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

Núm. de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

13/2011
25.10.2011
20,00 h.
22,10 h.
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS

Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Gemma Pascual Fabrellas
Victor Muriana Pedrosa
Josep M. Gou i Saló
Oscar Aparicio i Pedrosa
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
Pere Teixidor Hernández
Andrés Cano Bonillo
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA
Part resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió del dia 27.09.2011
2.- Aprovació inicial del document de definició del Consell d’Entitats de la Bisbal i del
Reglament de funcionament del Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà.
3.- Moció del Grup municipal de CIU sobre la modificació urgent dels Estatuts del Patronat
municipal d´Esports
4.- Assumptes urgents
Part de control i seguiment dels òrgans de govern
5.-- Donar compte decrets de l’Alcaldia
6.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
Part resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió del dia 27.09.2011
S´aprova per unanimitat

2.- Aprovació inicial del document de definició del Consell d’Entitats de la Bisbal i del
Reglament de funcionament del Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà.
Vista la iniciativa de l´Àrea de Participació Ciutadana de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
d´impulsar la creació d’un Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà mitjançant un procés
participat.
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar en data 29/09/2009 el Pla Director de
Participació Ciutadana (PDPC).
Atès que la línia estratègica 4 d’aquest Pla Director de Participació Ciutadana sobre el Teixit
associatiu i les relacions amb l’Ajuntament inclou el Criteri 4.1. Apostar per la creació d’un consell
d’entitats amb l’objectiu de canalitzar de forma integral i eficient les relacions amb les entitats i
l’evolució del teixit associatiu bisbalenc, així com vehicular de forma compartida el seguit
d’accions incloses en aquesta línia estratègica.
Atès que l’Acció 4.1.1. del Pla Director de Participació Ciutadana contempla ‘Engegar un procés de
creació consensuat d’un Consell d’Entitats (òrgan permanent) que hauria de servir per ordenar,
canalitzar i estructurar de forma general les relacions entre l’Ajuntament i el teixit associatiu; per
augmentar els nivells de coneixement i relació entre les entitats bisbalenques; com a espai de
consulta, participació i informació a les entitats i com a eina per vehicular el desplegament principal
de les accions incloses en la línia estratègica 4 del PDPC abans esmentada.
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal va demanar en data 30/04/2010 una subvenció a la Subdirecció
general de Participació en l’àmbit local per fer un procés participat per a la definició i posada en
marxa d’un consell d’entitats de la Bisbal i que va ser concedida el 25/10/2010.
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal va encarregar a l’empresa Neòpolis la redacció del projecte
mitjançant un procés participat i que, com a resultat d’aquest encàrrec, s’ha redactat un document
que defineix aquest consell i el reglament que ha de regir el seu funcionament.
Atès que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa de
Promoció Econòmica; Noves Tecnologies; Atenció al ciutadà; Comunicació; Participació
ciutadana; Desenvolupament Local, del dia 19 d’octubre del 2011.
El Ple municipal, amb 6 vots a favor (ESQUERRA) i 11 abstencions (PSC; CIU; ICV-EUiA; PPC)
acorda :
1.- Aprovar inicialment la proposta de document de definició del Consell d’Entitats de la Bisbal i
del Reglament de funcionament del Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà.

2.- Sotmetre aquest acord a informació pública, pel termini de 30 dies, a comptar de la darrera
publicació en el BOP o en el DOGC; al web corporatiu i en el tauler d´anuncis municipal.
3.- En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació durant l’esmentat termini, aquest acord
esdevindrà definitiu.
Intervencions:
Sra. Pascual.- 02.48 El que estem fent avui aquí és desplegar una de les actuacions que deriva del
Pla Director de Participació Ciutadana. Aquest Pla Director es va aprovar el 2009 per unanimitat
per tots els partits polítics del Ple. I el que s’ha cregut convenient ha sigut dur a terme aquesta
creació del Consell d’Entitats. Explicant breument com s’ha dut a terme aquest procés. S’han
realitzat enquestes a les diferents entitats de la Bisbal, després s’han realitzat sessions amb les
entitats. També s’han realitzat entrevistes amb persones molt vinculades amb el teixit associatiu de
la Bisbal, fent aportacions dels punts forts i febles de les associacions. A més a més, s’ha creat dos
grups, un que anomenàvem el grup de promotor, el qual estava composat per diferents membres de
diferents entitats. Tres: el tècnic de participació, un tècnic de la casa i el regidor de participació i en
aquest cas jo mateixa. Paral·lelament també hi havia un grup de suport que anava seguint el disseny
d’aquest Consell d’Entitats. Aquest grup de suport estava composat també per tècnics de la casa. El
tècnic d’Esports, la tècnica de Cultura, la tècnica de Joventut, la tècnica de Pla de Barris, el de
Participació i la regidora de Participació Ciutadana. Arran de tot aquest treball previ, el que fem
avui és portar la proposta de la creació del Consell d’Entitats i el reglament que regula el
funcionament d’aquest Consell. El que farem posteriorment és convocar a totes les entitats la
setmana que ve per presentar-los la proposta i també que acabi de dir la seva. Finalment després
d’aquest procés el que farem és engegar el Consell, fer l’aprovació definitiva i començar a treballar
perquè aquest Consell funcioni.
Sr. Teixidor.- 05.13 El que aprovem és un reglament per ordenar el que seria el funcionament
d’aquest Consell d’Entitats. Un reglament de participació ciutadana no implica necessàriament que
hi hagi participació, és una eina on és la dificultat o l’èxit de participació. Ja en farem prou de tenir
eina. Recordo a mitjans dels noranta que van sortir els famosos Consells consultius de Cultura, no
se si se’n va crear algun més i no sé si encara estan vigents aquests consells. Però que jo recordi no
van funcionar massa, no per falta de reglament, sinó per falta de voluntat política. Nosaltres farem
una abstenció perquè ens reservem l’opció de fer-hi aportacions durant el període d’al·legacions
però no deixa que hi donem un vot de confiança.
Sra. Anglada.- 06.49 El nostre vot serà una abstenció en el sentit que farem tres puntualitzacions
que voldríem que es tinguéssim en compte. La primera seria pel que fa a la duració del mandat dels
president s’hauria de concretar el temps. Entenem que el temps correcte serien dos anys ja que hi ha
moltes entitats. Pel que fa a diferents punts es parla d’equip de govern i entenem que en tot cas,
hauria de ser ajuntament. Perquè l’interlocutor del Consell d’Entitats no seria només l’equip de
govern sinó que serien tots els membre que conformen l’ajuntament. També parla que cap regidor
participarà en aquest Consell. En el cas de la Comissió permanent hi ha present el regidor de
Participació Ciutadana. Entenem que tampoc hi hauria de ser present. En tot cas, que sigui cridat
aquell regidor que sigui necessari pel tema que es tracti.
Sra. Pascual.- 08.43 Contesta al Sr. Teixidor que si es vol abstenir li sembla bé però que entengui
que el que s’aprova avui és el resultat de tot un procés que la proposta ve de les entitats i no l’equip
de govern. Hi ha hagut tot un treball previ amb un recull de les idees de la voluntat de quina havia

