Ref. 12.311007
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D´OCTUBRE
DE 2007

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió :
Data :
Hora d’inici :
Hora d’acabament
Lloc :

12/2007
30.10.07
20.08 h.
22.15 h.
Ajuntament

ASSISTENTS
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Ramon Romaguera i Amat
Concepció de Ribot i Mundet (s´incorpora a les 20.19 h.)
Oscar Aparicio i Pedrosa
Albert Pacheco i Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor i Hernández
Excusen la seva absència
Àngel Planas i Sabater
Francesc Yruela i Díaz
Secretari
Juan Antonio Gil i Lemus
Intervontora acctal.
Carmina Casas Noguer
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió ordinària del dia 25.09.2007
2.- Aprovació ordenances fiscal exercici econòmic 2008
3.- Concertació operació de préstec a llarg termini per a finançament d´inversions
4.- Modificació plantilla de personal
5.- Nomenament de vocal suplent en el Consorci del Govern Territorial del Salut del Baix Empordà
6.- Aprovació inicial del Pla municipal de Protecció Civil
7. Inici de l´expedient de declaració de bé cultural d´interès local de la fàbrica Can Coromina.
Control i seguiment dels òrgans de govern
8.- Donar compte decret de l´Alcaldia
9.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25.09.2007.
Per part del senyor Josep Teixidor s´afirma que el seu grup polític no és EUiA, sinó ICV-EUiA, i
que com a conseqüència d´això a la pàgina 9 de l´acta de la sessió del dia 25.07.2007, on diu : “fa
constar que on diu EUiA, ha de dir ICV-EUiA”. Que, a més, diu que quan a la mateixa pàgina 9
parlava del Departament de carreteres es volia referir al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
En aquest punt s´incorpora la Sr. Ribot
El Sr. Romaguera diu que li agradaria que les actes se li enviessin amb més antelació.
Se sotmet a votació l´aprovació de l´acta del dia 25.09.2007, la qual s´aprova per assentiment
amb la següent esmena a la pàgina 9, on diu : “fa constar que on diu EUiA, ha de dir ICV-EUiA”.
2.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCAL EXERCICI ECONÒMIC 2008
Atesa la necessitat de revisar i/o actualitzar les ordenances fiscals que han de regir pel proper
exercici econòmic 2008.
Atès el que disposen els articles 15 i 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.
Atès que els increments que es proposen pel proper exercici són els que figuren a l’annex que
s’incorpora en la present proposta.
Vist l' informe d’intervenció municipal, de data 22 d'octubre de 2007, el qual figura incorporat a
l’expedient.
El Ple municipal, amb vots a favor 4(ESQUERRA), 1 (CIU), 1 (ICV-EUiA), i 5 en contra (PSC)
acorda :
Primer.- APROVAR les següents ordenances fiscals, les quals ja contenen les modificacions per a
l’exercici 2008; i que entraran en vigor a partir del dia primer de gener de 2008:
1.1.-Ordenança Fiscal núm. 3: Impost sobre béns immobles
1.2.-Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre activitats econòmiques
1.3.-Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.4.-Ordenança Fiscal núm. 6: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5.-Ordenança Fiscal núm. 7: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
1.6.-Ordenança Fiscal núm. 8: Taxes per a la realització d’activitats jurídico administratives de
competència local.
1.7.-Ordenança Fiscal núm. 9: Taxa de cementiri municipal
1.8.-Ordenança Fiscal núm. 10: Taxa de clavegueram
1.9.-Ordenança Fiscal núm. 11: Taxa per recollida d’escombraries
1.10.-Ordenança Fiscal núm. 12: Taxa per retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
1.11.- Ordenança Fiscal núm. 14: Taxa per la utilització privativa o ocupació o aprofitament
especial del domini públic
1.12.- Ordenança Fiscal núm. 15: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
1.13.- Ordenança Fiscal núm. 16: Reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d´instal.lacions i equipaments municipals

