Ref. 17.291111

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL
D´EMPORDÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ

Núm. de la sessió: 17/2011
Data:

23.12.2011

Hora d’inici:

19.00 h.

Hora d’acabament: 21,00 H.
Lloc:

Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Òscar Aparicio Pedrosa

ASSISTENTS

Marta Carol Geronès
Eva Bassó Puig
Carles Sanjosé Bosch
Jordi Gasull Pujol
Albert Pacheco Planas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Font Galí
Xavier Dilmé i Vert
Lluís Sais Puigdemont

Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Gemma Pascual Fabrellas
Victor Muriana Pedrosa
Josep M. Gou i Saló
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
S’excusa d’assistir:
Andrés Cano Bonillo
Pere Teixidor.

ORDRE DEL DIA
Part resolutiva
1.- Aprovació d'actes sessions anteriors.

2.- Proposta d’acord constitució grups polítics municipals.
3.- Proposta d'acord de creació de les comissions informatives i Òrgan complementari
Consell de Govern.
4.- Proposta d'acord d'establiment del règim retributiu dels càrrecs electes.
5.- Proposta d'acord de nomenament de representants de l'ajuntament en diversos òrgans
col·legiats.
6.- Proposta d’acord de nomenament dels membres del consell regulador de la marca
“Ceràmica de la Bisbal”.
7.- Aprovació inicial de la modificació de la RLLT en relació al lloc de treball de TAG.
8.- Ratificació de l’acord de renovació d'adhesió a l'acord marc del subministrament
d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats locals de Catalunya.

9.- Aprovació de l'ampliació de la delegació a favor de la diputació de Girona (Xaloc),
sobre facultats de Gestió i liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic
en referència a Diversos expedients sancionadors. OVP.
10.- Aprovació de la modificació del quadre de finançament dels projectes d'inversió del
pressupost vigent.
11.- Acord estimant les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l'expedient
d'OOFF 2012.

Part de control i se seguiment d’òrgans de govern
12.- Dació en compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió
13.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS

1.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors.

Esmenes: es donen per aprovades excepte la núm. 16/2011 del ple de moció de censura.

RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA ATES QUE NO
HAN ESTAT DICTAMINATS. S’APROVA I ES VOTA LA INCLUSIÓ PER ASSENTIMENT
DE TOTS ELS REGIDORS.

2.- ES DONA COMPTE DELS PORTAVEUS DE GRUPS MUNICIPALS.

L´alcalde dona compte dels portaveus del grups municipals que ja es van constituir en el
Ple del Cartipàs.

3.- Creació comissions informatives i òrgans complementaris. cartipàs.

1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 30 de novembre de 2011 va tenir lloc el ple especial que es regula a l’art.
197 bis de la LOREG i el canvi d’alcaldia de la corporació.

1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les
comissions informatives d'estudi i dictamen d’assumptes, així com la creació d’òrgans
complementaris.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local; 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; i 124.2 i 134 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER .- Crear l’òrgan complementari anomenat Consell de Govern, d’acord amb el que
disposa l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003, amb la següent configuració jurídica:

Aquest òrgan respon al principi d’eficàcia organitzativa i té per objecte informar i
coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la junta de govern local,
podent participar, si s’escau, personal tècnic intern o extern per l’assessorament
que correspongui. D’aquesta manera s’aconsegueix que la junta de govern sigui un
òrgan més eficaç i expeditiu en la resolució de propostes d’acord.
2. La Secretaria d’aquest òrgan correspon al secretari de la corporació o persona en
qui delegui, que aixecarà de les corresponents sessions.
3. El règim de sessions d’aquest òrgan s’estableix en cada dimarts a les 18.00 hores.
Es faculta a l’alcalde de la corporació a modificar el règim de sessions de la
manera que es cregui adient.
4. La composició d’aquest òrgan complementari és la següent:
1. La presidència correspondrà al president de la corporació o persona en qui
delegui.
2. Formaran part com a membres permanents els regidors de l’equip de govern
(integrants dels grups municipals del PSC i CIU).
1.

De les seves reunions i deliberacions podran participar personal intern de
la corporació o assessors externs, si s’escau.
En quant al règim de deliberació, votació i desenvolupament de la sessió
s’estarà al que disposa el ROF en relació a les comissions informatives.
4. Les seves decisions en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament
de caràcter informatiu o consultiu.

3.

SEGON.- Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:

•

URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT;

•

CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ

•

HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; SEGURETAT CIUTADANA;
GENT GRAN; SERVEIS SOCIALS; HABITATGE I SANITAT, COMUNICACIÓ.

•

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
PARTICIPACIÓ CIUTADANA;

LOCAL;

NOVES

TECNOLOGIES;

TERCER.-. Les comissions Informatives estaran integrades per les persones següents i
s´aplicarà el sistema de vot ponderat

•
•

President: Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: - 3 representants del Grup Municipal d´ESQUERRA

- 3 representants del Grup Municipal de PSC
- 2 representants del Grup Municipal de CIU
- 1 representant del Grup municipal d´ICV-EUiA
- 1 representant del Grup municipal del PPC

•

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

QUART.- L'àmbit competencial de cada Comissió Informativa serà el següent:

URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT; SANITAT

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
7.- Foment de la rehabilitació de façanes i edificis de propietat privada
8.- Pla de Barris.