de ser la funció d’aquest Consell d’Entitats. Nosaltres simplement el que hem fet és recollir totes
aquestes idees, intentar crear aquest òrgan i regular-lo amb un reglament. Sóc conscient que si no hi
posem ganes i esforç entre tots això no podrà tirar endavant.
Responent a la Sra. Anglada en relació la president, de fet la proposta és que aquest càrrec tingui
una durada de 2 anys quan s’esculli amb una pròrroga fins a quatre. Perquè el plenari es pot reunir
un mínim d’una vegada a l’any.
Pel que fa referència a l’equip de govern quan es va demanar a les entitats si volien que aquest
òrgan tingués un cert poder de decisió no totes les entitats ho veien d’aquesta manera. Per tant el
que es va intentar va ser que l’equip que en aquell moment governés quan creies oportú algunes de
les actuacions que es volgués dur a terme es volgués tenir la opinió de les entitat fos vinculant
aquest òrgan del Consell. És per això que es va posar l’equip de govern. Ja que va ser aquest qui va
marcar una mica el full de ruta de les diferents actuacions que van dur a la ciutat. En el cas dels
regidors es va posar perquè si el Consell d’Entitats en algunes decisions podia ser vinculant, deixem
que els regidors puguin participar en el plenari pot ser que a vegades pugui donar una certa
ambigüitat, o es pugui utilitzar el consell de manera política. Per això vam posar que cap regidor
podia participar en el plenari del Consell d’Entitats. No vol dir que els regidors puguin participar a
les comissions permanents o a les sectorials. Es pot donar el cas que un regidor formi part d’una
entitat. En aquest cas, l’entitat hauria de tenir en compte que si vol ser representada en el Consell
d’Entitats, no fos a través d’un regidor en actiu.
Sr. Pacheco.- 12.20 Això és el desenvolupament d’una part dels objectius i finalitats que tenia el
Ple de Participació Ciutadana. Crec que és important que hi hagi eines d’aquest tipus. Creiem que és
el camí necessari perquè hi hagi participació. És important no caure en l’error que la participació
ciutadana és purament un assemblearisme. Nosaltres creiem que la participació ha d’estar regulada i
hi ha d’haver uns mitjans per gent que participa que ha de tenir clar quina és la seva funció i quins
son els objectius a través d’aquest òrgans que es participa. S’han de buscar formules d’aquest tipus
per treballar en contra d’aquesta malaurada desafecció que hi ha i una distància important entre la
ciutadania i els òrgans de decisió política. I sobretot perquè ens donin una bona orientació, els que
tenim algun tipus de representació política alhora de prendre decisions. Que ens serveixin de
termòmetre per saber quin és l’estat d’opinió dels ciutadans i ciutadanes. Per altra banda, nosaltres
ens abstindrem però purament en un sentit de reservar-nos poder acabar de treballar en aquest
document però en cap cas, com deia també el Sr. Teixidor, ho veiem correcte però també volem
presentar les nostres rectificacions. També voldria dir que el dia a dia de la realitat d’aquest consell,
si s’acaba dient que te problemes de funcionalitat i no es creen els objectius pels quals es crea
aquest, tampoc hauria de ser cap inconvenient tornar a portar-lo a ple i rectificar. Nosaltres ho vam
dir en el seu moment quan vam aprovar el Pla de Participació. És un document marc on
s’estableixen uns principis a desenvolupar però l’important és com es van desenvolupar. De
moment ens abstindrem però veiem correcte la filosofia del document.
Sra. Pascual.- 16.14 El que farem serà recollir totes aquestes propostes que ens fareu arribar els
diferents grups polítics i també les propostes que ens facin arribar les entitats la setmana que ve, i
les estudiarem.
Sr. Teixidor.- El fet que hi hagin participat les entitats no vol dir que no es pugui qüestionar o
arreglar. D’aquí ve el sentit del vot d’abstenció perquè si fos un vot afirmatiu després no tindria
sentit presentar al·legacions. Quan s’obre el procés d’al·legacions és quan també la ciutadania que
no està associada a cap entitat, que no oblidem que son la immensa majoria, potser també els pot
interessar de fer les seves aportacions.

Sra. Anglada.- Estem totalment d’acord amb el què ha dit del mandat però entenem que no és la
interpretació que se’n fa a l’escrit. S’hauria d’especificar molt clar. Pel que fa als regidors nosaltres
continuem pensant que si no n’hi ha d’haver cap tampoc hi ha de ser el de participació. Només ha
de ser cridat el regidor que sigui necessari.
3.- Moció del Grup municipal de CIU sobre la modificació urgent dels Estatuts del Patronat
municipal d´Esports
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar en la seva primera legislatura els estatuts del
Patronat Municipal d’Esports. Aquest primer ens autònom havia de servir per gestionar de forma
més àgil i oberta als usuaris l’esport a la nostra ciutat, però a dia d’avui, els estatuts han quedat
àmpliament superat pel temps i les noves necessitats de gestió i de participació.
En el Ple de mes de juliol de 2011 es va anunciar que l’equip de govern municipal elaboraria una
proposta de reorganització del Patronat, proposta que a dia d’avui encara no s’ha presentat.
Per aquests motius, es presenta al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal insta l’equip de govern municipal a presentar, en el
termini màxim d’un mes, un esborrany de modificació dels estatuts del Patronat Municipal
d’Esports.
2. El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal estableix que aquesta modificació ha de tenir com a
objectius mínims:
• La cogestió del Patronat per part d’Ajuntament per una banda, i de clubs i usuaris per
l’altra, amb l’obertura de la Junta de Govern i resta d’òrgans a membres no regidors.
• Establir un equip de gestió professional del Patronat regit pels principis d’estalvi,
eficàcia i eficiència, que ha de comportar d’entrada la reducció del capítol I
mitjançant la supressió de les places de nova creació i la reorganització de la resta.
3. El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal insta a que aquest esborrany sigui debatut a nivell polític
i també a nivell de clubs i usuaris de l’esport local com a primer pas per a un canvi del
model de gestió.
4. El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal insta l’equip de govern municipal a presentar també, en
el termini de 15 dies, un estudi sencer de costos per al municipi de tot l’esport de la ciutat i
de totes les seves instal·lacions, a partir del qual s’ha de redactar un estudi de viabilitat
econòmica que garanteixi els serveis necessaris sense haver d’incrementar l’aportació
provinent dels pressupostos municipals.
El Ple municipal aprova aquesta moció amb la següent votació :
Punt 1 de la proposta – votació : a favor per unanimitat
Punt 2 de la proposta – votació : 11 vots a favor (PSC; CIU; ICV-EUiA; PPC) 6 en contra
(ESQUERRA)
Punt 3 de la proposta – votació : a favor per unanimitat
Punt 4 de la proposta – votació : a favor per unanimitat

Intervencions:
Sr. Dilmé.- 20.29 Queda bastant clar en la moció, bàsicament situar també perquè apareix aquesta
moció. Apareix a partir que el mes de juliol s’aprova la liquidació del Patronat de l’any passat on hi
ha tota una sèrie de deficiències recollides en l’informe de la interventora. A partir d’aquí nosaltres
posem sobre la taula la nostra preocupació per la situació i per la gestió del Patronat, per aquest
desequilibri econòmic que hi ha en el Patronat. Per part de l’equip de govern, ens diu que ja tenen
bastant treballat el Pla Financer i que en els propers dies estarà fet. Nosaltres deixarem els cent dies
que pertoquen però esperàvem que el mes de setembre hi hagués una proposta a sobre la taula sinó
nosaltres presentaríem una proposta nostra. El contingut és clar, es tracta de modificar estatuts i de
veure la viabilitat econòmica de les instal·lacions i de l’esport de la ciutat. És cert que hi ha un punt
concret que en el tema de gestió i de costos, d’entrada en el tema de costos nosaltres proposem una
reducció del capítol I. Bàsicament és tornar el capítol on estava abans del pressupost del 2010. El
Patronat més antic que tenim a la ciutat és el Patronat d’Esports. Hi han passat governs de tots els
colors i possibilitats i conjuncions i la veritat és que no ha rutllat mai. Em sembla que ara que
potenciem la participació i hi ha aquestes iniciatives sobre la taula, toca. Els costos que li representa
a l’Ajuntament aquesta gestió no eficient no s’acaba assumint l’aprovació. Aquesta coparticipació
o cogestió, copiant el reglament que hem aprovat abans podem parlar de codecisió d’entitats i
usuaris i això és bàsic i vital. D’aquí sempre s’ha fallat i entenem que aquesta codecisió hi ha
d’ésser. A partir d’aquí posem aquesta moció a consideració, en cas que s’aprovi, l’equip de govern
tindrà aquesta feina encomanada i si no s’aprova esperarem que l’equip de govern faci la seva
aportació.
Sr. Cano.- 23.40 Coincideixo punt per punt amb el Sr. Dilmé. També s’hauria de mirar l’empresa
que gestiona les àrees d’esports, s’hauria de canviar ja que en els últims dos anys són pèrdues i no
podem arribar a un tercer. Potser caldria buscar gent nova amb idees noves i potser no ens trobaríem
amb una situació deficitària. També correm el risc que si canviem anem a pitjor potser es queda
igual. Però penso que ja portem dos anys amb pèrdues i per no tindre pèrdues s’hauria de canviar
per un grup nou amb propostes i idees noves. L’equip de govern ho hauria d’estudiar.
Sr. Teixidor.- 25.05 Nosaltres coincidim amb tothom amb què la gestió del patronat s’ha d’anar
millorant amb el temps. S’han d’establir criteris d’eficàcia i eficiència i d’estalvi. Amb el que no
estem d’acord, i ja ho hem manifestat altres vegades, és que cada vegada que es parlar d’estalvi a
l’administració pública, es posi com a condició sempre el treballador, és a dir, que hi hagi
acomiadaments. No estem d’acord amb els retocs del capítol I sempre com a primera opció. Per tant
nosaltres no hi votarem a favor.
Sr. Aparicio.- 26.30 Nosaltres com ja ens vam manifestar a la Comissió faríem un vot favorable. Hi
ha dos aspectes relacionats en aquesta moció. Un és l’adaptació del Patronat d’Esports als Estatuts
que han de regir i la nova incorporació d’obrir aquests estatuts i aquesta nova incorporació a les
entitats i gent no política. Per tant, entenem que és una mesura raonable i que a més beneficia el dia
a dia de la gestió del Patronat Municipal d’Esports. Per aquesta banda és de felicitar l’adopció
d’aquest acord perquè la gent que hi participarà seran els usuaris que hi ha habitualment.
La segona part, la qual el Sr. Teixidor no veu correcte, pel tema del Capítol I, sí que és cert que en
qualsevol àrea no ha de ser per sí ella mateixa en beneficis. És evident que l’Ajuntament en algunes
àrees pot permetre’s el luxe que siguin deficitàries. El que està clar és que s’ha de prendre totes les
mesures possibles perquè totes les àrees siguin el menys deficitàries possible. En el cas, d’aquesta
nova plaçà d’aquesta àrea, no és tant que s’estigui reduint una plaça sinó que s’està retornant a una
situació original de fa dos anys enrere. És tornar a una situació que ja havia estat consolidada, el