1.14.- Ordenança Fiscal núm. 18: Reguladora dels ajuts per a la rehabilitació dels edificis inclosos
en l’àmbit del “Pla Especial del Nucli Antic”
1.15.- Ordenança Fiscal núm. 19: Reguladora de l’estacionament controlat de vehicles a la via
pública (aparcament horari) i dels seu preu públic.
1.16.- Ordenança Fiscal núm. 20: Reguladora del trànsit, seguretat vial i quadres de multes.
2n.- APROVAR l´ Ordenança General dels Preus Públics on hi consten específicament els preus
públics d’aplicació per a l’exercici 2008 i les respectives tarifes individualitzades, aplicables a partir
de 1r. de gener.
3r.- MANTENIR igual que l’exercici 2007 els tributs i preus públics no modificats expressament
pels acords 1er i 2on. anteriors.
4t.-EXPOSAR al públic els anteriors acords durant el termini mínim de 30 dies hàbils, comptats a
partir de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les observacions i/o al·legacions que
considerin oportunes.
5è.-CONSIDERAR definitivament aprovats els acords precedents en el cas de no produir-se
reclamacions dins del termini assenyalat a l’apartat anterior, d’acord amb l’article 17 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Intervencions.Sr. Teixidor.- Manifesta el seu vot favorable destacant l´agrupament de les llicències de
construcció i la bonificació per rehabilitació d´habitatges del nucli antic. També destaca la
incorporació d´una nova categoria; la número 3 i la inclusió d´ habitatges de més de 50 anys.
Sr. Romaguera.- Manifesta que les ordenances en sí no són ni bones ni dolentes. Són un
instrument que hauria de reflectir els compromisos de govern. En definitiva han de ser un
instrument de política pressupostària. Afegeix que l´IPC setembre 2007/setembre 2007 trenca les
previsions de l´anterior equip de govern. El 2,7% aplicat, ja en aquests moment queda desfasat ja
que en octubre l´IPC s´ha situat en el 3,6%. Demana que es retirin, tot existint varis raonaments.
En primer lloc, el grau de coherència respecte els compromisos de govern i en segon lloc, la
proposta estrella, una rebaixa del 25% en el preu públic de la llar d´infants. Demana coherència i
serietat.
En relació amb el medi ambient no es contempla una bonificació per a l´ús de la deixalleria segons
s´explicitava en el programa electoral de govern.
Pel que respecte a la taxa per al subministrament d´aigua potable, suposa que dintre de poc
temps es tancaran les gestions per a la porta d´aigües de Fontanilles i això suposarà
necessàriament un increment notable del preu d´aigua potable. Recomana fer una previsió i un
esforç a fi d´intentar reordenar els rebuts, referint-se a famílies monoparentals, creació d´un tercer
bloc per a penalitzar el consum. La revisió de la txa és necessària per a les actuacions del Puig de
Sant Ramon i també Fontanilles.
Considera que les famílies han de suportar el rebut de l´aigua en funció del seu consum. Reitera
que aquestes ordenances són poc coherents amb la política pressupostària.
Amb independència de la poca solvència per preveure l´IPC, planteja retirar la proposta i tornar-la
a presentar amb caràcter d´urgència. Afegeix que són unes ordenances amb les quals no s´ha
volgut assumir la impopularitat, només per a neutralitzar l´increment net de les retribucions de la
corporació, per això sol calia augmentar 4,5% l´Impost de Bens Immobles. Tornar a presentar
unes ordenances coherents amb el programa de govern, quadre d´impostos directes, i indirectes
per tirar endavant. Demana coherència.

