniciar la sessió el secretari explica que no es va poder confeccionar l´acta de l´anterior
Ple a causa d´un problema en l´aparell de gravació i que es podrà aprovar a la propera sessió
ordinària.

1.- NOVA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL
Atès que en data 30.10.2007 el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar inicialment
el Pla de Protecció Civil.
Atès que examinada la documentació que figura a l’expedient sobre l’esmentat pla hi manquen
una sèrie de continguts fonamentals
Atès el que disposa la Llei de Protecció de Catalunya (Llei 4/97 de 20 de maig) i demés normativa
que resulti aplicable,
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
1-Deixar sense efecte l’aprovacio inicial del Pla de Protecció Civil acordada pel Ple de la
Corporació en data 30-10-2007.
2-Aprovar de nou amb caràcter inicial el Pla de Protecció Civil compost per la següent
documentacio:
-Manual d’Actuacio Bàsic
-Document Bàsic
-Manual d´Actuació per Transport de Mercaderies Perilloses(Transcat)
-Manual d’implantació i manteniment
-Manual d’Actuació per inundacions (INUNCAT)
-Manual d’Actuació per incendis forestals (INFOCAT)
-Anexos Generals.
3-Exposar el públic el present acord durant el termini de 30 dies En el BOP, DOGC i en el Tauler
de anuncis de la Corporació per tal que es pugui efectuar les al·legacions i observacions
pertinents
4-Remetre el present acord al Departament de Governació i al Departament d´Interior de la
Generalitat de Catalunya
Intervé el secretari per aclarir que, a la proposta sotmesa a votació a la comissió informativa hi va
haver un error. Es va repetir “Manuel d´Actuació per Transport de Mercaderies Perilloses i per
error, no es va fer esment, de l´ annexa de “Manual d´Implantació i Manteniment”. La corporació
està d´acord a incorporar aquesta esmena, i vota a favor.
Intervencions.Sr. Aparicio .Explica que el seu vot és favorable per tractar-se d´una actuació necessària, això no obstant i a
causa de no haver pogut revisar aquest Pla abans d´aquesta aprovació, presentaran esmenes
durant el període d´exposició pública, sobre algunes mancances que han observant en la seva
redacció.
2.- DELEGACIÓ RECAPTACIÓ EXECUTIVA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
Atès que aquest Ajuntament realitza la gestió integral de tots els tributs locals i preus públics
(liquidació, inspecció i recaptació), tant pel que respecta a període voluntari com a executiva.
Atès que la complexitat en la gestió fa necessari el suport i/o delegació del servei de recaptació
executiva.

Atès que l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 106 de la llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, permeten la delegació de les competències en matèria de recaptació de tota mena
de recursos tributaris i altres de dret públic.
Atès que una de les directives del Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Baix
Empordà, recull com a funció pròpia posar a disposició dels ajuntaments que ho sol·licitin
l’assessorament i l’assistència que necessitin per al desenvolupament de les seves activitats.
Atès que aquest ajuntament està interessat en la delegació dels serveis de recaptació executiva,
en totes les fases del procés que estableix el RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació.
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni;
Administració i Règim interior, Tercera edat; Sanitat; Seguretat ciutadana.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
Primer.- DELEGAR els serveis de recaptació executiva al Consell Comarcal del Baix Empordà,
tant dels recursos de naturalesa tributària com dels altres ingressos de dret públic, exceptuant
multes de trànsit.
Segon.- APROVAR el conveni de col.laboració, que s’adjunta a la present proposta, a subscriure
entre les parts: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà.
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 al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades el Consell Comarcal s’atendrà a
la normativa general aplicable.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal perquè procedeixi a l’acceptació de la
delegació conferida.
Setè.- PUBLICAR, un cop acceptada la delegació per part del Consell Comarcal del Baix Empordà
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. Teixidor.Explica que el seu vot és favorable per considerar justificat aquest acord, a causa de la
complexitat i la feina que comporta la recaptació executiva i que encara ho considera més justificat
si es crea la comissió de seguiment.