Patronat en aquell moment funcionava. Fins i tot diria que és una mesura obligada des del moment
que es contracta el servei d’una empresa perquè estem parlant que hi ha tres coordinadors d’esports.
Hi ha la persona que era monitora que vostès li van augmentar la categoria per coordinació, hi ha el
Director Tècnic i hi ha el coordinador de l’empresa. Amb el nivell d’usuaris que hi ha en aquest
moment i amb el nivell de monitors que hi ha, entenem que tres persones que fan tasques tan
similars és prescindible. Entenem que és una decisió difícil perquè a ningú li agrada haver de
prescindir de personal, però l’equip de govern en algun moment l’havia de prendre. Com que no ho
ha fet ni han presentat el Pla de Viabilitat que ens van dir que ja tenien fet, felicito que algú hagi
pres la iniciativa de fer-ho i lamentar que aquesta iniciativa no hagi vingut de l’equip de govern. Per
tant, el nostre vot serà favorable.
Sr. Alcalde.- 30.11 Contestant al Sr. Dilmé i Sr. Aparicio, els quals mengen del mateix entrepà.
Discrepo quan parlen de situació catastròfica del Patronat Municipal d’Esports. Estem parlant d’una
situació entre els quals hi havia hagut unes certes disfuncions, com per exemple que a nivell de
Capítol I hi hagi imputada una persona que realment està treballant a l’Ajuntament i que en el seu
moment la reducció del 5% que es va fer en les retribucions dels treballadors, en aquest cas concret
els que estaven vinculats al Patronat Municipal d’Esports, s’haurien d’haver destinat a reducció del
romanent de tresoreria negatiu que hi havia hagut a l’exercici anterior. Per tant, si sabem aquestes
qüestions, els resultats no són els que vostès ens volen fer entendre. Diuen que volen tornar al
capítol I del 2010 però si era més alt perquè en aquells moments teníem les monitores. Al
reorganitzar-ho es va incrementar el capítol II però el capítol I es va minorar. En relació al Pla de
Viabilitat, en el pressupost del 2011 que vostès entre tots no van aprovar, hi havia una reducció del
50% del deute que hi havia hagut acumulat d’aquests dos anys. A més a més, havíem dit com a
equip de govern, que plantejàvem la opció o no en funció del romanent líquid de tresoreria que
traguéssim en l’exercici 2011 de l’ajuntament. Es podia donar aquesta possibilitat, però que
enteníem com a govern que el que era bo era que la situació es reconduís per sí mateixa i no fent
una aportació major de l’ajuntament però cal recordar que aquesta aportació de l’ajuntament amb
els anys ha anat disminuint. Des del 2008 l’aportació de l’Ajuntament al Patronat d’Esports ha
passat de 280.000€ a 260.000€. Per tant, si l’ajuntament hagués mantingut aquesta aportació no
estaríem parlant del que estem parlant ara en aquests moments. Podem coincidir amb alguns
aspectes que plantegen de la moció però en alguns aspectes aquesta moció és incongruent.
D’entrada, el sistema cogestió ens sembla inapropiat. Parlar de cogestió quan l’aportació econòmica
és només per part d’uns, no sembla el més adequat. A part, entenem que els estatuts no han de
contemplar l’organigrama de treballadors del Patronat Municipal d’Esports que és el que vostès
estan dient aquí. Em sembla que no trobarem cap estatuts de cap Patronat que estableixi quin
nombre de treballadors o personal ha de treballar en aquest Patronat, ja que les circumstàncies
varien. A més a més, en el punt quart, diuen que s’ha de fer un estudi sencer de costos pel municipi
de tot l’esport i a partir d’aquí un estudi de viabilitat econòmica i abans de fer tot això vostès ja
diuen que s’ha de reduir el capítol I i s’ha de suprimir una plaça. Potser fem-ho al revés. Fem
primer l’estudi de viabilitat, l’estudi de costos acompanyat de l’estudi de viabilitat econòmica i
veurem el que determina. Però prendre una decisió d’aquest tipus i després fer un estudi de
viabilitat econòmica no sé a què treu cap, és començar la casa pel teulat. Per tant, entenem en aquest
sentit que el punt 2, per nosaltres, és inassumible i el punt 4, home, un estudi de costos amb quinze
dies és molt ràpid, potser hauria de ser abans de l’aprovació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports del 2012. Si vostès estan disposats s’hauria d’aprovar per punts. A part del punt 2
nosaltres estem d’acord amb tots els altres punts si es canvia el termini dels quinze dies.
Sr. Dilmé.- 35.08 Li agraeixo el seu interès pels gustos culinaris del Sr. Aparicio i meus. Però a
vegades els entrepans s’ennueguen i no precisament els que es comparteixen. Em sembla que
tothom és conscient que l’increment que hi va haver en el seu moment de capítol I, era per millorar

la gestió i l’eficàcia del Patronat Municipal d’Esports. I ens hem trobat que ha passat exactament al
revés. Tenim menys usuaris, un romanent de tresoreria negatiu i una gestió deficient. Si agafen
l’informe de la interventora de la liquidació i ho comprovaran. Vostè em diu que en quinze dies no
n’hi ha prou, llavors què m’està dient que el mes de juliol ens van enganyar? És a dir, començaran
ara l’estudi de viabilitat? M’agradaria saber què estudiaven el mes de juliol, si no feien l’estudi de
costos quina viabilitat econòmica estaven analitzant? Nosaltres us hem donat molt de temps, crec
que amb un mes es pot presentar una proposta d’estatuts. I si ja ho havien treballat abans, amb
quinze dies n’hi ha suficient.
No hi ha cap inconvenient en votar la moció per punts. I la cogestió es pot canviar per codecisió.
Perquè d’entitats público-privades on la part pública hi posa tots els diners n’hi ha unes quantes i
entre elles alguna que vostè hi ha estat, per tant, no seria cap cosa estranya.
Sr. Alcalde.- 38.22 Bé, vostès no han vist cap estudi de viabilitat, amb la qual cosa em donen a
entendre que no s’han mirat ni el pressupost del Patronat Municipal d’Esports que vam portar a
aprovació l’equip de govern. En aquest cas, plantejava major ingressos a majors despeses per
compensar i mantenint l’aportació de l’ajuntament, no augmentant-la, per compensar precisament
part d’aquest document líquid de tresoreria negatiu, que hi havia acumulat amb els dos anys.
Si el que no ha funcionat és la persona que ha ocupat aquesta coordinació tècnica. Vostè ha dit que
s’havia creat aquesta plaça de director tècnic per millorar la gestió i els resultats no han estat, el que
vostès plantegen no és un canvi de director tècnic sinó la supressió de la plaça que és molt diferent.
Per tant, en el seu moment el que es va pactar va ser la creació d’aquesta plaça, perquè es creia amb
aquesta plaça. En tot cas, si vostès consideren que no funciona el que potser haurien de plantejar és
el canvi de la persona però no la supressió de la plaça que és el vostès demanen i pel que es veu
aprovaran. Tinc la impressió que aquesta moció que pacten amb el partit socialista per tirar
endavant respon més a uns compromisos electorals en determinats sectors de la ciutat. Em sap greu
que les decisions puguin venir donades, malgrat es vulguin justificar, en determinats sectors que no
pas per una idea o un concepte realment adequat del que es té i el que s’havia plantejat. Discrepo i
em sorprèn que fa un any i mig es considerés per part del govern, del qual vostès formaven part que
la figura del director tècnic era una figura necessària, i a dia d’avui que vostès plantegin la supressió
d’aquesta figura i no el canvi de la persona. Per tant, és el que em fa pensar que aquesta moció
vingui donada pel compliment d’alguns compromisos presos en determinades persones. Si accepta
la votació per punts li acceptarem el termini de quinze dies. Però sí que continuem manifestant que
el punt 2 el votarem en contra. A nivell de Patronat d’Esports es feia córrer per determinats
col·lectius que avui al plenari de l’Ajuntament s’aprovava aquesta moció.
Sr. Dilmé.- 42.40 No és sorprenent que la gent conegui l’ordre del dia del Ple. Si el compromís que
vostès van agafar el mes de juliol l’haguessin portat a terme, aquesta moció o aquests compromisos
que vostè diu que hi ha no haurien existit. Nosaltres vam fer una proposta i l’hem complert i vostès
van fer una proposta i no l’han complert. Si vostè considera que la reducció del 50% del dèficit
acumulat en dos anys amb romanent líquid de tresoreria per un any és insuficient com a mesura, en
tot cas, tenim criteris diferents.
Sr. Aparicio.- Demana el dret a rèplica per al·lusions.
S’inicia una discussió entre l’alcalde i el Sr. Aparicio en relació al dret a rèplica i el ROM.
Sr. Cano.- Només vull recordar-li que vostè està parlant del grup socialista i de CIU i hi ha altres
grups polítics com és el nostre i el del Sr. Teixidor i sembla que no contempla. Sempre parla de
Convergència i Unió i de socialistes i en aquest cas, he intervingut el primer i he dit que estava