Medi Ambient
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
11.- Animals domèstics i altres

12.- Espai d´interès natural. Vies verdes
13.- Pla de restauració del Daró

Via pública i Serveis
1.- Brigades municipals. Manteniment d´obres, enllumenat públic, jardins, zones verdes i
infraestructures 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.- Aparcaments
7.- Ocupació de via pública
8.- Servei de taxis i transports públics
9.- Manteniment del medi i camins rurals
10.- Pla de mobilitat i circulació

Sanitat
1.- Sanitat, higiene i salubritat.
2.- Pompes fúnebres.
3.- Defensa dels consumidors i usuaris.
4.- En general, qualsevol activitat adreçada a assolir millores en la salut pública.
5.- Parcs de salut.
6.- Relacions amb el CABE.
CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ

Cultura.1.- Promoció i organització d´espectacles públics i festivals

2.- Arxiu. 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.- Escola de cobla comarcal Conrad Saló

Ensenyament.-

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
7.- Aula municipal d´adults
8.- Escola municipal de musica.

Esports.1.- Relacions 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
7.- Lloguer jove.
Cooperació.1.- Solidaritat i cooperació
2.- Agermanaments

HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS SOCIALS
: SEGURETAT CIUTADANA, COMUNICACIÓ

Hisenda i patrimoni.1.- Pressupost municipal
2.- Programació econòmica
3.- Recaptació i inspecció tributària
4.- Imposició i ordenació de tributs i preus públics
5.- Control de la despesa

6.- Patrimoni municipal
7.- Expedients de contractació
8.- Cadastre
9.- Oficina de compres i subministraments
10.- Empreses municipals

Administració i règim intern
1.- Organització administrativa
2.- Personal
3.- Règim jurídic. Servei contenciós
4.- Serveis estatals: estadística
5.- Padró d´habitants i cens electoral
6.- Registre general

Gent gran.1.- Benestar de la tercera edat
2.- Residència geriàtrica. Consell assessor residència geriàtrica
3.- Pla de voluntariat de la tercera edat

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

Seguretat ciutadana
1.- Seguretat ciutadana i policia municipal
2.- Protecció civil i plans d´emergència

Comunicació.1.- Butlletins municipals
2.- Ràdio Bisbal
3.- Relacions amb els mitjans de comunicació
4.- Imatge institucional
5.- Publicitat

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL; NOVES TECNOLOGIES;; 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
7.- Terracota museu de la ceràmica.

Desenvolupament local.1.- Suport a l’emprenedoria
2.- Relacions amb el món laboral i empresa
3.- Polítiques actives d’ocupació amb formació

Noves tecnologies.1.- Serveis informàtics
2.- Pàgina web
3.- Oficina virtual

Participació ciutadana.1.- Desenvolupament del pla de participació ciutadana.
2.- Consell d’entitats.
3.- Processos participatius.

CINQUÈ.- 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.

SISÈ.- 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 s´indiquen .

•

URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT: El dijous de la setmana abans
de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

•

CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ: El dilluns de la setmana
abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

•

HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS
SOCIALS I SEGURETAT CIUTADANA; I SANITAT, COMUNICACIÓ: El dimecres de la
setmana abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

•

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL; NOVES TECNOLOGIES;
PARTICIPACIÓ CIUTADANA El dilluns de la setmana abans de la sessió ordinària
del Ple municipal a les 21 h.

SETÈ: Es crea l’òrgan complementari anomenat Junta de Portaveus, del qual en
formaran part tots els portaveus dels grups municipals sota la presidència de l’alcalde
de la corporació, qui en decidirà el seu règim de convocatòria.

La seva funció serà tractar amb la Presidència tants assumptes com afectin l'ordenació
dels de la Corporació.

INTERVENCIONS:

Sr Alcalde exposa breument el contingut de la proposta i efectua un resum de les
modificacions efectuades. S’expressa que la junta de portaveus es convocarà de forma
ordinària abans dels plens i s’explica la creació de l’òrgan complementari per tal de dota
d’eficàcia i coordinació les sessions de la junta.

Sr. Lluís Sais: Votarem en contra. Manifests que ens sorprèn que habitatge apareix a
alguns llocs i a altres no.

Sr. Alcalde: habitatge desapareix i per tant en el títol de les comissions ha de
desaparèixer.

Votació : Aprovació per MA. 9 vots a favor (PSC; CIU)i 6 vots en contra(ESQUERRA)

4.- PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS
CÀRRECSE LECTES.

1. ANTECEDENTS
1.1. Atès que el proppassat dia 30 de novembre de 2011 es va constituir la nova
corporació municipal en el ple especial celebrat en virtut del que disposa l’art. 197 de la
LOREG.