Pregunta quina serà la periodicitat d´aquesta comissió de seguiment.
Sr. Sais.- Respon que la periodicitat serà de dues vegades l´any.
3.- DELEGACIÓ PLA D’ASSISTÈNCIA COMPTABLE A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – XALOC
Atès que en l’actualitat aquest ajuntament té contractat el programari i l’assistència comptable amb
la mercantil ABS Informàtica, S.L., NIF. B-59383596 de Barcelona, amb un cost anual
considerable.
Atès que l’organisme autònom de la Diputació de Girona- Xarxa local de tributs- té com a una de
les seves finalitats i competències l’assessorament i suport comptable als ens locals i compta amb
els recursos necessaris pel manteniment del sistema d’informació comptable.
Atès que l’encàrrec no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius
del seu exercici, ni cap cost a l’ajuntament.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
Primer.- ENCARREGAR el Pla d’assistència comptable d’aquest ajuntament a la Diputació de
Girona –XALOC- i formalitzar el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència
comptable per la xarxa local de tributs de la Diputació de Girona (Modalitat d’assistència local),
que figura com a annex a la present proposta.
Segon.- LA DURADA per la qual s’acorda la present delegació s’estableix de vigència indefinida,
llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar sense efecte l’esmentada delegació,
fet que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
Tercer.- 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.
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Diputació de Girona –XALOC- i a la Intervenció
municipal als efectes del seu coneixement.
4.- NOMENAMENT DEL SR. PERE TEIXIDOR HENÁNDEZ, COM A REPRESENTANT DE
L´AJUNTAMENT AL CONSORCI URBANÍSTIC DE L’AIGÜETA.Atès que amb data 02.04.96 el Ple de la corporació va aprovar els Estatuts del Consorci Urbanístic
de l´Aigüeta.
Atès que el Ple de data 10 de juliol de 2007, mitjançant acord, va nomenar dos representants en el
Consorci Urbanístic de l´Aigüeta en les persones de Lluís Sais i Puigdemont i Francesc Yruela i
Díaz.
Atès que segons els estatuts del Consorci Urbanístic de l´Aigüeta en el seu article 8.1 estableix
que “el Consell General assumeix la més alta representació de l´entitat i estarà integrat inicialment
per :
a) tres representants de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
b) ............................................................................................
Atès que a l´acord plenari anteriorment esmentat únicament es va produir el nomenament de dos
representants municipals.

Atès que en tot l´ establert anteriorment es necessita el nomenament d´un nou representant
municipal,
Atès que ha estat informat favorablement, per la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni;
Administració i Règim interior, Tercera edat; Sanitat; Seguretat ciutadana.
El Ple municipal, amb 8 vots a favor (ESQUERRA; CIU; ICV-EuiA)i 5 abstencions (PSC), acorda :
1.- Nomenar, com a tercer representant municipal, el regidor Sr. Pere Teixidor i Hernández
2.- Notificar el present acord al senyor Pere Teixidor Hernández a fi i efecte de prestar la seva
conformitat al nomenament proposat.
Intervencions .Sr. Teixidor .Agraeix aquest nomenament i manifesta que desenvoluparà la seva tasca en aquest consorci el
màxim de bé possible.
Sr. Romaguera.Considera que és estrany que el principal grup de l´oposició i el que més vots representa en
aquesta corporació no estigui present en aquest Consorci.
Explica que el seu vot és l´abstenció a fi que el Sr. Teixidor no pugui interpretar un vot negatiu cap
a ell.
Sr. Sais.Explica com es van fer els nomenaments a l´anterior legislatura i recorda també com durant dos
anys i mig mai se´l va convocar a cap reunió del Consorci. Ara, en aquesta legislatura, primer es
va decidir nomenar dos representants i restar a l´espera del paper de l´oposició durant aquests
mesos. Manifesta que és evident que l´oposició del PSC i la que ha fet ICV-EUiA, a valoració de
l´equip de govern, ha estat diferent; una amb més caire constructiu i l´altra amb menys, i això, diu,
ha estat en criteri final decisori per a sotmetre al Ple el nomenament del Sr. Teixidor.
Sr. Romaguera.Li consta que l´alcalde té una versió especial, que coincideix amb la seva, respecte a organismes
o consorcis, on els elements són bàsicament de treball i els coneixements de la temàtica i
l´experiència en són un grau important. Per això, en aquest cas, diu, que no vol insistir més i que
ja es valoraran els resultats.
5.- RATIFICACIÓ DECRET DE L´ALCALDIA S/ LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE LA
DELIMITACIÓ TERRITORIAL
Atès l´escrit de l´Ajuntament de Forallac NRE 5441 (18.07.2007) que ens comunica els nous
membres que han de formar part de la comissió encarregada de realitzar les operacions de
delimitació del terme municipal
Atès que, el que disposa l´article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis : “si durant la tramitació de l´expedient de
delimitació es produeix la renovació del consistori, degut a un procés d´eleccions municipals, s´ha
de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi ha, o bé nomenar una nova comissió de
delimitació municipal per decret de l´Alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel Ple,
d´acord amb el que s´estableix en els apartats anteriors . Aquests acords s´han de comunicar al