Sr. Alcalde.- Agrair al Sr. Teixidor el vot favorable a les ordenances i el vot de confiança. Admet
que no s´ha pogut fer un estudi a fons donat el poc temps que porta en l´equip de govern. Intenta
ser breu i no entrar en polèmiques. La bona gestió i eficiència no implica augmentar més la
tributació.
Sobre la deixalleria manifesta el compromís de modificar quan estigui en funcionament.
Sobre el tema de l´aigua manifesta que és complex. No sabem on anirem i cal fer un estudi més
acurat.
Sra. Vall.- La base de referència, a partir d´ara serà de setembre a setembre.
Sr. Romaguera.- Passem d´una referència anual a trimestral. Existeix una dada objectiva i la
inflació és 3,6% i augmentem un 2,7%. Això agreuja la incoherència de les ordenances fiscals
respecte al pressupost que es presentarà el desembre.
Sr. Alcalde.- Manifesta que es confon incoherència amb canvi de criteri. Amb independència del
que s´hagi/s´hagués presentat ho hagueren criticat. Les ordenances son fetes amb responsabilitat.
3.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER A FINANAÇAMENT
D´INVERSIONS
Vist l’estat d’execució pressupostari, en relació al Capítol VI –Inversions- així com les actualment
en curs, fa necessari la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini pel finançament
d’aquestes inversions.
Atès que en el pressupost general incorporant-hi l’operació financera en tràmit, s’ajusta al
compliment de l’objectiu, que disposa l’article 32 de la Llei 18/2001 d’estabilitat pressupostària.
Atesos els informes d’Intervenció i Secretaria de dates 17-10-2007 i 23-10-2007 respectivament,
els quals consten incorporats a l’expedient.
El Ple municipal, per unanimitat del presents, acorda :
Primer.- CONCERTAR una operació de crèdit en la modalitat de préstec a llarg termini, pel
finançament de les inversions que figuren com a annex a la present proposta amb l’entitat
financera i condicions següents:

Entitat
Import
Referència

Termini
Comissió d’obertura
Formalització del
contracte

OPERACIÓ 1
B. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA/ B.C.L.
1.265.669,24 euros
Mixte ( 2) . Fix 4,15 trimestral
condició: Euribor 3 mesos < 3,45%
Variable trimestral : Euribor 3 mesos -0,05 %
condició: Euribor 3 mesos > 3,45 %
2 anys de carència i
13 anys d’amortització
0,00
Secretari de la Corporació

Segon.- FACULTAR a l’alcalde president Sr. Lluís Sais Puigdemont per a formalitzar l’operació de
préstec i a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’ordre de 28 de juny de 1999.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a les entitats concurrents i a la intervenció municipal, als
efectes del seu coneixement i compliment.
4.- MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL
Atès, que el Ple de la Corporació en data 10 de juliol de 2007, va aprovar el cartipàs municipal.
Atès, que en l’esmentat cartipàs es contempla la delegació específica de l’Àrea de
desenvolupament local.
Atès, que aquesta àrea és de nova creació i de vital importància per aquest equip de Govern.
Atès, que cal iniciar, de forma immediata uns treballs de preparació.
Atès, que aquesta tasca és molt específica.
Atès, que en el vigent pressupost general aprovat pel Ple de la Corporació no es contempla cap
plaça per enquadrar el perfil a contractar.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció de data 24 d’octubre i 22 d’octubre respectivament
El Ple municipal, amb vots a favor 4(ESQUERRA), 1 (CIU), 1 (ICV-EUiA), i 5 en contra (PSC)
acorda :
PRIMER: MODIFICAR la plantilla de personal i incorporar una nova plaça de GRUP A nivell de
destí 22 denominació: Tècnic Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament local, en règim laboral.
SEGON: COMUNICAR el present acord a les Àrees de Secretaria i d’Intervenció als efectes del
seu coneixement.
Intervencions.Sr. Teixidor.- Comenta que els objectius d´aquesta contractació s´ajusta al programa d´ICV-EUiA.
Sr. Aparicio.- Lamenta la no assistència del Sr. Planas en aquest Ple, tractant-se d´una àrea de
nova creació.
Creu que hagués estat molt més prudent un altra tipus de contractació, com podia haver estat un
contracte d´obra o servei determinat o fins i tot el de càrrec de confiança. No posa en dubta la
vàlua de la persona que ocuparà la plaça. Es sorprèn de la contractació de la figura d´un
coordinació quan els AODL encara no estan contractats
No entén massa la creació d´aquesta plaça quan en el cartipàs municipal no hi figura l´àrea de
promoció econòmica. A més a més creu que com ja se sap la persona que ocuparà la plaça,
aquesta començarà a treballar abans de l´aprovació definitiva de la modificació de la plantilla ja
que aquesta modificació ha de seguir els mateixos passos que la modificació del pressupost.
Sr. Alcalde.- Li sorprèn que parlin de procediments formals en referència a la contractació de
personal. Justifica la urgència de la contractació. Afegeix que el novembre del 2007 es confirmarà
o no la concessió de dos AODL i això justificaria la contractació d´aquesta persona com a
coordinador dels AODL.s que vinguin. Pensin vostès que de feina n´hi ha. La plaça del Sr. Sabater
sortirà a concurs en el pressupost de l´any vinent gener o abril