conforme punt per punt amb el que deia el Sr. Dilmé. A mi que em diguin que això s’ho han menjat
entre els socialistes i convergents.
Sr. Alcalde.- En tot cas no ho interpreti com una falta de respecte cap al posicionament que vostè
ha tingut.
Sr. Aparicio.- Li volia fer algunes precisions. A la seva primera contesta parla de situació
catastròfica. Pel que respecte al PSC nosaltres mai hem parlat de situació catastròfica però és
preocupant. No tan sols perquè sigui negatiu el romanent líquid de tresoreria dels últims exercicis
econòmics, sinó preocupant perquè no es veu cap mesura per intentar canviar o capgirar la situació
per fer-la als efectes que siguin menors. Vostè diu que el Pla de Viabilitat estava al pressupost, al
pressupost no n’hi havia cap. El que hi havia era una previsió d’ingressos que al meu entendre era
inflada. Per part nostra, entenc que els interessos no deixen de ser més que una previsió que en el
nostre entendre no queda referendada ni per la liquidació del pressupost anterior que li recordo que
bona part de la quantitat de romanent líquid de tresoreria que hi havia venia per una davallada dels
ingressos del Patronat Municipal d’Esports no per la rebaixa de l’aportació de l’ajuntament al
Patronat Municipal d’Esports. Entenc que el fet de fer un pressupost en què la voluntat sigui fer
ingressos, en cap cas és una Pla de Viabilitat. Un Pla de Viabilitat també ha de contemplar les
despeses que hi haurà i preveure mesures per aquestes despeses.
Com ha dit el Sr. Dilmé, aquest compromís del Pla de Viabilitat no és una cosa que diguéssim
nosaltres sinó que van ser vostès que en una comissió i en dos plens van dir que el tenien fet i
preparat, que de fet és la seva obligació en el moment que s’assabenten que estan en romanent
líquid negatiu. També entenem que la cogestió es pot canviar a codecisió però el que sí s’ha de tenir
clar és quin tipus de gestió es vol fer. Per part nostra, no és per la persona que hi pugui haver en
aquell moment. Quan es va crear aquesta plaça nova nosaltres ja li vam dir que no era necessari
posar una persona tècnica més i comptant que un any abans havien aprovat una pressupost
municipal per una persona que era monitora passar-la a coordinadora. Per tant, entenem que aquesta
plaça era totalment prescindible. I el fet que vostè hagi dit que hi ha alguns interessos, en el nostre
cas, no hi ha cap interès ni cap sector que ens hagi donat cap tipus d’ordre o de suggeriment
respecte aquesta moció. És evident que el descontent envers la gestió que s’està fent al Patronat
envers la gestió que s’està fent al Patronat és palpable. El que es tracta és de solucionar-ho. Si
vostès com ha quedat en evidència no tenen cap intenció per solucionar-ho, doncs algú ho haurà de
prendre.

Sr. Alcalde.- Si vostè considera que la proposta de pressupost del Patronat 2011 que presenta
l’ajuntament de la Bisbal hi ha una reducció del 50% del dèficit del Patronat d’Esports en base a un
estat d’execució del mes d’octubre real tan d’ingressos com de despeses li sembla que és no fer res,
són criteris d’opinió totalment diferents. L’ajuntament i en aquest cas l’equip de govern, sí que va
intentar reconduir aquesta situació, l’origen de la qual és molt diferent al què vostès volen plantejar.
Vostès avui aprovaran i nosaltres com a govern que som haurem de fer alguna cosa respecte el que
diuen. Evidentment som respectuosos amb el que acorda el plenari i assumirem el contingut del que
avui resulti aprovat.
Pregunta al Sr. Teixidor si té cap inconvenient per votar la moció punt per punt.
Aquest contesta que no té cap inconvenient sempre que no canviï el sentit
4.- Assumptes urgents
La urgència de la moció següent s’aprova per unanimitat dels presents d’acord amb allò previst en
l’article 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

4.a) Moció del grup municipal d´ICV-EUiA per incloure la participació ciutadana en els plens
municipals
Exposició de motius
Des del grup municipal d’ICV-EUiA entenem la participació, no només
com un dret, sinó com un factor imprescindible de l’organització municipal. Considerem que una
política que afavoreixi realment la participació ha de tenir en compte, tant l’organització municipal
com el teixit social.
D’una banda, les polítiques de participació han de travessar tota l’organització municipal, i han
d’impregnar tant el personal al servei de la Corporació com els polítics en el govern i a l’oposició.
Tots i totes, amb major o menor grau, tenim la responsabilitat directa en fer possible aquesta
organització participada, atenta a les iniciatives i suggeriments ciutadans.
L’altre element necessari és un teixit social actiu i eficaç, una ciutadania que no es limita a exercir
el seu dret de participació en els interessos col·lectius de manera indirecta, mitjançant els
representants escollits democràticament, sinó que en pren part activa en la gestió dels interessos de
la seva ciutat, des d’òptiques diferents. La ciutat necessita de la iniciativa dels seus ciutadans i
ciutadanes; la ciutat, per estar viva, no pot limitar-se a aquells projectes que neixen de la voluntat i
capacitat dels òrgans de direcció política o tècnica. Cal sentir la veu de les persones que hi viuen,
cal permetre la seva intervenció en la millora de les polítiques sectorials o territorials i cal facilitar
les eines.
En aquest sentit, el nostre grup proposa
1. la proposta de mocions ciutadanes amb dret a defensar-les davant els representants de la
ciutat.

Atès que considerem aquestes dues propostes necessàries per afavorir la participació real dels
bisbalencs i bisbalenques en les qüestions municipals, i que en la darrera campanya electoral ens hi
vam comprometre públicament,
el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al ple de l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà l’adopció
del següent acord:
Iniciar els tràmits per tal de modificar l’actual Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal
d’incorporar, entre d’antres modificacions que procedeixin, els mecanismes adequats que permetin
als ciutadans i ciutadanes de la Bisbal d’Empordà, a títol individual o mitjançant les entitats i
associacions veïnals que formen part del teixit social de la ciutat:
1. Participar de forma efectiva sobre assumptes de la vida pública de l’àmbit del municipi de
la Bisbal d’Empordà a través d’iniciatives populars.
2. Aquest dret podrà ser exercit a través d’un representant del col·lectiu o entitat sol·licitant i
la proposta serà sotmesa a debat i votació al Ple, prèvia incorporació a l’ordre del dia del
mateix per part de l’alcalde de la corporació, i previ informe de la legalitat del secretari si
s’escau.
3. Aquesta iniciativa popular caldrà que compti amb la d’un mínim del cens segons estableixi
la Llei.

4. Establir, per part de l’equip de govern municipal un cop s’hagi aprovat la nova versió del
ROM, els mecanismes necessaris per tal d’assegurar-ne la distribució i difusió, i facilitar-ne
l’ús entre la ciutadania i les entitats de la Bisbal d’Empordà.

El Ple municipal aprova aquesta moció per 16 vots a favor i una abstenció.