Departament de Governació i Administracions Publiques en el termini 15 dies a comptar de
l´endemà de la seva publicació”.
Atès que ha estat informat favorablement, per la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni;
Administració i Règim interior, Tercera edat; Sanitat; Seguretat ciutadana.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda
PRIMER :- RATIFICAR el decret de l´Alcadia, que es transcriu íntegrament a continuació:
“Atès l´escrit de l´Ajuntament de Forallac NRE 5441 (18.07.2007) que ens comunica els nous
membres que han de formar part de la comissió encarregada de realitzar les operacions de
delimitació del terme municipal
Atès que, el que disposa l´article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis : “si durant la tramitació de l´expedient de
delimitació es produeix la renovació del consistori, degut a un procés d´eleccions municipals, s´ha
de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi ha, o bé nomenar una nova comissió de
delimitació municipal per decret de l´Alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel Ple,
d´acord amb el que s´estableix en els apartats anteriors . Aquests acords s´han de comunicar al
Departament de Governació i Administracions Publiques en el termini 15 dies a comptar de
l´endemà de la seva publicació.
Vist que a l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà s´ha produït una renovació municipal com a
conseqüència de les eleccions del mes de maig.
Vist tot l´anterior i en ús de les meves atribucions,
HE RESOLT :
1.- Designar els nous membres que han de formar part de la comissió encarregada de realitzar les
operacions de delimitació del terme municipal de la Bisbal d´Empordà, d´acord amb el següent :
- Lluís Sais i Puigdemont
- Francesc Yruel i Díaz
- Angel Planas i Sabater
- Juan Antonio Gil i Lemus
- Eva Luque i Paneque

Alcalde
Regidor de Manteniment de la ciutat
Regidor de Medi Ambient
Secretari de la corporació
Arquitecta municipal

2.- Proposar la ratificació del present decret en el proper Ple que se celebri
3,. Notificar el present acord a l´Ajuntament de Forallac, al Departament de Governació i
Administracions Públiques i publicar el present acord en el BOP i DOGC
La Bisbal d´Empordà, 19 de novembre de 2007”
SEGON.- Notificar el present acord a l´Ajuntament de Forallac
TERCER.- Publicar aquest acord en el BOP i DOGC