1.2. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra
normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions
per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o
amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

Vist l’informe d’intervenció num. 43/2011.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- En cas que per acord plenari es decideixi que la figura de l’alcalde de la
corporació passi a tenir dedicació exclusiva, aquesta dedicació quedarà fixada amb un
sou de 45.000 euros/bruts anuals, d’acord amb les recomanacions establertes per als
sous a càrrecs electes de l’Associació Catalana de Municipis i Províncies. El present
acord no tindrà repercussió en el pressupost vigent a nivell de consignació, atès que el Sr.
Oscar Aparicio Pedrosa renuncia a aquesta dedicació exclusiva i atès que la dedicació no
queda legalment establerta fins que el ple no adopti l’acord corresponent.

SEGON.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

1.
2.
3.
4.
5.

Ple: 200 euros/sessió
Junta de Govern Local: 250 euros/ sessió
Comissions informatives: 40 euros/ sessió
Junta de portaveus: 30 euros /sessió
Consell de Govern: 160 euros/ sessió

Els plens extraordinaris urgents, juntes de govern extraordinàries urgents i Comissions
informatives extraordinàries urgents es retribuiran al 50 per cent.

TERCER.- En relació a les assignacions econòmiques als grups municipals, continuaran
en vigor les establertes per acord de ple del cartipàs municipal d’enguany.

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal
ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

QUART.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

INTERVENCIONS:

Sr. Alcalde: explica breument el contingut de la proposta.

Sr. Sais: La primera mesura que es pren es pujar el sou de l’equip de govern un 240 per
cent. Manifesta la seva sorpresa atès que estem en moments d’austeritat i més quan la
proposta inicial d’esquerra era inferior a la que es va modificar a instància vostre.
Tanmateix es configura un òrgan complementari que remunera les reunions que abans no
es remuneraven.

Trobem a faltar informe de secretaria i intervenció sobre la remuneració d’aquest òrgan, i
dubtem de la seva legalitat.
Tot seguit manifesta que a nivell general s’ha efectuat una puja de les retribucions i per
tant no es pot estar d’acord amb la proposta.

Sr. Aparicio: dona la paraula al Sr. Secretari que emet informe verbal en el següent sentit:
cal tenir en compte el principal criteri per la creació dels òrgans complementaris com, quin
és la potestat d’autoorganització

Sr. Alcalde: em sobta que faci aquest discurs. Els seus números no son correctes ja que
un regidor tindrà un sou de 900 euros al mes. La situació econòmica de l’aj. Es la que es i
la partida existent crec que no és exagerada i les quanties establertes son habituals per a
un municipi com el nostre. Cal dir que els regidors renunciaran a la remuneració de la
Junta.

Sr. Sais: Manifesta que es fa una certa trampa jugant amb la comparativa 2010 – 2011 en
relació a les retribucions.

Votació : Aprovació per MA. 9 vots a favor (PSC; CIU)i 6 vots en contra(ESQUERRA)

5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN
DIVERSOS ORGANS 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.

Es proposa al Ple :

Primer.- Nomenar els representants de la corporació en els termes que s'indiquen:

Patronat d'Esports
President : Alcalde o regidor en qui delegui
Regidor delegat i
vice-president: Eva Bassó Puig
Vocals : Xavier Font i Galí
Victor Muriana Pedrosa
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo

Patronat de Terracotta Museu
President : Alcalde o regidor en qui delegui
Regidor delegat i
vice-president: Xavier Dilmé i Vert
Vocals : Albert Pacheco Planas
Marta Carol Geronès
Angel Planas i Sabater
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo
Representant al Consell Escolar Col·legi Joan de Margarit, Col·legi Mas Clarà, IESI la
Bisbal I Col·legi Cor de Maria i col.legi Empordanet.
Representant: Núria Anglada Casamajor.

Representants al Consell Escolar municipal
Representants: Alcalde o regidor en qui delegui
Marta Carol Geronés.

Núria Anglada i Casamajor
Eva Bassó i Puig
Víctor Muriana i Pedrosa
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo

Representant a l'Agrupació de Defensa Forestal
Representant : Albert Pachecho Planas

Representant al Consorci de Normalització Lingüística
Representant : Marta Carol Geronés.
Consorci Urbanístic de l´Aigüeta
Representant : Alcalde o regidor en qui delegui
Núria Anglada Casamajor
Carles Sanjosé i Bosch

Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Representant : Albert Pacheco Planas

Consell d´Iniciatives Econòmiques
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vice-president 1er: Xavier Dilmé i Vert
Vice-president 2n: persona provinent dels sectors econòmics municipals (JAUME...)
Vocals:
Núria Anglada i Casamajor

Albert Pacheco Planas
Lluís Sais Puigdemont
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo

Consell Consultiu de Cultura
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Núria Anglada i Casamajor
Marta Carol Geronés
Angel Planas i Sabater
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo

Consorci de les Gavarres
Representant: Albert Pacheco Planas

Consorci de Comunicació Local
Representant Albert Pacheco Planas

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Representant Jordi Gasull

Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Representant : Alcalde o regidor en qui delegui

Suplent : Xavier Font i Galí

Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu

President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocal amb vot: Xavier Font i Galí
Vocals sense vot :
Carme Vall i Clara
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonilla

Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Representant : Xavier Dilmé i Vert

Comissió per a la delimitació del terme municipal
Representants Alcalde o regidor en qui delegui
Carles Sanjosé
Xavier Dilmé i Vert

Segon.- En aquells organismes a on no hi ha representació de tots els grups municipals
del ple, hi podrà assistir un representant de cada grup amb veu però sense vot.