Intervencions:
Sr. Teixidor.- 01.47 La idea bàsica inicial és acostar la institució a la ciutadania. Hem dit que hi ha
hagut alguns ajuntaments que ja han tingut algunes modificacions del ROM en el qual es permetia
allò que en els plens de la Bisbal ja fa 20 anys que s’està fent que és quan acaba el Ple es dóna un
torn de paraules en els ciutadans que assisteixen al Ple. S’ha de dir que han de ser preguntes
relacionades amb el què s’ha dit en el Ple. Nosaltres crèiem que s’havia de donar un toc més de
qualitat i afegint-nos al que ja preveu la llei 7/85 reguladora de bases de règim local, en el qual es
permet que els ciutadans iniciïn iniciatives populars en el Ple, doncs hem volgut que això quedés
reflectit en el nostre reglament orgànic municipal, d’aquí ve la nostra proposta. També s’ha de dir
que el document oficial també s’ha de dir que era una mica diferent i podia portar a lloc a confusió.
També per aportació d’altres grups com Convergència i també socialistes, crec que també hi
estiguin d’acord tots plegats, que caldria aprofitar aquest moment en el qual fem una modificació
del ROM, per fer un estudi complet per tal d’actualitzar-ho i posar-ho al dia en totes aquelles
qüestions que s’han anat modificant al llarg d’aquests vint anys. Per tan penso que aprofitant
aquesta ocasió és un bon moment per tal que la resta de grups faci les seves aportacions.
Sr. Cano.- 01.03 Nosaltres com que a l’altre punt del Consell d’Entitats ens hem abstingut però
sense treure-li la importància que té. En aquest cas amb aquesta proposta farem el mateix però
també sense treure-li la seva importància. S’ha d’estudiar i s’0ha de mirar si es pot integrar tot. El
que representa el Sr. Teixidor amb el reglament del Consell d’Entitats perquè el que no pot haver-hi
són dues línies perquè sinó la gent ho pot aprofitar per un costat o per l’altre. S’hauria d’unificar. En
veure que s’ha de fer un estudi més profund i s’han de fer noves propostes, la nostra posició és
l’abstenció.
Sr. Font.- 01.04 Nosaltres hi votarem a favor. Fa 20 anys amb el grup de CIU al capdavant vam
aportar totes les eines per modificar la participació ciutadana en el ROM i ara també volem formar
part d’aquesta decisió. També dir que s’ha d’anar en compte perquè també hi ha el Pla de
participació del Consell d’Entitats i s’ha de poder establir els tres punts. Tan la participació al
Consell d’Entitats i la modificació en el ROM entra part del punt que es diu a iniciativa també n’ha
re recollir d’altres que no hi són actualment.
Sr. Aparicio.- 01.05 Nosaltres també farem un vot favorable en aquesta moció. Com es diu en una
part d’aquesta moció és cert que durant la campanya electoral tots els grups polítics diguem que
s’ha d’afavorir la participació ciutadana i que s’ha d’obrir l’ajuntament a la ciutadania. Per tant,
qualsevol moció que vingui derivada o que tingui aquesta premissa, no ens deixa altre remei que
votar-la a favor. El problema no és fer en qüestions de política sinó d’aplicar-la i portar-la a la
pràctica. En aquest cas, el que es proposava en un inici hi ha una diferència amb el que hi ha ara.
Aquesta segona proposta és molt més justa pels propis ciutadans i pel dia a dia de l’ajuntament és
més positiva. És evident que aquest ROM si no ha modificat però sí a la pràctica del dia a dia
d’aquest ajuntament per part de tots els alcaldes se’ns ha tractat de forma poc restrictiva amb la qual
cosa s’ha concedit veu al públic assistent amb temes que no eren de l’ordre del dia. Però també és

cert que aquest ROM té mancances. No només respecte la participació ciutadana, sinó respecte
altres temes. Per tant, és d’agrair que tots els grups entenguin que s’han d’unificar. El quest à clar és
que modificar un ROM no és fàcil. Per tant també agrairia que el fet de modificar el ROM ara no
suposi una paralització total respecte aquesta iniciativa.
Sra. Pascual 01.08.30 Nosaltres des d’Esquerra Republicana i l’Àrea de Participació Ciutadana el
que estem fent és seguir com a full de ruta el Pla Director de Participació Ciutadana. En aquest
sentit, aquest Pla la línia estratègica del sistema relacional és a dir les relacions amb els agents
socials contempla la creació d’òrgans permanents. Un d’aquests òrgans ja creat anteriorment és el
Consell d’Iniciatives Econòmiques. El que hem portat avui a aprovació és el Consell d’Entitats i
també preveu la possibilitat de crear el Consell de Ciutat, aquí donaria entrada més àmpliament a la
Ciutadania. En relació al que proposa Iniciativa, nosaltres entenem que en el Pla Director no es va
creure la necessitat d’incorporar la participació en el Ple. Tot i així creiem que no és una mala
iniciativa sinó que creiem que pot afavorir la participació. S’ha de mirar que no se solapi amb el
Consell d’Entitats.
El nostres vot serà favorable perquè entenem que el ROM s’ha de modificar no només per
incorporar la participació sinó per altres qüestions.
Sr. Alcalde.- Com ha explicat molt bé la meva regidora nosaltres no hi veiem cap inconvenient al
que planteja perquè la normativa actual ja ho preveu. Tan de bo sigui una eina que puguin fer servir
els ciutadans.
Sr. Teixidor.- 01.11 S’agraeix el suport total d’aquesta moció. Entenc el plantejament del PP.
També responent a la Sra. Pascual segurament trobarem l’encaix de cada situació uns amb el Pla
Director i els altres amb eines que son pròpies del ROM. També s’ha de marcar una mica la
diferència entre el reglament del consell d’entitats i el que aprovaríem avui perquè el que aprovem
avui obre la porta a qualsevol ciutadà i hi ha diferències entre l’un i l’altre. Aprofito dient que
caldria aprofitar aquest moment per modificar tot el ROM i modernitzar-lo tal i com vam fer l’any
91.
4.b) Sorteig membres de les Meses per a les Eleccions Generals 2011
La urgència d´aquest assumpte s’aprova per unanimitat dels presents d’acord amb allò previst en
l’article 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Es procedeix al sorteig amb el següent resultat :
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002
MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUT DE FORMACIO PROFESIONAL
ADREÇA: CARRE COLL I VEHI NUM: 6
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0180
Nom: MARIA ROSA CANO BERTRAN
Identificador: 40344497J
Adreça: CARRE ALMOGAVERS 4 PISO P03 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0237
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOAQUIM COLL BAUS
Identificador: 79302067E
Adreça: CARRE JAUME II 45 PISO P01 PTA 2
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0149
D'ESTUDIS: 4
Nom: GENIS BOU PUIG
Identificador: 40362234V
Adreça: CARRE POMPEU FABRA 20
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0117
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: CONSTANTINO BERZOSA CILLERUELO
Identificador: 12209843V
Adreça: CARRE NOU 111
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0094
Nom: MONTSERRAT BATALLER GOU
Identificador: 77999375G
Adreça: AV VOLTES 34
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0327
Nom: REMEI ESTEVE VILANOVA
Identificador: 40518684K
Adreça: CARRE JAUME II 29 PISO P03 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0001
Nom: JOSEP ADARNIUS ALLUE
Identificador: 40507269Z
Adreça: AV VOLTES 7
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0215
Nom: MARIA DOLORES CASSAÑAS GALCERAN
Identificador: 77998370B
Adreça: CARRE JAUME II 47
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0093
Nom: JOSEP BATALLER GOU
Identificador: 40506532J
Adreça: AV VOLTES 30
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002
MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: INSTITUT DE FORMACIO PROFESIONAL
ADREÇA: CARRE COLL I VEHI NUM: 6

PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0044
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ANTONIA MATAS BALAGUER
Identificador: 40518541Q
Adreça: CARRE SIS D'OCTUBRE DE 1869 16 PISO P03 PTA 2
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0177
D'ESTUDIS: 4
Nom: CARLOS PEREZ FIGUERAS
Identificador: 77999096R
Adreça: CARRE ABAT OLIBA 34
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0218
D'ESTUDIS: 4
Nom: CECILI PONS DURAN
Identificador: 77999432S
Adreça: CARRE CARDENAL VIDAL I BARRAQUER 18
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0086
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: SARA MOSER ROTLLAN
Identificador: 40358940N
Adreça: CARRE PERE CAIMO 30 PISO P02 PTA 2
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0492
Nom: MIREIA VIDAL GUEROLA
Identificador: 07263523P
Adreça: CARRE INDUSTRIA 20 PISO P01
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0121
Nom: MIGUEL PACHECO MARMOL
Identificador: 40352227S
Adreça: CARRE AMPLE 21 PISO P03 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0047
Nom: BLANCA MATAS GÜELL
Identificador: 40526861X
Adreça: CARRE JOFRE EL PILOS 15
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0430
Nom: NARCIS TEIXIDOR HERNANDEZ
Identificador: 78000639A
Adreça: CARRE GARBI 6 PISO P01 PTA P003
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0434
Nom: AITOR TERRADELLAS BOU
Identificador: 40367027A
Adreça: CARRE AGUSTI FONT 21 PISO PBJ
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