5.- NOMENAMENT DE VOCAL SUPLENT EN EL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE
SALUT DEL BAIX EMPORDÀ
Atès que en data 8 de febrer de 2007 el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar
definitivament la Constitució del consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà,
juntament amb els seus Estatuts rectors.
Atès que amb data de 10 de juliol de 2007 el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per
unanimitat decideix nomenar al senyor Lluís Sais Puigdemont, com a representant al Consorci
abans esmentat.
Atès que d’acord amb allò que preveuen els Estatuts del Consorci, concretament en el seu article
9, es determina que “En el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un vocal
suplent; aquest últim substituirà el primer en cas d’absència justificada o malaltia. La designació
del vocal suplent de la representació local haurà de recaure en un càrrec electe d’una entitat local.
Atès que en la sessió plenària de data 10 de juliol només es va nomenar un representant amb
caràcter de titular en la persona del senyor Alcalde es fa necessari el nomenament de un vocal
suplent.
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda :
PRIMER.- NOMENAR, VOCAL SUPLENT del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix
Empordà, la Sra. CARME VALL CLARA.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’esmentat Consorci, als efectes del seu coneixement.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Atesa la Llei 7/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i atès el decret 210/1999, de
27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut dels plans de protecció civil municipal.
Atès que el municipi de la Bisbal d’Empordà:
És capital de comarca del Baix Empordà
Té una població de 10.300 habitants
Està qualificat com a zona turística per tot l’any (per resolució de 12 de desembre de
1994 de la direcció General de Comerç, Interior i serveis)
Atesos els riscos especials que està sotmès el municipi::
Incendis forestals: el 50% del territori municipal és de caire forestal. Bona part d’ell inclòs
en el massís de les Gavarres, espai natural que presenta un alt risc d’incendis forestals en
època estival.
Inundacions: la població de la Bisbal d’Empordà està travessada pel riu Daró, un riu de
caire mediterrani que al llarg de la història ha provocat inundacions importants en el
municipi.
El transport de mercaderies perilloses pel bellmig de la ciutat a través de la carretera C66 així com el vial de circumval·lació presenten un risc evident per a la població.
Actualment no hi ha cap variant que pugui desviar el trànsit de mercaderies perilloses fora
del nucli urbà.