ASSUMPTE D´URGÈNCIA
Per assentiment s´aprova la urgència de tractar el següent punt en aquest Ple.
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT. Sr. Antonio Ramirez Sánchez
Atès la proposta de contractació del regidor d’esports per a la contractació laboral del Sr. Antonio
Ramirez Sanchez com a “monitor sala fitness” amb un jornada del 56 % i sota la modalitat
contractual de obra i servei determinat.
Ates el Decret d’ Alcaldia de data 22-11-2007
Atès que l’inici del contracte es preveu pel proper dia 03-12-2007 fins el dia 20-06-2008, data de
finalització del curs esportiu.
Atès la sol·licitud per incompatibilitat per activitats públiques i/o privades presentada el 23-11-2007
pel Sr. Antonio Ramirez.
Atès que d’acord amb la legislació aplicable, Llei 53/1984, de 26 de desembre i demés legislació
que resulta aplicable, l’activitat privada que desenvolupa actualment l’esmentada persona és
perfectament compatible amb la tasca que haurà de desenvolupar.
El Ple municipal. amb 7 vots a favor (ESQUERRA; CIU) i 6 abstencions (PSC- ICVEUiA), acorda :
Primer.- Declarar i reconèixer la compatibilitat al Sr. Antonio Ramirez Sanchez, amb DNI
78001679P.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.
Intervencions.Sr. Teixidor.Pregunta si el Sr. Ramirez ja treballava al pavelló
Sr. Sais.Explica que la sala de fitness municipal requereix d´una persona amb suficients coneixements per
tal d´orientar i assessor els usuaris, i que aquest és el motiu de la contractació d´aquesta persona.
Sr. Aparicio.Opina que hauria estat bo convocar una Junta de portaveus per tal de facilitar aquesta informació
amb una mica més de temps i poder consultar les circumstàncies que es donen en aquest cas;
Comenta que hi manca l´informe favorable d´algun responsable del pavelló d´esports per si es
donés el cas que hi hagués alguna dificultat a l´hora de combinar l´horari amb la feina privada.
D´altra banda, manifesta que li sembla bé demanar la compatibilitat , i sol.lcita que l´alcaldia o
l´equip de govern marqui quin ha de ser el criteri de sol.licitud i autorització de compatibilitats.
Sr. Sais.Li estranya que el PSC trobi tant bé el tema de les compatibilitats i que no l´apliqués durant el seu
mandat, i manifesta que l´equip de govern regularitzarà tot el que cregui que s´ha de regularitzar
en tots els temes que sigui necessari.
S´inicia un debat sobre aquest assumpte i el Sr. Aparicio demana al Sr. Sais que li aclareixi la
seva intervenció, a la qual cosa el Sr. Sais respon que ho farà en privat.

Sr. Teixidor.Explica la seva abstenció perquè considera que en temes laborals una reunió prèvia seria positiva.
CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets de l´Alcaldia des del dia 22.10.2007 al 23.11.2007, i es llegeixen
literalment els següents.
Decret de l´Alcaldia de data 30.10.2007
Atesa la notificació rebuda el dia 2.10.2007 amb número d´entrada 6917, procedent del Jutjat
Contenciós Administratiu num.1 de Girona, referent al PROCEDIMENT :
RECURS ordinari 466/2007, interposat TROVICASA 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 466/2007 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 notificar-los
aquest decret ni 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.
Decret de l´Alcaldia de data 12.11.2007
Atès el que disposa els articles 23. 3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de Bases de Regim
Local; 55 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya i 47.1 i 2 del RD 2568/86.
Atesa la meva absència durant els dies 13 I 14 de novembre de 2007 del terme municipal de la
Bisbal d’Empordà .
En ús de les meves atribucions
HE RESOLT:
1- Delegar la totalitat de l’ exercici de les meves atribucions i funcions, en el 1r tinent d’alcalde,
Francesc Yruela i Diaz durant el període de la meva absència.

2- Notificar el present acord al Sr. Yruela
3- Publicar el present acord en el Butlletí de la província.
4- Donar Compte al Ple en la propera sessió que celebri.
Decret de l´Alcaldia de data 16.11.2007
Atesa la notificació rebuda el dia 23.10.2007 amb número d´entrada 7475, procedent del Jutjat
Contenciós Administratiu num.1 de Girona, referent al PROCEDIMENT :
RECURS ordinari 551/2007, interposat COMPANYIA DE BENS I NEGOCIS 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 :
6) COMPARÈIXER en el PROCEDIMENT: Recurs ordinari 551/2007 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.
7) En haver-hi altres interessats en l´expedient administratiu, és procedent notificar-los
aquest decret i emplaçar-los a fi que puguin personar-se al procediment en el termini de
nou dies : Sr. Pere Comalada Joli (arquitecte) ; Joan Brugué SL (constructor)
8) No hi ha en curs altres recursos contenciosos en el quals hi puguin concórrer els
supòsits d´acumulació.
9) SOL.LICITAR al president de la Diputació de Girona l´assistència dels serveis jurídics de
la Diputació.
10) DONAR COMPTE d´aquest decret al Ple de l´Ajuntament.
Decret de l´Alcaldia de data 19.11.2007
Atès l´escrit de l´Ajuntament de Forallac NRE 5441 (18.07.2007) que ens comunica els nous
membres que han de formar part de la comissió encarregada de realitzar les operacions de
delimitació del terme municipal
Atès que, el que disposa l´article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis : “si durant la tramitació de l´expedient de
delimitació es produeix la renovació del consistori, degut a un procés d´eleccions municipals, s´ha
de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi ha, o bé nomenar una nova comissió de
delimitació municipal per decret de l´Alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel Ple,
d´acord amb el que s´estableix en els apartats anteriors . Aquests acords s´han de comunicar al
Departament de Governació i Administracions Publiques en el termini 15 dies a comptar de
l´endemà de la seva publicació”.
Vist que a l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà s´ha produït una renovació municipal com a
conseqüència de les eleccions del mes de maig.