**********************************************************************

MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003
MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICI MUNDIAL-BIBLIOTECA PÚBLICA
ADREÇA: CARRE ESTACIO NUM: 2
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0197
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ALBERT CAROL PLA
Identificador: 46780620T
Adreça: PTGE CARLES BECH 2 ESC. A PISO P03 PTA 3
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0620
D'ESTUDIS: 4
Nom: FRANCISCO JAVIER LORCA SOFIAS
Identificador: 38152178P
Adreça: CARRE PONT 51
Codi Postal: 17100

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0030
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSEP ALSINA BODRO
Identificador: 78002001P
Adreça: CARRE AMOR FILIAL 22 PISO P02 PTA B
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0393
Nom: GLORIA FONTFREDA COMAMALA
Identificador: 40510909C
Adreça: CARRE PONT 23
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0570
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: IVAN LARREA BOADA
Identificador: 40349742Z
Adreça: CARRE REC DEL MOLI 12 PISO P01 PTA 2
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0190
Nom: ANTONIA CAPARROS CILLER
Identificador: 74411502Q
Adreça: CARRE PONT 78
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0578
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: MARIA JOSE LINARES GUERRERO
Identificador: 78002833N
Adreça: CARRE PAU CASALS 4 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0514
Nom: FRANCISCO HERNANDEZ BALLE
Identificador: 43532788K
Adreça: CARRE AIGUETA 117 PISO P03 PTA 5
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0352
Nom: JULIO CESAR FERNANDEZ RIVAS
Identificador: 41630314S
Adreça: CARRE PARAL.LEL 113 PISO P02 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003
MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: EDIFICI MUNDIAL-BIBLIOTECA PÚBLICA
ADREÇA: CARRE ESTACIO NUM: 2
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0125
Nom: MONICA MUÑOZ MELLADO
Identificador: 77917656G
Adreça: CARRE PARAL.LEL 112 PISO P01 PTA PO1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0244
D'ESTUDIS: 4
Nom: MARIA DE LOS ANGELES PINTOR LOPEZ
Identificador: 37279384H
Adreça: CARRE AMOR FILIAL 22 PISO P02 PTA 1
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
D'ESTUDIS: 4
Nom: JORDI PAGES PONS
Identificador: 40361890H
Adreça: CARRE BLANQUERS 4
Codi Postal: 17100

NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0184

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0425
NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: EMMANUEL SAGANA CEÑIDOZA
Identificador: 40370655C
Adreça: CARRE AIGUETA 170 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0430
Nom: MARIA TERESA SAIS FRIGOLA
Identificador: 40254042V
Adreça: CARRE PAU CASALS 27 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0147
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JOAN NEGRE OLIVET
Identificador: 40356464C
Adreça: CARRE MARQUES DE CRUILLES 79 ESC. B PISO P02 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0118
NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: ANDRES MUÑOZ AVILA
Identificador: 40509467G
Adreça: CARRE JOSEP PLA 19 PISO P02 PTA 3
Codi Postal: 17100

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0501
Nom: JOSEP SOTELO PUIG
Identificador: 40506763Z
Adreça: CARRE PONT 24
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0523
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: NEUS TEIXIDOR ROURA
Identificador: 77916784Y
Adreça: CARRE MARQUES DE CRUILLES 77 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100
**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004
MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: COL·LEGI MAS CLARA
ADREÇA: CARRE MAS CLARA NUM: 2
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0258
Nom: EDUARDO CANOVAS SEPULVEDA
Identificador: 38128279Y
Adreça: CARRE NAPOLS 31 A
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0295
D'ESTUDIS: 4
Nom: JORDI CASAS BALMAÑA
Identificador: 77918580P
Adreça: CARRE PENYA BISBALENCA 12
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0596
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSE GRASA SOLER
Identificador: 18012096Z
Adreça: CARRE ESCUT EMPORITA 40 A
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0245
Nom: JOSE MARIA CALLEJA SAIZ
Identificador: 13887556H
Adreça: CARRE ROSSELLO 4
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0223
Nom: FRANCISCO JOSE CABELLO PANEQUE
Identificador: 78002273G
Adreça: CARRE PENYA BISBALENCA 70
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0271
Nom: EUSEBIO CARRASCO MUÑOZ
Identificador: 77995198J
Adreça: BARRI CASTELL D'EMPORDA 3
CASTELL D'EMPORDA
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0225
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARIA ISABEL CABELLO PANEQUE
Identificador: 40525773A
Adreça: CARRE ATENEU PI I MARGALL 104
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0160
Nom: ISMAIL BIDAOUI BELHAJ
Identificador: 41596161V
Adreça: CARRE SARDENYA 33
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0461
Nom: DANIEL FERNANDEZ COMPAÑA
Identificador: 40365369R
Adreça: CARRE ATENEU PI I MARGALL 75
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004
MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: COL·LEGI MAS CLARA
ADREÇA: CARRE MAS CLARA NUM: 2
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0592
Nom: RAMON SOLER TORRON
Identificador: 35023627D
Adreça: CARRE RAFAEL DE CASANOVAS 6
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0334
D'ESTUDIS: 4
Nom: NARCIS PONSATI GRAU
Identificador: 40522607B
Adreça: CARRE JAUME II 18 PISO P03 PTA 1
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0520
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOAN SAIS RICART
Identificador: 40523734B
Adreça: CARRE ONZE DE SETEMBRE 9
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0571
Nom: IRENE SERRADELL CAROL
Identificador: 40337237K
Adreça: CARRE SICILIA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0016
Nom: MANUEL MARIN MATES
Identificador: 40341101K
Adreça: CARRE PENYA BISBALENCA 43
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0182
NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: PILAR OLIVARES REDONDO
Identificador: 70494185J
Adreça: CARRE JAUME II 24 BLQ D PISO P01 PTA 2
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0220
Nom: MARIA ISABEL PANEQUE MARIN
Identificador: 77918991M
Adreça: CARRE ROSSELLO 20 A
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0449
Nom: DANIEL RODRIGUEZ CARDENAS
Identificador: 40335750Y
Adreça: CARRE NAPOLS 47 B
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0388
Nom: JULIAN PULIDO CARRILLO
Identificador: 78001155J
Adreça: CARRE SICILIA 35 PISO P02 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001
MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASTELL MEDIEVAL
ADREÇA: PLAÇA CASTELL NUM: 21
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0371
Nom: M.TERESA FIGUERAS DURANTON
Identificador: 77998098S
Adreça: CARRE CAVALLERS 44
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0012
D'ESTUDIS: 4
Nom: NURIA AGUSTI MARULL
Identificador: 40332349D
Adreça: CARRE EUSEBI DIAZ COSTA 17 PISO PBJ PTA 1
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0414
D'ESTUDIS: 4
Nom: GLORIA GALINDO BUSALLEU
Identificador: 40333455B
Adreça: CARRE PERE DE TORROELLA 14 PISO P02
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0284
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: FRANCESC DALMAU COMAMALA
Identificador: 78002824A
Adreça: CARRE EUSEBI DIAZ COSTA 23 PISO P01 PTA 3
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0405
Nom: CRISTINA FORNAGUERA BONA
Identificador: 40463795X
Adreça: AVGDA JOSEP IRLA 42 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0386
Nom: MARTA FITA BONAY
Identificador: 40514315E
Adreça: CARRE CAVALLERS 33 PISO P01 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0629
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: AIDA LOPEZ SORIA
Identificador: 40357165P
Adreça: AVGDA JOSEP IRLA 38 PISO P03 PTA P001
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0319
Nom: SOUADIA ESSAHEL YUSFI
Identificador: 41575680Y
Adreça: AVGDA JOSEP IRLA 21 PISO P03 PTA 4
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0514
Nom: NORMA CRISTINA GUITART BOLAÑOS
Identificador: 46753040C
Adreça: CARRE RIERA 3 PISO P01 PTA 3
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 001
MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CASTELL MEDIEVAL
ADREÇA: PLAÇA CASTELL NUM: 21
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0250
Nom: ANGEL PIEDRA MURIANA
Identificador: 40509496X
Adreça: CARRE CALL 6
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0117
D'ESTUDIS: 4
Nom: SANTIAGO MUNI MAURETA
Identificador: 78001117K
Adreça: AVGDA JOSEP IRLA 42 PISO P03 PTA 1
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0033
D'ESTUDIS: 4
Nom: GINESTA MARTINEZ OLIVA
Identificador: 43539158C
Adreça: CARRE NOU 10 PISO P01
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0042
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: NURIA MARULL BOIX
Identificador: 40513266P
Adreça: CARRE PELLA I FORGAS 8 PISO P03
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0447
Nom: NARCISO SAURI BAÑERAS
Identificador: 77998450E
Adreça: CARRE JOSEP VILA-CLARA 10
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0319
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: ANDREU RAMIREZ ALGUACIL
Identificador: 40534623K
Adreça: CARRE BERNAT DESCLOT 18 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0497
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: DORA TORRES ARJONA
Identificador: 78000374Z
Adreça: AVGDA JOSEP IRLA 10 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0164
NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: EMILIO ORTIZ GARCIA
Identificador: 40501536P
Adreça: CARRE PELLA I FORGAS 14 PISO P03 PTA 1
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0296
Nom: NURIA PRUNEDA ALEMANY
Identificador: 40517906W
Adreça: CARRE PERE DE TORROELLA 11
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 002
MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CAMP DELS CAPELLANS
ADREÇA: CARRE RAMON DE CABRERA NUM: 19
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0148
Nom: MARC CASALS MASOS
Identificador: 40524150J
Adreça: AV PRAT DE LA RIBA 32 PISO P02
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0287
D'ESTUDIS: 4
Nom: LAURA FIGUERAS PAGES
Identificador: 40370953L
Adreça: AV GERMANS DE FERRER 3 PISO P02 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0369
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSE GOU JUAN-MIQUEL
Identificador: 77998985M
Adreça: CARRE MOSSEN VINYALS 1 PISO PBJ PTA 2
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0280
Nom: JORDI FERNANDEZ OCAÑA
Identificador: 38842868P
Adreça: AV GERMANS DE FERRER 26
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0430
Nom: LUISA LASTRA RODRIGUEZ
Identificador: 30195309N
Adreça: CARRE HOSPITAL 5 PISO P03 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0233
NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: MARIA ESMERALDA DELGADO RINCON
Identificador: 40333306T
Adreça: CARRE BARCELO MATAS 6 PISO PBJ PTA 2
Codi Postal: 17100
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0333
Nom: MARIA TERESA GANIGUE SAYOLS
Identificador: 78002054S
Adreça: CARRE PEDRO 63
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0181
Nom: ALFONSO COLOMER DALMAU
Identificador: 40238511B
Adreça: CARRE PERE CANYA 23 PISO P01
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0191
Nom: MARIA CARMEN CORDON COMPAÑA
Identificador: 77998057C
Adreça: PTGE PAU 14 PISO P02 PTA 2
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 002
MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: CAMP DELS CAPELLANS
ADREÇA: CARRE RAMON DE CABRERA NUM: 19
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0053
Nom: IGNASI MENDIETA FITER
Identificador: 40510123Q
Adreça: CARRE RAMON DE CABRERA 28 PISO PBJ
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0121
D'ESTUDIS: 4
Nom: JORDINA PALET MASO
Identificador: 40511981B
Adreça: CARRE CARME 6
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0165
D'ESTUDIS: 4
Nom: VERONIQUE PLAJA PIBERNAT
Identificador: 40527428W
Adreça: AV PRAT DE LA RIBA 7
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0365
Nom: PEDRO PABLO SERRANO GOMEZ
Identificador: 75983072L
Adreça: CARRE PEDRO 88
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0240
Nom: ALBERT RIBAS AGUSTI
Identificador: 40352944L
Adreça: PLAÇA NOVA 11 ESC. 1 PISO P02 PTA A
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0148
Nom: FRANCESC XAVIER PERICH DOMENECH
Identificador: 40327383B
Adreça: CARRE PERE CANYA 37
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0060
Nom: RAMON MERCADER FABRELLAS
Identificador: 40527712X
Adreça: CARRE VINYOLES 20
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0337
Nom: JAUME SALVADO MARTI
Identificador: 40512651Z
Adreça: CARRE CARME 8
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0132
Nom: ARIADNA PARALS COMPAÑA
Identificador: 40360985X
Adreça: PTGE PAU 6 PISO P03 PTA 1
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