INTERVENCIONS:

Sr. Sais: el nostre vot serà favorable tot i que no hi hagi representants de la oposició en el
consorci urbanístic de l’aigüeta.

Sr. Alcalde: la legislatura passada el representant del a oposició no era del grup majoritari.
Si es consiera adient es presentaria una proposta de canvi.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat (15 a favor).

6.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL REGULADOR DE LA MARCA
CERÀMICA DE LA BISBAL I DEL NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES.

Vista la iniciativa de l´Àrea de Promoció de la Ciutat de l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà d´impulsar la marca “Ceràmica de la Bisbal” per individualitzar, personalitzar i
reconèixer els productes ceràmics de la Bisbal.

Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va obtenir en data 02/06/2010 el títol oficial
de concessió de la marca comunitària “Ceràmica de la Bisbal” nº 8.723.504 en la classe
19 (materials de construcció no metàl·lics), la classe 21 (articles de ceràmiques per ús
domèstic) i la classe 35 (serveis d’importació i exportació; serveis de venda al detall en
comerços i mitjançant xarxes mundials telemàtiques; venda al major; venda per correu;
venda per catàleg; promoció de vendes per a tercers, tot això relacionat amb els materials
de construcció de ceràmica i els articles de ceràmiques per ús domèstic.

Atès que la marca és principalment un distintiu d’origen que certifica que la ceràmica
identificada amb aquesta marca compleix uns requisits establerts mitjançant un reglament.

Atès que el reglament d’ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, va ser validat pels sectors
econòmics implicats, així com pel Consell d’Iniciatives Econòmiques en data 17/03/2011, i
que va ser aprovat en el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en data 29/3/2011.

Atès que el reglament d’ús de la marca estableix que es crearà el Consell Regulador per
tal de vetllar pel compliment del propi reglament per tal de garantir-ne l’origen i la qualitat,
el qual estarà constituït per:

1.
2.

El president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
El Regidor delegat de l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament, o en el seu
defecte el Tinent d´Alcalde que es designi.

Dos tècnics responsables, un vinculat a l’àrea de Promoció de la Ciutat i l’altra al
Terracotta Museu.
4. Un representant del sector productiu i un representant del sector comercial,
vinculats a les juntes de les respectives associacions empresarials.
3.

Vistos els nomenaments dels representants del sector privat a aquest Consell Regulador i
vist el decret d’alcaldia respecte al nomenament dels tècnics responsables.

Es proposa al Ple :

1.- Aprovar la creació del Consell Regulador de la marca Ceràmica de la Bisbal i
nomenar-ne els membres següents:
L’alcalde o regidor en qui delegui.
El regidor delegat de Promoció de la Ciutat.
Tècnic de l’àrea de Promoció de la Ciutat, el Sr. Daniel Sabater i Selrà
Tècnic vinculat al Terracotta Museu, el Sr. Xavier Rocas i Gutiérrez
Representant del sector comercial, la Sra. Laura Matas i Balaguer, i la Sra. Mònica
Sabeña Serra com a suplent
6. Representat del sector productiu, el Sr. Jordi Trayter i Andreu, i el Sr. Lluís Aparicio
Macías com a suplent.

1.
2.
3.
4.
5.

2.- El règim jurídic queda establert al propi Reglament de la marca Ceràmica de la Bisbal.

3.- Notificar el present acord als interessats.

INTERVENCIONS:

Sr. Alcalde exposa breument el contingut de la proposta.

Sr. Dilmé: en l’anterior mandat vam fer dos actuacions en relació a la marca per protegir-la
mitjançant la patent i es va fer un reglament d’ús. Es crea el consell per tal de controlar la
cessió de l’ús de la marca. Es pretén dinamitzar aquest sector i que es vegi com un valor
afegit al sector.

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat (15 a favor)

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA RLLT EN RELACIÓ AL LLOC
DE TREBALL DE TAG.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 29-06-2010, va aprovar la
revisió i actualització de la Relació de llocs de Treball de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà i del seu Organisme Autònom Patronat Municipal d’Esports, que
posteriorment fou modificada en data 25-01-2011, figurant en aquesta modificació el lloc
de treball codificat amb el núm. 0120 anomenat “TAG Cap de Servei Director
d’Urbanisme”.
Atès que l’Ajuntament considera prioritari reforçar l’àrea de secretaria, especialment per
atendre les funcions relatives a la Gestió dels Recursos Humans, actualització de l’
inventari municipal, i l’aplicació de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans, entre d’altres
que corresponen a les funcions de TAG, així com en temes d’urbanisme, per la qual
cosa es considera necessari l’adscripció a l’àrea de secretaria del TAG.