El Ple municipal, per unanimitat del presents, acorda :
1.- Aprovar Inicialment el Ple municipal de Protecció civil de la Bisbal d´Empordà, elaborat pel
Departament d´Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona, segons
contracte de col.laboració científica entre totes dues parts
2.- Obrir un període d´exposició i informació pública de 30 dies a partir de la seva publicació per tal
de presentar les al.legacions que s´estimin pertinent.
3.- Comunicar al Departament d´Interior la seva aprovació inicial als efectes oportuns.
Intervencions.Sr. Aparicio.- Demana rebre la documentació que forma part del Pla amb més antelació.
7.- INICI D´EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D´INTERÈS LOCAL DE LA
FÀBRICA CAN COROMINA
Vista l’existència d’un informe preliminar sobre l’interès patrimonial de la Fabrica Coromina “La
Gabarra” elaborat per l’arquitecta Anna Albó Riera i per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius on
s’assenyala que la fàbrica Coromina presenta suficients elements d’interès com per considerar
que l’edifici te interès cultural, d’acord amb allò que disposa la Llei 9/ 1993 del Patrimoni Cultural
Català.
Vist l l’informe de l’arquitecta Municipal de data 10 de Maig de 2007.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va acordar pel període de d’un any suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocaments de
construccions i d’instal·lació o ampliació d’activitats en l’àmbit de les parcel·les 10 i 11 segons
Projecte de reparcel·lació del Pla Especial L’Aigüeta de l’àmbit del Polígon a1 aprovat
definitivament el 23 de juny de 2003.
Atès que en el mateix Ple es va acordar encarregar de manera immediata els estudis
arquitectònics i patrimonials necessaris per precisar, si escau, l’abast de la declaració de Bé
Cultural d’Interès Local.
Atesa l’existència d’un dictamen sobre l’interès patrimonial de la Fàbrica Coromina elaborat per
l’arquitecta Anna Albó on s’aconsella la incoació d’un expedient de Declaració de Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) per a la Fabrica Coromina “La Gabarra” de la Bisbal d’Empordà que tingui
per àmbit les parcel·les 10 i 11 del projecte de reparcel.lacio i inclogui també el carrer G
Vist que la Junta de l’Associació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònica es pronúncia en el mateix sentit.
Atès l’informe de la Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà de data 18
d’octubre de 2007 on s’informa favorablement iniciar els tràmits de declaració de Bé Cultural
d’Interès Local de la fàbrica Coromina “La Gabarra”, assumint plenament el contingut dels
informes anteriorment esmentats.
Atès que l’article 17 de la Llei 9/1993 de 30 de Setembre del patrimoni Cultural Català estableix
que “ La competència per a la declaració de bens culturals correspon al Ple de l’Ajuntament, en els
municipis de més de cinc mil habitants...................La declaració s’ha de dur a terme amb la

tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe
favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.”
Abans de la votació es presenta uns esmena signada per l´alcalde, modificant el text inicialment
dictaminat:
On diu : 3- Notificar el present acord als possibles interessats i donar un tràmit d´audicència de 10
dies als mateixos des de la data de la notificació del present acord.
Es proposa el següent redactat : 3- Notificar el present acord als possibles interessats per tal de
que pugin al.legar allò que considerin convenient.
El Ple aprova per unanimitat la incorporació d´aquest nou redactat del punt 3.
El Ple municipal, per unanimitat dels presents, acorda :
1- Incoar expedient de declaració de bé cultural d´interès local de l’immoble Coromina.
2- Promoure totes les modificacions del planejament general i especial vigent (pla especial de
l´aigüeta) i del planejament derivat que incorpori en l’àmbit del bcil unes condicions determinades
de parcel·lació usos i intervencions possibles a la finca esmentada.
3- Notificar el present acord als possibles interessats per tal que puguin al.legar allò que
considerin convenient.
Intervencions.Sr. Teixidor.- Manifesta el seu vot favorable amb la catalogació futura del BCIL. S´hauran de
mantenir converses, a partir , d´ara, sobre l´àmbit que se li vol donar.
Sr. Romaguera.- Vot favorable en coherència al protagonisme que va tenir el que parla més
l´equip de govern. La tramitació sens perjudici dels drets de la propietat ja que tenen un
aprofitament. Creu que aquesta construcció té unes característiques que s´haurien d´intentar que
la façana es pugui conservar en l´estat actual. El col.legi d´arquitectes acota que és el que s´ha de
preservar. Iniciar converses immediates per a arribar a un acord i donar el temps necessari que
satisfaci les dues parts a fi que tingui un bon fi la proposta actual.
Sr. Alcalde.- Diu que la intenció és arribar a un acord i que s´han de respectar el propietaris i que
ningú n´ha de sortir perjudicat, Té l´obligació com a alcalde i equip de govern que no es sentin
lesionats els interessos.
ASSUMPTE D´URGÈNCIA
Per unanimitat dels presents s´aprova la urgència de tramitar aquest punt en aquest Ple.
MOCIÓ PER A LA ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ A LA
“ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA”
Atès que les associacions francesa i italiana de ciutats de la ceràmica (AfCC i AiCC) han proposat
a representants de l’Ajuntament d’Argentona l’inici de gestions per a la creació d’una institució de
finalitats anàlogues a l’Estat espanyol, amb la voluntat de portar a terme projectes d’interès comú
per a la millora de la situació de la ceràmica a les nostres ciutats.