**********************************************************************
MUNICIPI: BISBAL D'EMPORDÀ (LA)
DISTRICTE: 02 SECCIÓ: 003
MESA: U
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: D.A.R.P. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ADREÇA: AV PRESIDENT COMPANYS NUM: 19

PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0510
Nom: ALFONS OLIVE PUIG DE
Identificador: 37681237S
Adreça: ZONA AFORES DE LA BISBAL 12
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 4

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0716
D'ESTUDIS: 4
Nom: JOSEP SERRA MARTI
Identificador: 77919065X
Adreça: CARRE CONVENT 23
Codi Postal: 17100
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0624
D'ESTUDIS: 4
Nom: JUAN MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
Identificador: 40367679B
Adreça: CARRE SANT JOSEP 31
Codi Postal: 17100

NIVELL

NIVELL

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0113
NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: MONTSERRAT CABRILLANA BENITEZ
Identificador: 40523047Z
Adreça: AV SANT FRANCESC 8 PISO PBJ PTA 4
Codi Postal: 17100
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0336
Nom: CARLOS JAVIER GUERRERO LOZANO
Identificador: 46602701D
Adreça: CARRE CONVENT 55
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0518
Nom: MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ MARTINEZ
Identificador: 77892131D
Adreça: CARRE SANT JOSEP 18
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0736
Nom: JAVIER SUGRAÑES VALLS
Identificador: 38548987K
Adreça: AV PRESIDENT COMPANYS 59
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0559
Nom: JOAN PEREZ GERONES
Identificador: 78002332V
Adreça: CARRE SANT JOSEP 45
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 3

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0213
Nom: JOSEP DEVESA ESTRAGUES
Identificador: 77999054M
Adreça: CARRE CONVENT 58
Codi Postal: 17100

NIVELL D'ESTUDIS: 2

**********************************************************************

Part de control i seguiment dels òrgans de govern
5.- Donar compte decrets de l’Alcaldia
5.1) Decret de l´Alcaldia de data 20.09.02011
Vist l’informe del Cap de la Policia Local, en el que sol·licita que es prorrogui per un termini de 3
mesos el nomenament del funcionari interí d’estiu Sr. Pere Regualta Cruz efectuat per Decret de
l’Alcaldia de data 21-06-2011.
Vist el que disposen els article 53.1 i) i 291.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 55 f), 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article
31.d) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals, i 10. 1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
Vist l’informe d’intervenció de data 20-09-2011, el qual figura incorporat a l’expedient.
RESOLC:
Primer.- PRORROGAR 3 mesos el nomenament de funcionari interí efectuat per decret de
l’Alcaldia de data 21-06-2011 i per un període inicial de 3 mesos al senyor PERE REGUALTA
CRUZ com a agent de la policia local, escala d’administració especial, subescala de serveis
especials, escala bàsica, grup de titulació C, subgrup C2.
Segon.- Aquesta pròrroga serà efectiva des del dia 22-09-2011 fins el dia 21-12-2011. No obstant
això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes de
cessament a què fa referència l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tercer.- NOTIFICAR aquest nomenament a l’interessat i al representant del personal funcionari, als
efectes oportuns.
Quart.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple de la Corporació.

6.- Precs i preguntes

Sr. Cano.- 01.14.38 Aprofitant aquests dos dies que venen les pluges, aquest matí he parlat amb el
Sr. Josep Geli, sobre el problema que perjudica als habitatges del carrer Pau Claris, on hi ha ubicada
l’escola Empordanet. El problema persisteix i per això m’he personat aquest matí a l’Ajuntament.
M’han dit que la tècnica estava in situ per mirar la situació de les pluges caigudes. El problema
continua, l’aigua es continua filtrant. A l’anterior Ple l’alcalde va fer menció que el problema podria
ser a causa del constructor que va fer les cases. Sí que és cert que les balles no estan fetes quan
s’haurien d’haver fet murs de contenció. Al acumular-se l’aigua el que fa és filtrar-se per sota i
arriba als nostres habitatges. La humitat puja cap amunt. En aquests moments la humitat puja fins a
la primera planta dels habitatges. El Sr. Geli m’ha dit que s’ho tornaria a mirar. M’ha donat un
parell de solucions i jo li he donat un parell de propostes. El que demano és que es faci un
seguiment el més urgent possible, ja que venen èpoques de pluja.