En aquest sentit cal recordar que el TAG ja ha vingut desenvolupant sempre funcions de
suport a l’àrea de secretaria en tots els temes relatius a l’administració general, en tant
que funcions pròpies d’un TAG (patrimoni, procediment administratiu, contractació, etc..).
És per això que cal fer constar que únicament es modifica la RLLT en el sentit de que es
deixaran d’executar les funcions relatives a les tasques de major responsabilitat per la
direcció i coordinació de l’àrea d’urbanisme, sense que això comporti cap modificació en
la resta de tasques relacionades amb les funcions d’un TAG assenyalades i les relatives
a l’àrea d’urbanisme, com ara l’informe de les llicències urbanístiques, informe dels
expedients de disciplina urbanística i de figures de planejament, etc.

Atès que el funcionari que ocupa el lloc de treball de TAG Cap de Servei Director
d’Urbanisme ha vingut percebent des de la modificació de data 25-01-2011 el
complement específic per major responsabilitat establert a la RLLT.

D’acord amb els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, 2 d’abril i els concordants del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

ES PROPOSA al Ple adoptar al següent acord:

PRIMER. MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà en el sentit de:

A).- Redenominar el lloc de treball anomenat “TAG Cap de Servei Director d’Urbanisme”
(codi 0120), passant a anomenar-se “TAG de Secretaria”, amb assignació de noves
funcions .

B).- Reajustar el complement específic del lloc de treball “TAG de Secretaria” (codi 0212)
en abandonar les funcions de major responsabilitat com a director de l’Àrea d’Urbanisme.

SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci al BOP de Girona,
durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Les modificacions es consideraran definitivament aprovades si durant l’esmentat termini
no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per
a resoldre-les.

INTERVENCIONS

Sr. Alcalde exposa breument el contingut de la proposta. Es manifesta que únicament
existeix un TAG i per tant cal que es doni suport a les tasques de secretaria adequant el
complement específic. Es va comunicar a l’interessat i ell ha estat d’acord. Es passa com
a proposta d’acord de ple tot i que es podria fer per decret

Sr. Sais: el nostre vot serà contrari perquè aquest va ser un disseny de l’àrea fet a la
legislatura passada ja que es creia necessària aquesta figura. Ara l’àrea patirà una
mancança, per exemple en el seguiment i control de les obres.

Sr. Alcalde: la corporació ha de fer les modificacions que cregui oportunes en virtut de la
potestat d’autoorganització. En el control i seguiment de les obres també han intervingut la
resta de serveis tècnics. El control i seguiment es continuarà fent.

Sr. Sais: en tot cas l’àrea de secretaria està bastant millor que com era abans i es
manifesta que s’ha prescindit de l’aux. Adm del padró.

Sr. Alcalde: esta confonent les coses.

Votació : Aprovació per MA. 9 vots a favor (PSC; CIU)i 6 vots en contra(ESQUERRA)

8.- ACORD DE RENOVACIÓ D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

Ates que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d'energia elèctrica,
aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l'acord marc el 17 de
setembre de 2009.

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura deis
sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el
Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar
definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.

Que d'acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament
Local, s'han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els
Contractes del Sector Públic.

Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada
per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en
sessió de 25 d'octubre de 2011 ha acordat al renovació de l'acord marc per al
subministrament elèctric, per un termini de 12 meses.

En conseqüència, s'acorda formalitzar el present acord de renovació de l'adhesió
acordada en sessió de 29 de juny de 2010 entre les parts, per la qual cosa, es proposta
als membres del ple de la corporació l’adopció del següent:

ACORD:

Primer.- Que el municipi de la Bisbal d’Empordà, renova l'adhesió a l'acord marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (e/
Valencia 231, 6°, 08007, Barcelona).

INTERVENCIONS:

Sr. Alcalde exposa breument el contingut de la proposta. Es proposa renovar l’adhesió

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat (15 a favor)

9.- APROVACIÓ DE L´AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA (XALOC), SOBRE FACULTATS DE GESTIÓ LIQUIDACIÓ INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN REFERÈNCIA A DIVERSOS
EXPEDIENTS SANCIONADORS.

Atès que el Ple de la Corporació en data 27 de febrer 2007, va acordar la delegació de les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l’ingrés de dret públic: multes per
infraccions a la normativa del trànsit vial urbà.

Atès que en data 27 de març, es va procedir a la formalització del conveni-tipus regulador
de la delegació abans esmentada amb la Diputació de Girona –Xarxa Local de TributsAtès l’interès de l’Àrea de Via Pública per la tramitació dels expedients sancionadors de
les infraccions relacionades amb la ocupació de la via pública.