Atès que des de l’Ajuntament d’Argentona s’han fet contactes amb més de quaranta ciutats de
l’Estat espanyol que tenen vincles històrics, productius i culturals amb la ceràmica (entre les quals
la Bisbal), i vist l’interès mostrat per moltes d’aquestes poblacions en crear una associació que
defensi els seus interessos comuns entorn la ceràmica i que impulsi l’intercanvi d’experiències,
coneixements i promogui projectes conjunts amb la finalitat que contribueixin al desenvolupament
econòmic, cultural, turístic i social dels municipis que l’integrin.
Atès que la Bisbal d’Empordà és encara avui un dels centres ceràmics capdavanters de Catalunya
amb una intensa activitat industrial i econòmica que abraça la major part de possibilitats de
fabricació, d’investigació i de comercialització dels productes ceràmics.
Atès que històricament la ceràmica és i ha estat una de les principals activitats econòmiques de la
nostra població, almenys des del segle XVI (la primera notícia documental que dóna raó de l’ofici
de terrisser a la Bisbal data del 1511).
Ateses les diferents actuacions que a nivell institucional s’estan portant a terme, tant pel que fa als
aspectes formatius (Escola de Ceràmica) com pels estrictament culturals i de recuperació, dels
testimonis materials vinculats a la ceràmica (Terracotta Museu).
Atesos els vincles històrics, culturals, productius i turístics de la nostra població amb la ceràmica ja
esmentats, així com la necessitat de millorar-ne la seva situació en la mesura de les nostres
possibilitats.
Atès que una vegada acabades les negociacions prèvies amb altres poblacions de Catalunya i la
resta de l’Estat Espanyol, s’ha acordat constituir la “Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica”.
Atès que s’està proposant crear una associació de ciutats i pobles, correspon als Ajuntaments,
com a institució que els representa, ser les entitats jurídiques que en seran membres titulars de la
associació.
Atès que el representant de l’Ajuntament a aquesta associació ha de ser l’alcalde o un altre càrrec
electe d’aquesta Corporació municipal.
El Ple municipal, per unanimitat del presents, acorda .
Primer.- Aprovar la constitució de la “Asociación Española de Ciudades de la Ceràmica”.
Segon.- Aprovar els estatuts de la “Asociación Española de Ciudades de la Ceràmica” que
s’adjunten com annex.
Tercer.- Designar al Sr./ Lluís Sais i Puigdemont en la seva qualitat d’Alcalde com a representant
de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà en els òrgans de la “Asociación Española de Ciudades de
la Cerámica” i en substitució del mateix en cas d’absència o malaltia la Sra Núria Anglada i
Casamajor en la seva qualitat de Regidora de Cultura.
Quart.- Facultar el Sr. Juan Antonio Gil Lemus per tal que en nom i representació de l’Ajuntament
de La Bisbal d’Empordà pugui atorgar la corresponent acta de constitució de l’associació.
Cinquè: Comunicar els presents acords a les persones gestores de la creació de la “Asociación
Española de Ciudades de la Ceràmica”.