Vist tot l´anterior i en ús de les meves atribucions,
HE RESOLT :
1.- Designar els nous membres que han de formar part de la comissió encarregada de realitzar les
operacions de delimitació del terme municipal de la Bisbal d´Empordà, d´acord amb el següent :
- Lluís Sais i Puigdemont
- Francesc Yruel i Díaz
- Angel Planas i Sabater
- Juan Antonio Gil i Lemus
- Eva Luque i Paneque

Alcalde
Regidor de Manteniment de la ciutat
Regidor de Medi Ambient
Secretari de la corporació
Arquitecta municipal

2.- Proposar la ratificació del present decret en el proper Ple que se celebri
3,. Notificar el present acord a l´Ajuntament de Forallac, al Departament de Governació i
Administracions Públiques i publicar el present acord en el BOP i DOGC
Decret de l´Alcaldia de data 22.11.2007
Atesa la necessitat de contractar personal per al Patronat Municipal d´Esports de la Bisbal
d´Empordà, a fi de cobrir les necessitats del servei.
Atesa la possibilitat de contractar personal laboral amb caràcter no permanent, tal i com estableix
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Atesa la possibilitat de contractar personal laboral no permanent directament i sense convocatòria
pública per a la via de màxima urgència tal i com es reconeix a l´article 291.1. del Text Refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que és totalment necessari incorporar una nova persona al Patronat d´Esports amb la
màxima urgència.
Vist l´exposat i en ús de les meves atribucions,
RESOLC :
1.- Contractar el Sr. ANTONIO RAMIREZ SÁNCHEZ, amb DNI 78001679-P pel període comprés
entre el 03.12.2007 al 20.06.2008, ambdós inclosos, sota la modalitat contractual d´obra i servei
determinat, amb una jornada del 56% i amb una retribució de 546,82 euros bruts mensuals.
2.- Comunicar aquest acord a l´interessat per tal de signar el corresponent contracte de treball
3.- Donar compte al proper ple municipal
4.- Publicar aquest acord en el BOP i en el DOGC
7. - ASSABENTAT DE SENTÈNCIA
El Ple municipal es dóna per assabentat d´aquesta sentència :
Recurs: 1603/2003
Actor: Comercial Metropol, S.L.

Demandat: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Sentència 556/2007 , diu :
“Desestimamos el recurso de contencioso-administrativo interpuesto por Comercial Metropol SL
contra la resolución del Ayuntamiento de la Bisbal d´Empordà de fecha 29 de octubre de 2003,
aarriba expresada, sin hacer imposició de costas en este proceso”
8.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.Pregunta com estan els temes que van sorgir en el Consell escolar municipal : circulació i cotxes
mal aparcats al carrer de l´institut; neteja deficient; pati de l´institut petit; tanca degradada que
caldria renovar; cicle xerrades i subvenció de 700 euros pendent de cobrar.
Sra. Felip.Respon que es va pagar la subvenció a l´AMPA del col.legi Joan de Margarit i que no s´havia fet la
repartició proporcional a les altres AMPA´S. Ara ja està solucionat.
Pel que fa a la neteja i vigilància de la zona de l´IES, explica que, es va requerir la policia local i
els serveis de neteja de la casa i sembla que ara, també, ja està resolt. Igualment s´ha parlat amb
els mossos per tal que facin vigilància.
Quant al pati, efectivament ha quedat petit a causa del nombre d´alumnes, però diu que ja s´ha
parlat amb el director dels Serveis Territorials de Girona i hi ha el compromís de construir un nou
institut a mig i llarg termini.
Sr. Teixidor.Recorda que hi ha pendent de resposta la pregunta sobre una reixa de desguàs d´aigües plujanes
al carrer Canigó.
Sr. Yruela.Respon que és una reixa que s´ha de fer expressament perquè no és standard , però que els
serveis tècnics ja n´estan al cas.
Sr. Teixidor.Comenta que hi ha la solució provisional de posar-hi un pneumàtic retallat.
Sr. Yruela .Respon que ja es va fer però que a causa del trànsit és insuficient, per això es canviarà tota la
reixa.
Sr. Teixidor.Comenta que també hi ha altres reixes i tapes de clavegueres en el mateix estat i formula el prec
que es revisin i es faci la mateixa actuació a tots els llocs on calgui.
El Sr. Yruela en pren nota.
Sr. Teixidor.Demana que es faci alguna actuació sobre la vialitat en els carrers de les urbanitzacions del Puig
de Sant Ramon, Castell d´Empordà i el Bosquetet i pregunta si l´equip de govern ho té pensat fer.
D´altra banda a la vorera de l´encreuament carrer Canigó amb ctra. Castell d´Empordà direcció
nord, hi aparquen cotxes amb el conseqüent perill que comporta. Vol deixar constància de la
preocupació del seu grup i demana que s´hi faci alguna actuació.