EL Ple municipal, per unanimitat, acorda:

Primer.- APROVAR L’AMPLIACIÓ de l’abast del conveni formalitzat en data 27 de març
2007, entre les institucions Ajuntament de la Bisbal d’Empordà-Diputació de Girona
(XALOC), a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic en voluntari i executiu que a
continuació s’expliciten:

•

Expedients sancionadors de: Ocupació Via pública.

Segon.- 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 un antelació mínima de sis mesos.

Tercer.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels
imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC,
Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona.

Quart.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per

aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona perquè procedeixi a
l’acceptació de la delegació conferida.

Sisè.- PUBLICAR, un cop acceptada la delegació per part de la Diputació de Girona, el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el que preveu l’article 7.2 del
TRLRHL.

Setè.- FACULTAR el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució o
desenvolupament del present acord.

INTERVENCIONS

Sr. Dilmé: al 2007 es va acordar delegar la tramitació dels expedients sancionadors al
XALOC atès que comportaven un volum de feina important. S’intenta optimitzar recursos i
esforços.

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat (15 a favor)

10.- PROPOSTA
D’INVERSIONS

DE

MODIFICACIÓ

DEL

FINANÇAMENT

ÒSCAR APARICIO PEDROSA, Alcalde-President de l’Ajuntament,

DE

PROJECTES

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2011 va aprovar
inicialment la modificació del finançament de l’Annex d’Inversions del Pressupost
Municipal de la Corporació respecte a tres projectes d’inversió del Terracotta Museu.
Un d’aquests projectes d’inversió (Honoraris redacció projecte Terracotta Museu) es
finançava amb una part de la subvenció FEDER, i l’altra part mitjançant prèstec concertat i
ingressat en exercicis anteriors.
Atès que es fa necessari modificar el destí dels diferents agents finançadors d’aquests
tres projectes.
Vist allò que es disposa en el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’Execució del Pressupost Municipal i
l’Informe d’Intervenció núm. 79/2011 de data 20 de desembre de 2011

Es proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS:
FINANÇAMENT
DESCRIPCIÓ
APLICACIÓ

CRÈDIT

FEDER

DEFINITIU

791.00

Subv.
Ministerio

Préstec

(RTFA)

(RTFA)

761.02

870.10

870.10

200.000,00

499.999,97

34.412,53

DG
Patrim. Diputació
Cultural
Subv.
subvenció

PRESSUP.
750.03
8.333.61100

8.333.62500
8.333.60108

Rehabilitacio
Terracotta
3a
fase
984.450,00

250.037,50

Projecte
Museogràfic

300.000,00

Honoraris
redacció
projecte
Terracotta
fase
TOTAL

300.000,00

3ª
44.375,00

68.794,00
1.353.244,00

550.037,50

44.375,00

24.419,00
200.000,00

499.999,97

58.831,53

PRIMER.- APROVAR la modificació de l’annex d’inversions del Pressupost Municipal de
la Corporació i el finançament de les següents aplicacions pressupostàries derivades de la
incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat:

SEGON.- APROVAR la desafectació per import de 34.412,53 € del préstec d’inversions
concertat l’any 2010 amb l’entitat BBVA que finançava part del projecte d’inversió
denominat “Honoraris redacció projecte Terracotta 3ª fase” i afectar-lo al projecte
“Rehabilitació Terracotta Museu 3ª Fase”.

TERCER.- COMUNICAR els presents acords a l’àrea d’Intervenció municipal.

INTERVENCIONS

No

VOTACIÓ: aprovat per unanimitat (15 a favor)

11.- PROPOSTA D’ESTIMAR INTEGRAMENT LES AL.LEGACIOS PRESENTADES I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’ORDENANCES FISCALS PER
L’EXERCICI 2012.

ÒSCAR APARICIO PEDROSA, Alcalde-President de l’Ajuntament,

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant
Edicte publicat en el BOP de Girona núm. 213 de data 8 de novembre de 2011, en el
Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Punt Diari de data 10 de novembre de 2011.
Durant aquest termini s’ha presentat una al.legació subscrita pel Sr. Òscar Aparicio
Pedrosa i per la Sra. Núria Anglada Casamajor, en nom del grup municipal PSC i CIU
respectivament.
Aquesta al.legació, en resum proposa:

Primer.- Ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per a la realització d’activitats
jurídic administratives de competència local.

Es proposa modificar l’apartat D) de l’ordenança número 8 de modificar les quanties
contingudes en l’apartat per senyalització vertical fixant les següents:
“150

€ per la instal·lació d’una pilona i 250€ per la instal·lació de dues pilones.”

A més cal afegir-hi l’addenda següent:
“Per la senyalització vertical a part meritarà al subjecte passiu un import addicional de ½
hora de l’import hora establerta d’un peó de la brigada, i que correspondrà a la instal·lació
de la pilona/es.”