Intervencions.Sr. Alcalde.- Explica que el 10.11.2007 es constituirà formalment aquesta associació i semblava
adient la incorporació d´aquesta proposta per a no convocar un Ple extraordinari
Control i Seguiment dels òrgans de govern
8.- DONAR COMPTE DECRETS DE L´ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets de l´Alcaldia des del dia 14.09.2007 al dia 26.10.2007 ; i es llegeix
literalment el següent :
Decret de l´Alcaldia de data 23.10.2007
Atès que en la plantilla de personal de l’Ajuntament hi ha diferents places vacants, que han estat
objecte de l’oferta publica d’ocupació, aprovada per decret de data 31 de gener de 2007 i publicat
al BOP en data 27 de febrer i en el DOGC en data 20 de febrer, números 41 i 4825
respectivament.
Atès que s’ha iniciat el procediment selectiu per a cobrir les places de set funcionaris d’agents de
policia local, mitjançant un procediment de concurs-oposició, sense que hagi conclòs el citat
procediment.
Atès, el que disposa la legislació vigent, en matèria de funció publica i especialment l’article 31
Decret 233/2002 de 25 de setembre pel qual s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat
dels policies locals el qual determina la possibilitat de nomenar personal interí de les policies
locals quan es tracti de cobrir temporalment places que ha d’estar ocupades per funcionaris de
carrera.
Atès que existeixen places vacants incloses a l’oferta pública d’ocupació del 2007.
Atès que l’article 38 del decret anteriorment esmentat preveu la selecció pels supòsits de màxima
urgència, sense necessitat d’efectuar convocatòria pública, i aquesta urgència és manifesta ja que
es necessita la continuïtat del servei en les millors condicions possibles.
Atès que el decret de delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local preveu a
favor d’aquesta última la competència en matèria de nomenament de personal.
Atès que el propi decret preveu expressament que en casos d’urgència les atribucions delegades
poden ser exercides per l’alcaldia.
Atès que la LRJ-PAC(30/92) en el seu article 14 preveu expressament la possibilitat d’avocar quan
hi concorreixin circumstàncies de caire tècnica, econòmica, social i jurídica.
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència de nomenament de personal funcionari en la persona de Manel
Campaña Cortés, amb DNI 40.362.049-Q , i només per aquest supòsit.
Segon.- Nomenar com a personal interí de la policia local el Sr. Manel Campaña Cortés, amb DNI
40.362.049-Q.

Tercer.- Comunicar aquest nomenament a l’interessat a fi i efectes que de manera immediata
prengui possessió del càrrec.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Personal, a l’Àrea d’Intervenció i a la Prefectura de
Policia als efectes oportuns.
Decret de l´Alcaldia da data 25.10.2007
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.
Atès la meva absència durant els dies 26 a 28 d Octubre de 2007 del terme municipal de la Bisbal
d’Empordà .
En us de les meves atribucions
HE RESOLT:
1-Delegar la totalitat de l’ exercici de les meves atribucions i funcions, en la 2n tinent d’alcalde,
Carme Vall i Clara durant el període de la meva absència.
2-Notificar el present acord a la senyora Carme Vall i Clara.
3-Publicar el present acord en el Butlletí de la província.
4-Donar Compte al Ple en la propera sessió que celebri.
9.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.- Pregunta sobre el foment d´estalvi i eficiència des de les ordenances fiscals. Li
consta que vol fer política d´estalvi de cares al 2009 extensiu a les escoles.
Pregunta políticament sobre la intenció de parlar amb les escoles de cares a l´estalvi d´aigua.
Sobre el BCIL, comenta que quan es reprendrà el catàleg de masies i si es vol fer un Pla de
Masies.
En relació amb l´estalvi d´aigua, en els jardins s´hi podrien plantar espècies autòctones.
Pel que fa a la variant pregunta si hi ha noticies concretes i/o contactes amb el Departament de
Política Terriorial i Obres Públiques.
Recorda que un treballador d´aquesta casa ha abandonat el seu lloc de treball i li agraeix la seva
feina i li desitja sort a la seva nova feina.
Sr. Alcalde.- En relació amb l´estalvi d´aigua lamenta la no presència del regidor, el qual ja li
contestarà.
Sobre el tema del catàleg explica que es reprendrà i que faltava un interlocutor per part de
l´Ajuntament.
Sobre la variant explica que fa 3 setmanes es va tenir una reunió amb el Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Sr. Nadal i des de l´Ajuntament es vol participar.
Abans de la informació pública es posarà en contacte amb l´Ajuntament. El Conseller té la intenció
d´arribar a un acord.