Pregunta si ja hi ha alguna intenció en aquest sentit.
Sr. Alcalde.Reconeix que, efectivament a vegades hi ha cotxes aparcats en aquesta vorera i manifesta que es
parlarà amb el taller de cotxes per solucionar-ho.
Pel que fa a la qüestió de la mobilitat s´hi està treballant per buscar una solució òptima per a
tothom fins i tots per als veïns .
Sr. Teixidor.Reconeix que totes les actuacions sobre mobilitat són polèmiques però que en aquest cas
únicament s´està parlant de establir carrers només de baixada o només de pujada.
També opina que, precisament, perquè són temes polèmics, cal que no només es treballin des
dels despatxos, sinó que es faci també amb els afectats o beneficiats.
Finalment, i en relació amb el tema de la violència de gènere, que s´ha viscut a la Bisbal aquesta
setmana, explica les actuacions que ell mateix i que des de l´alcaldia es van dur a terme i ratifica
la sensibilitat del seu grup en relació amb aquests temes.
Ara, i davant d´aquesta recent experiència, demana que tots els grups polítics es reuneixin i
valorin els serveis que s´han fet o es fan envers les dones maltractades per fer-ne una valoració
positiva i que juntament amb els tècnics s´elabori un protocol que ompli els buits que a vegades
des de la Generalitat no es fa.
El Sr. Alcalde recull aquest prec del Sr. Teixidor.
A continuació l´alcalde respon les preguntes formulades, per escrit, abans d´aquest Ple, pel grup
del PSC.
Sr. Sais.Respecte al nombre de contractacions de personal fins a la data de la resposta, l´alcalde fa
entrega de la documentació sobre aquestes contractacions i explica que el procediment seguit és
l´habitual; explica que, fins ara, no li consten informes de secretaria sobre les contractacions, però
sí que se n´ha fet en les contractacions de caràcter urgent, així com també informe dels regidors.
També aclareix que algunes contractacions s´han publicat en el BOP i en el DOGC, tot i que les
publicacions en el DOGC tenen un cost econòmic important, per això creu que serà millor fer
aquestes publicacions agrupades i de forma periòdica.
Pel que fa a nombre de baixes de la policia local, des del 16 de juny fins a la data de la resposta,
explica que, un agent va marxar per anar als mossos d´esquadra i dos més són a l´Escola de
Policia, la marxa del primer es va cobrir amb la persona contractada per a reforç temporal a l´estiu
i que les altres dues no s´han cobert, per acord amb al cap de la policia i a fi de reestructurar el
servei, fins a final d´any. El procediment selectiu va ser el de la persona de reforç. També explica
que a les dues persones que assisteixen al curs bàsic a l´Escola de Policia no se´ls ha augmentat
les indemnitzacions.
Explica que no hi ha hagut cap increment de sou (increments consolidats) des del 16 de juny fins a
la data de la resposta
En relació amb les preguntes sobre l´assistència del responsable del cadastre a un curs a
Granada, respon que va ser una proposta de la regidora d´Hisenda, avalada i aprovada per la
Junta de Govern local; hi ha una memòria redactada per la persona que va assistir al curs que
està a disposició dels regidors per tal de ser consultada.