Segon.- Ordenança fiscal 11 ordenança reguladora per la taxa de recollida de residus
municipals
Es proposa la modificació de la taxa de recollida de residus municipals, per ajustar- la al
cost efectiu del servei, atès que no s’ha tingut en compte en l’estudi de costos la millora i
tancament de l’espai on s’ubiquen els contenidors. Es proposa un augment del 0,65% de
la taxa.

Tercer.- Ordenança número 14 reguladora de les taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial de domini públic.

A) Es proposa afegir el text següent en l’apartat tercer:

“Per l’autorització per la instal·lació de taules i cadires s’haurà d’acreditar abans de la seva
autorització que el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la
Corporació. En cas de ser deutor amb la Corporació no es podrà autoritzar la instal·lació
de taules i cadires en terrenys d’ús públic.”

B) En l’apartat quart, regulador de la taxa per parades, barraques, casetes, atraccions,
espectacles mercats, etc. que ocupen la via pública., i d’acord amb l’al·legació segona
d’aquest document es proposa l’augment en un 0,65 % de la taxa d’escombraries per
repercutir el cost efectiu del servei.

C) En l’apartat cinquè taxa per entrada de vehicles i reserves d’aparcament, càrrega i
descarrega, caldria afegir
“ En el cas que els subjecte passiu de la taxa de gual (amb placa de senyalització) no
liquidi la taxa en el període voluntari de l’exercici en curs, suposarà que la Corporació
podrà automàticament retirar aquesta senyalització de la façana on estigui col·locada, i
meritarà aquesta retirada de la placa de gual una taxa per import de 60,00 € que serà
exigit al subjecte passiu.”

D) En l’apartat sisè taxa per ocupació amb aparells distribuïdors de combustible o
qualsevol article o mercaderia, caixers i màquines automàtiques en terrenys d’ús públic
local.

1.

Per cada aparell per a la venda automàtica de
qualsevol article, instal·lat a la façana o
ocupant les voreres o vies públiques,
tributaran l’any per cada aparell,

90,90 €/any

a) amb dimensions no superiors a 1 m2

2. Per cada caixer automàtic d’un establiment
comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres
o vies públiques, tributaran l’any, per cada aparell
231,98 any

Quart.- Ordenança fiscals número 22 ordenança sobre preus públics
1.

apartat sisè Escola de Cobla Conrad saló i paràgraf aula de música

D’acord amb l’acord plenari de data 23 de desembre de 2010, cal fer una agrupació
sota un sol epígraf, apartat 6, que s’anomeni Escola Municipal de Música Conrad Saló
i contingui els que fins ara es desglossaven en Escola de Cobla Conrad Saló i Aula de
música. A més caldria modificar la denominació cursets, ja que no és acceptat, donat
que s’imparteixen cursos de setembre a juny de diferent nivell i regulats per un
projecte curricular de centre aprovat en la mateixa data.

Un cop feta aquesta unificació en un únic apartat sisè de l’Ordenança fiscal número 22
sobre preus públics, i per tal de equilibrar una mica més un servei deficitari, proposem
que per igualar tots els preus es mantinguin els preus en les matèries que no són
música de cobla i en el que en la redacció inicial d’aquestes ordenances es regulaven
sota l’epígraf 6 d’Escola de Cobla Conrad Saló, es proposa desglossar les matèries en
diferents conceptes i equipar-ne el preu els que en la redacció inicial es regulaven sota
l’epígraf 6.2 Aula de Música.
S’estableix que l’ aplicació d’aquests preus públics entri en vigor a partir del curs 2012
– 2013 (setembre de 2012)
B) apartat 13 prestació de serveis de la brigada municipal d’obres i serveis
Ajustar l’import del preu hora del personal de la brigada municipal d’obres i serveis al cost
real del serveis generals i per la recollida d’animals a la via pública.
Preu hora- oficial

24,00

Preu hora- peó

20,00

Desbrossar per hora

25,80

Màquina de netejar per hora

31,00

Per recollida d’un animal extraviat a la via pública
( 1ª i 2ª recollida) no festiu

37,00

( 3ª i successives )no festiu

74,00

( 1ª i 2ª recollida) festiu

44,00

( 3ª i successives ) festiu

88,00

Vist l’’informe d’Intervenció núm. 80/2011 de data 20 de desembre de 2011.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- ESTIMAR íntegrament les al.legacions presentades en data 17 de desembre
de 2011 pel Sr. Òscar Aparicio Pedrosa i per la Sra. Núria Anglada Casamajor, en nom
del grup municipal PSC i CIU respectivament contra l’aprovació provisional de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT les Ordenances Fiscals que han de regir per a
l’exercici 2012.

TERCER.- PUBLICAR ÍNTEGRAMENT en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Tauler d’Anuncis de la Corporació el text íntegre de les ordenances fiscals que han de
regir per a l’exercici 2012.

QUART.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs Municipals, d’acord amb el que
es preveu a l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en
matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a l’àrea d’Intervenció municipal.

INTERVENCIONS

Sr. Alcalde exposa breument el contingut de la proposta.