Sr. Alcalde.- 01.19 Hem viscut uns dies de pluges molt fortes, i el primer que he fet aquest matí és
parlar amb els tècnics perquè s’adrecessin precisament a la zona per veure quin comportament hi
havia hagut després de les pluges fortes. La canalització de l’Avinguda Sant Francesc ha funcionat.
Per tant, hi ha hagut una acumulació d’aigua inferior a la que hi havia en episodis anteriors. També
és cert que la filtració del recinte escolar ha estat correcte. El problema és la canalització que es va
fer en el seu moment a la paret de tanca de les finques, ja que aquesta no ha funcionat. En vistes que
aquesta canalització no ha funcionat bé, l’Ajuntament prendrà les mesures pertinents. En aquests
moments, tècnicament ja s’està fent un pressupost per subsanar el problema de la canalització.
Sr. Teixidor.- 01.21 En relació als locals que puguin fer servir les associacions de la ciutat per fer
reunions o assemblees. La pregunta és si l’ajuntament disposa de locals per fer aquestes reunions. A
part d’això que suposo que la resposta és afirmativa voldria saber si teniu clar quin estat d’ocupació
tenen, si hi ha un calendari per poder-los fer servir, si hi ha unes condicions determinades, i si tota
aquesta informació és pública de forma activa. Quan dic de forma activa vull dir si es pot trobar
fàcilment a la web.
Sr. Planas.- 01.22 El que es fa habitualment, entenent que no hi ha repetició recurrent, és atendre la
petició en funció de la necessitat perquè sovint no és el mateix una reunió informativa com una
reunió que pot precisar algun tipus de material de projecció. En aquest sentit el que es fa és atendre
la demanda i en funció de les necessitats, bé existeix la possibilitat de Torre Maria el qual està
equipat amb material de projecció, la sala de Vidre del Mundial, o la mateixa sala de biblioteques si
és amb hores que no està oberta la Biblioteca i també a les escoles velles. En aquests moments el
lloc d’entitats establert és una mancança que entenem que es subsanarà amb el Casal Cívic quan
estigui amb funcionament. Mentre no tenim aquesta infraestructura el que es fa és donar resposta en
funció de les necessitats.
Sr. Teixidor.- 01.24 Creu a la Policia Local es va fer renovar alguna sala que era molt àgil de fer
servir. A l’espera del Centre Cívic agrairíem que aquesta informació es polís una miqueta de forma
activa. Que hi hagués una mena de fitxa amb els requisits que es demana que compleixi l’entitat i el
que l’entitat demana a l’Ajuntament. Trobo a faltar un lloc on poder anar a buscar aquest tipus
d’informació. Faig aquest prec.
Se’ns va fer arribar una carta a tots els grups polítics que era de l’Associació BisbalGat que hauríem
d’intentar donar-hi una resposta. Crec que les colònies controlades de gats a les zones urbanes són
la millor opció per aconseguir una situació d’equilibri i convivència entre gats i persones en el dia a
dia de la ciutat. S’ha de controlar la detecció, formació i educació de les persones que alimenten
aquests gats i que tinguin possibilitats de col·laborar. Això amb alguna ciutat ja s’està donant.
Localització de les diferents colònies, control veterinari. És de competència municipal controlar la
població felina. Al marge del que els hi puc dir a aquesta associació, i veient que l’ordenança
municipal de registres d’animals està activa, m’agradaria saber quina política té l’Ajuntament en
relació als gats que estan al carrer.
Sra. Pascual.- 01.27 Nosaltres també hem tingut contacte amb aquest col·lectiu de persones. La llei
de protecció dels animals considera que els gats de carrer no es consideren gats domèstics però
tampoc tenen nivell de protecció a nivell de la llei de protecció dels animals. Aquest any sí que
s’havia destinat una part del pressupost en tema de gestió de control de gats de carrer. El que vam
parlar amb aquesta entitat és que de cares a l’any vinent vèiem difícil que hi pogués haver una
aportació econòmica per part de l’Ajuntament. Això no vol dir que es pugui treballar en paral·lel per
mirar de controlar els gats de carrer, establir punts conflictius, intentar de treure els punts de menjar
dels gats de les zones properes a les escoles o parcs infantils. També estem treballant amb el tema

de l’ordenança de tinença d’animals. En el cas de les ordenances fiscals hem intentat també
incorporar algun canvi en el tema de gats.
Sra. Anglada.- 01.29.51 Ahir al vespre en una Junta de portaveus que se’ns va convocar ens van
fer un avantprojecte de la proposta de les ordenances fiscals del 2012. Demanem poder disposar
d’un informe d’intervenció per tal de poder quantificar què suposen les puges que estan reflectides
en aquesta proposta. Se’ns va comentar de forma oral alguna d’aquestes taxes però ens agradaria
tenir un informe complet i global del que implicaria aquest increment i ens agradaria poder-la tenir
abans de la propera Junta de Portaveus del dijous per poder-ho treballar amb més dades.
Sr. Alcalde.- 01.30 Intentarem tenir-ho abans de la propera Junta de Portaveus.
Sr. Aparicio.- 01.30 No sé si recorda que té preguntes pendents del Ple anterior. La primera és
sobre els plans d’autoprotecció. Li recordo que per llei és obligatori tenir-ho abans del 31 de
desembre i afecten a la Llar d’Infants, el Geriàtric i el Mundial. Li preguntava si s’havia fet algun
tipus d’encàrrec d’aquests plans d’autoprotecció o si es preveu fer-ho. És un tema important per la
seguretat de les persones sobretot d’aquestes àrees que li acabo de comentar ja que tenen gran
acumulació de gent i per tant, és importantíssim tenir-ho present i perquè és una obligació legal.
La següent qüestió va ser en relació a l’aparcament de la zona blava. Li vam preguntar si hi havia
algun calendari d’actuacions ja que aquesta concessió ja s’ha acabat. Si tenien previst tornar a treure
a concurs aquesta concessió o la volia assumir l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Respecte els plans d’autoprotecció, hem demanat tres pressupostos per poder donar
compliment al que vostè manifesta. Estem pendents de resoldre quines de les tres ofertes acceptem.
Respecte de la zona blava hi ha una pròrroga de la concessió i quan arribi el moment ja veurem què
ens plantegem com a Ajuntament.
Sr. Aparicio.- 01.33 Respecte els agents cívics li vaig demanar les tasques que se li havien
encomanant als agents cívics i en l’anterior Ple es va comprometre a fer-nos arribar la
documentació. Respecte el Pla General també es va comprometre que en el termini de deu dies, ens
convocaria a tots els grups per fer-nos un lliurament d’aquest avantprojecte i per explicar-nos una
miqueta les línies generals. Li faig el prec altra vegada. Poder fer els inicis de participació ciutadana
i portar a aprovació inicial el Pla General. I respecte els agents cívics, ja li vaig comentar en el seu
moment, enteníem que se’ls podia treure més profit del que s’està fent. A hores d’ara ja li demanem
que ens presenti una memòria respecte les actuacions que han realitzat els agents cívics. Respecte el
tema que ha sortit del tema de l’associació dels gats. Primer, els faig avinent que és una obligació
que té l’Ajuntament de fer un control. Per tant, no podem deixar-ho, i en segon lloc aquesta
associació anava a dues bandes, una és la econòmica, per tant partida pressupostària n’hi ha
d’haver, però també vam fer una petició de modificar l’ordenança i ens agradaria saber si aquesta
petició la volen atendre.
Sra. Pascual.- 01.36 En el cas de la modificació de l’ordenança, primerament, entenem que aquest
col·lectiu de persones ens han d’entregar tota la documentació conforme han format com a
associació. També entenem que hauríem de treballar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.
En quins punts treballem com ajuntament i quins punts treballen ells com associació. I parlar amb
tots els grups polítics per consensuar si s’ha de modificar l’ordenança de civisme, ja que modificar
l’ordenança té tot un procés, crear una comissió, etc. Per tant, entenem que això no ha de ser una
decisió d’Esquerra sinó conjunta entre tots els grups polítics.

Sr. Alcalde.- 01.37 Respecte les tasques dels agents cívics, aquí les té. Respecte el POUM ha estat
decisió meva posposar-ho, ja que hi ha hagut tot el debat del pressupost 2011. Ara ho aplacem fins
que hi hagi el ple de l’aprovació de les ordenances fiscals. Per tant, abans del 15 d’aquest mes que
entrem, estaran convocats tots els regidors i regidores perquè ens facin la presentació dels treballs
que han elaborat amb el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
I,
sense
altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta
acta.

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Pere Serrano i Martin
El secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 542527E a
542555E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 23.12.2011
Ho Certifico
El secretari