Sobre el tema de l´expedient de disciplina urbanística obert a nom del funcionari municipal Sr.
Vilardell, comenta que aquest expedient està seguint el mateix curs que d´altres però que sembla
que hi podria haver algun defecte de forma, això no obstant, confia poder contestar més
àmpliament després d´haver-ho estudiar detingudament.
En relació amb els convenis, acords i compromisos verbals que s´han pres per compensar el
pagament de taxes; quines han estat les persones o empreses afectades i en base a quins
informes, l´alcalde respon que no hi hagut cap novetat des del mes passat, quan ja va explicar
aquest mateix tema.
Explica que per decret de l´Alcaldia de data 23.10.2006, signat pel Sr. Romaguera, es va adjudicar
el contracte d´instal.lació de l´ascensor.
Pel que fa a les preguntes 8 i 9 fa entrega als Sr. Romaguera dels informes corresponents sobre
els passos de vianants elevats i sobre la substitució de les tanques protectores.
En relació amb la pregunta sobre les tasques del nou tècnic d´administració general de l´àrea
d´Urbanisme, respon que són les d´assessorament urbanístic amb especial incidència en els
temes de planejament urbanístic, gestió, disciplina i recolzament a la secretaria de l´Ajuntament, i
que ha intervingut en molts expedients, els que estaven pendents de resoldre i els que es generen
dia a dia (UA-8; tema Ciurana; Mas Paretas; cessions zones verdes INCASOL, disciplina
urbanística...); també ha redactat informes de tot tipus de qüestions i que si el secretari considera
que és pot fer, se´ls hi facilitaran.
El secretari, intervé, per aclarir que l´accés als expedients és únicament pels que se sotmeten al
Ple o a la Junta de Govern, i que pels que no hi estiguin conclusos, sinó tenen condició
d´interessats, no hi tenen accés i a més haurien d´acreditar per escrit la finalitat i tipus d´expedient
que desitgen.
Sr. Secretari.L´alcalde te la potestat de facilitar els expedients i els informes d´acord amb la legislació vigent,
però sempre s´ha de sol.licitar pe escrit i mirar cas per cas, perquè s´ha de tenir el compte la
protecció de dades de caràcter personal.
L´alcalde explica que és un contracte d´assessorament i consulta del mateix tipus que el de les
persones que hi ha a Terracotta Museu o al geriàtric municipal, i que hi ha la intenció d´incloure la
dotació pressupostària en el proper exercici. També explica que els honoraris d´aquesta persona
van en funció del volum de feina portat a terme i que no són exagerats en comparació amb els
preus de mercat per a aquest tipus de tasques. Aclareix que no factura per hores, sinó per feines, i
que aquest mes ha cobrat 2300 euros bruts.
Sr. Romaguera.Pregunta com està la licitació de les obres dels jutjats. Si han començat les obres i si s´ha fet
l´acta de replanteig.
Sr. Sais.Respon que en el transcurs d´aquesta setmana es farà l´acta de replanteig i que encara no s´ha
començat únicament s´hi està traslladant material.
Sr. Romaguera.Vol fer constar que el termini d´execució va ser una de les condicions valorada per a l´adjudicació
d´aquesta obra i que si es té en compte que aquesta adjudicació va passar pel Ple el mes de
setembre i que encara, ara, no s´ha signat l´acta de replanteig, aquest mèrit de l´empresa