Sr. Sais: entrant en antecedents, fa unes setmanes en el ple a on es van aprovar
inicialment les ordenances, fent memòria de les seves intervencions i del Sr. Dilmè.

En una de les actes aprovades vostè manifesta, en relació a l’aprovació inicial de les
OOFF: (...)
El Sr. Dilmé deia (...)

Han quantificat el que representa aquestes modificacions? 5800 euros és la repercussió
econòmica que te la modificació de la ordenança d’escombraries. Aquesta modificació no
reflecteix i es contradiu amb les manifestacions efectuades en aquesta sessió plenària.
Això vol dir que aquest govern no respon als interessos de ciutat.

Sr. Alcalde: lamento dir-li que a dia d’avui no ha entès els arguments que li hem donat.
Aquest govern porta 20 dies al govern, per tant no es pot comparar amb els 6 mesos del
seu govern.
Em reafirmo en totes les intervencions que vostè ha citat.

Sr. Dilmé: per al·lusions directes. Em reafirmo. Parlàvem de pressupost més restrictiu.
Darrera aquestes OOFF hi ha el pressupost 2012. Entenem que en aquest moment no
podem acribillar la gent de la Bisbal amb la pujada d’impostos. Li vam demanar que
expliqués d’on sortia la diferència del càlcul de les OOFF i el pressupostos.
En relació a la OOFF d’escombraries, no hi havia el concepte de tancament.
L’interès general de la ciutat per vostès és que governin vostès. En tot cas com que serà
la ciutat qui ho haurà de valorar, ja en parlarem quan toqui.

Sr. Sais: si s’aproven unes OOFF, que segons vostès, no donen cobertura a totes les
despeses, és un acte d’irresponsabilitat. Per cobrir les despeses no tot ha de venir per via
recaptatòria.

Sr. Alcalde: si que he vist l’esborrany de pressupost 2012 i jo no tindria la moral de
presentar-lo.
Per altra banda, es contradiu quan diu que no tot ha d’anar per increment d’impostos.
Votació : Aprovació per MA. 9 vots a favor (PSC; CIU)i 6 vots en contra(ESQUERRA)

Part de control i seguiment dels òrgans de govern

12.-- Donar compte decrets de l’Alcaldia
Es dona compte succinta de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de la darrera sessió
plenària als efectes del què es preveu a l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, sens perjudici dels que cal donar-ne compte de forma íntegra i expressa
per manament normatiu.

Es dona compte concretament dels decrets de cartipàs: nomenament dels membres de la
junta de govern local i delegacions als regidors.

13.- Precs i preguntes

Sr. Sais:
1.- quines modificacions hi ha a les àrees i a que obeeixen?

2.- es va aprovar una moció sobre el Patronat en que ens encomanaven un Pla de
viabilitat i nous estatuts. Voldríem saber les actuacions efectuades.

3.- Quin representant de l’Ajuntament de la Bisbal d´Empordpa va anar a l’Assemblea de
Constitució de l'Associació de Municipis per la Independència?.

Sr. Alcalde:
Les modificacions son les que s’ha vist a la RLLT i la de l’aux. adm del padró. De moment
no n’hi ha cap més i s’anirà informant
.
Respecte al Patronat, te raó que es va presentar un pla de viabilitat tot i que vam pensar
que el seu contingut no era adient, hi ha altres decisions més correctes i s’està estudiant
la redacció d’uns nous estatuts i nou model de patronat.

En relació al representant de l´Ajuntament no es va poder assistir perquè a última hora un
regidor de l’Ajuntament, per un problema personal no va poder assistir.
M'agradaria que constès, que em vaig oferir a anar en representació de l'Ajuntament si el
govern no tenia disònibilitat, a les convocatòries que es fessin de l'Associació de Municipis
per a la Independència.
Sr. Muriana: Voldria donar contesta al Sr. Aparicio al seu facebook en tant que considero
que no son adients en relació a la partida per fer el PIN, que hi eren al 2010 i 2011, però
les partides hi eren. Si s’hagués aprovat el pressupost el pin es podria haver fet. Si la
partida esta esgotada, d’on s’ha fet la RC per pagar les factures i el cost del PIN? Li
demanaria que no amenaci atès que es podria trobar amb una plantofada judicial.

Sr. Aparicio: No es la primera vegada que vostès amenacen amb portar-nos als jutjats. En
tot cas li prego que em porti als jutjats.

Sra. Gemma: faria un prec al regidor Sr. Pacheco en relació als treballs del Daró. Caldria
que s’intensifiqués la feina a la zona per l’eliminació d’espècies invasores. Els treballs fa 3
setmanes que estan parats.

Sr. Pacheco: Estic d’acord. És un projecte interessant. Tenia entès que el calendari s’està
seguint. En tot cas farem el seguiment.

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a
secretari estenc aquesta acta.
Oscar Aparicio Pedrosa Pere Serrano Martin
Alcalde Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números
542625E a 542646E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 28.02.2012
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