Respecte al Sr. Compaña subscriu totalment el que ha dit. Li agraeix la molt bona feina que ha fet
i que la decisió sigui encertada.
Sr. Teixidor.- Entén que el criteris siguin tècnics però que les directrius han de ser polítiques.
Sobre la reunió amb el Sr. Nadal espera que es defineixin els dos projectes.
Fer-ho extensiu als municipis afectats. No enfocar-ho sobre dos opcions nord i sud.
Caldria fer una avaluació ambiental important. No vol entrar en el debat dels interessos perquè
entén que a per tot n´hi ha. El posicionament final no es vinculant i la política del Departament no
ho ha de contemplar. L´equip de govern iniciarà un procés participatiu a fi de deixar-ho clar des
d´un inici. El que s´ha de fer és un procés transparent. El que s´ha d´adoptar en el procés
participatiu no és vinculant i l´Ajuntament ho ha de deixar clar.
Sr. Romaguera.- Comença la seva intervenció amb un prec, consistent en l´acusació que va fer
l´alcalde el passat dia 26 de setembre als caps d´àrea d´aquest ajuntament, en relació amb
diversa informació de la qual disposa l´oposició.
Sr. Alcalde.- Contesta que li ha arribat a vostè una informació manipulada, esbiaixada i
tergiversada i nega que s´hagi dificultat l´accés a la informació, quan la tenen tota i abans del que
la rebíem nosaltres. El que passa que hi ha qüestions a les quals es difícil d´explicar com poden
vostès tenir coneixement de determinats temes l´únic que es va fer va ser recordar quina és la
funció dels treballadors sense acusar ningú. Ja que sabia que havien tingut accés a informacions
a les que no n´hi podien tenir sinó era mitjançant el personal. Vostè Sr. Romaguera pot parlar amb
els caps d´àrea i amb la gran majoria tenen la consciència tranquil.la. Simplement es va fer un
recordatori dels drets i deures als funcionaris
Sr. Romaguera.- Pregunta quin és l´àmbit que va servir de base per adjudicar el projecte de
l´aparcament del camp de futbol. Li sorprèn la contractació externa del projecte, així com el cost
del mateix, ja que considera que és una actuació relativament senzilla. S´ha de tenir en compte
que l´entrada de llicències ha disminuït.
Considera que no aprofitem els recursos públics. En relació amb les característiques del projecte,
caldria comparar la complexitat d´agun altre projecte (posa d´exemple la urbanització dels nous
jutjats) amb aquest, i creu que en aquest sentit aquest era una projecte a l´abast dels servies
tècnics municipals, ja que es disposa d´una memòria valorada i el pressupost de referències és
més baix.
El Sr. Romaguera es dirigeix al Sr. Gou en relació amb el permís del coordinador d´esports i
manifesta si hi ha hagut desavinences amb ell. Diu que hi ha la sensació que no tenen projecte
propi per esports ni per a joventut. No es pot qüestionar l´organització i els serveis del Patronat
municipal d´esports sense presentació d´un projecte propi.
Sr. Gou.- Respon que no ha dit que es qüestionés la vàlua del Sr. Compaña. Pel que fa a joventut
és farà un nou casal de joves en aquesta legislatura.
Sr. Romaguera.- En l´última comissió d´Urbanisme va comentar que hi havia informes sobre la
condonació de la taxa per a ocupació de la via pública, i sobre l´equivalència del cost de l´actuació
i la taxa.
Sr. Alcalde.- Respon que no hi ha informes. No recorda haver-ho comentat. Es una decisió que va
prendre l´Alcaldida.
Sr. Romaguera.Pregunta sobre el projecte de Santa Maria del Puig. En quina situació està en aquest moments i
en quin estat de tramitació està el carrer del Raval.

Sr. Alcalde.- Pel que fa al carrer del Raval les obres van començar el passat 9 d´octubre. En
relació amb el projecte de Santsa Maria del Puig, en la fase d´aprovació inicial, es varen presentar
al.legacions que estan en procés de resoldre´s.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
L´ALCALDE

Lluís Sais i Puigdemont

EL SECRETARI

Juan Antonio gil i Lemus

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya,
números 446905-D a 446919-D ha estat aprovada i esmenada en sessió del Ple
municipal del dia 26 de febrer de 2008.
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