adjudicatària perd vigència. Opina que l´Ajuntament hauria de fer tot el possible per accelerar
aquesta obra i intentar quedar bé amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
L´alcalde respon que s´està en permanent contacte amb el Departament de Justícia tant de
Girona com a de Barcelona
Sr. Romaguera.Comenta que hi ha una bombeta fosa al carrer del Pont. Opina que aquest servei l´hauria de
seguir donant l´Ajuntament,
L´alcalde comenta que ja ha donat avís, perquè ja se n´havia donat compte.
Sr. Romaguera.Explica que en el mateix carrer s´han posat multes, per aparcar en ratlla groga, a dos quarts de
quatre de la matinada. Opina que aquesta ratlla groga, ara, ja no té l´objectiu pel qual l´equip de
govern anterior la va fer pintar i se sorprèn que es posin multes a aquesta hora de la matinada i a
més que a la butlleta s´hi faci constar que el denunciat està absent, en conseqüència demana que
es tingui en compte el que ha explicat i que estaria bé que el denunciat no hagués de fer recurs.
Sr. Sais.Respon que en pren nota i que intentarà reconduir la situació. Opina que probablement sigui
discutible l´excessiu zel de multar a segons quines hores, però considera que també s´han de
valorar les infraccions que realment són greus.
Sra. de Ribot
En relació amb l´afirmació, en el Ple del mes de setembre, sobre que els arbres del passeig
estaven malalts a causa de la manca de cura general, pregunta al Sr. Planas si es tracta d´una
frase feta o si realment en té una evidència, ja que l´informe tècnic que els ha fet arribar no en
parla.
Sr. Planas.Respon que la seva informació és la que consta a l´informe del tècnic. També aclareix, però, que
la seva afirmació no anava pels arbres del passeig sinó per altres zones o arbrats.
S´inicia un debat entre el Sr. Planas i la Sra. Ribot. El Sr. Planas li farà arribar un informe de tots
els arbres que necessiten tractament.
Sr. Romaguera.Considera que la pregunta a l´anterior Ple va ser molt concreta i que la resposta del Sr. Planas,
també, per això opina que , ara, s´hauria de disculpar.
Sr. Planas.Respon que si s´hagués de disculpar ja ho hauria fet, i ratifica que la seva resposta no anava pels
arbres del passeig.
Sr. Romaguera.Pregunta perquè no s´ha fet cap acte d´inauguració de l´exposició “Somriures” que hi ha al Castell.
Sra. Anglada .Explica que, tal com es va dir a la comissió informativa, a les inauguracions d´exposicions
provinents de la Diputació no hi assistia massa gent i es va considerar una despesa innecessària;
que hi ha molts dies per visitar-la; i que s´havia de tenir en compte que l´artista tampoc hi hauria
assistit.

S´inicia un debat entre el Sr. Romaguera i la Sra. Anglada.
Sr. Romaguera.Pregunta perquè no es farà inauguració del Mundial
Sr. Sais.Respon que és més preocupant tenir les instal.lacions totalment condicionades i que a la comissió
informativa, literalment, va dir “... que no els treu la son fer una inauguració del Mundial d´una
forma espectacular...” .Vol deixar clar que no hi ha cap motivació personal per no fer inauguració i
que si hi ha l´oportunitat de portar una actuació que pugi donar lluïment i que sigui de compliment
per a tothom, no ho descarten. Considera que hi ha coses més importants que aquesta
inauguració.
Sra. Güell.Explica que la intervenció de l´alcalde a la comissió informativa, en relació amb aquest tema, va
ser que no pensaven fer la inauguració el proper any i que l´argument va ser que la majoria de la
gent que va fer el Mundial, ara, no tenia poder. Comenta que ella va respondre que per al seu
grup i especialment per ella mateixa, és molt més important el sentiment de les persones que no el
poder i que es podia inaugurar de qualsevol manera. També que s´havien de tenir en compte les
administracions que hi havien aportat diners i els professionals que hi ha treballat. Per això sol
calia fer inauguració oficial.
Sr. Sais.Respon que serà l´acta de la comissió informativa la que reflectirà exactament tot el que es va dir.
Sr. Romaguera.Comenta que hi ha compromisos institucionals que els equips de govern han de respectar. i
considera que el “curriculum” (els equips de govern, els compromisos i les aportacions de diferents
administracions) del Mundial mereix un reconeixement i manifesta que no coneix cap precedent de
cap teatre, inclòs dintre del Pla de Teatre de la Generalitat, que no hagi fet inauguració amb la
participació i protagonisme de totes els administracions. Considera que és imprescindible que
s´inauguri i que es convidi totes les administracions que han fet possible que, finalment, es posi a
prova l´equipament escènic i de só que no es va poder fer abans.
Sra. Anglada.Explica que els primers actes que es duran a terme en el Mundial seran els dies 15 i 16 de
desembre, per donar normalitat a uns actes que fins ara, per falta d´espai, no es podien fer i que
no seria normal que, ara, haguessin d´esperar una inauguració.
Més endavant es podrà fer la inauguració.
S´inicia un debat entre la Sra. Anglada i el Sr. Romaguera.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
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