Ref. 10.270911
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:

10/2011
27.09.2011
vuit del vespre
dos quarts de deu del vespre
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 26.07.2011
2.- Aprovació Conveni per a l´aplicació de l´Administració Electrónica a l´Ajuntament de
la Bisbal (e-Notum)
3.- Aprovació Conveni per a la incorporació de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà a la
plataforma MIRATV

4.- Desestimar les al·legacions contra l´aprovació inicial de les contribucions especials de
les obres d ´Ordenació i millora de les voreres del Passeig i aprovació definitiva de
l´expedient
5.- Moció a favor del procés d´immersió lingüística a Catalunya
6.- Assumptes urgents
Part de control i seguiment dels òrgans de govern

7.- Assabentat de Sentències
8.-- Donar compte decrets de l’Alcaldia
9.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
1.- Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió del dia 26.07.2011
S´aprova l´acta de la sessió del dia 11.07.2011 per unanimitat
S´aprova l´acta de la sessió del dia 26.07.2011 per unanimitat

2.- Aprovació Conveni per a l´aplicació de l´Administració Electrónica a l´Ajuntament de la
Bisbal (e-Notum)
La Llei 11/2007 d´Accés electrònica dels ciutadans als serveis públics estableix la
possibilitat que la notificació en els procediments es faci per mitjans electrònics com
alternativa a la notificació en suport paper.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a les administracions
catalanes l´e-NOTUM, que permet realitzar per mitjans electrònics, notificacions en els seus
procediments, amb totes les garanties que estableix la normativa vigent.
L´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà està interessat en utilitzar aquest servei; per la qual
cosa es fa necessari subscriure un conveni amb L´AOC.
Previ informe favorable de la Comissió Informativa.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
1.- APROVAR el text del Conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà i el Consorci Administració Obert de Catalunya, per a la prestació del servei de
notificació electrònica (e-NOTUM).
2.- DESIGNAR el Sr. Isaac Molas com a responsable de la coordinació i el correcte abast
del servei e-NOTUM
3.- Traslladar aquest acord a l´AOC i al Sr. Molas

3.- Aprovació Conveni per a la incorporació de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà a la
plataforma MIRATV
El consorci LOCALRET, del qual l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà en forma part,
ofereix una plataforma que permet als ajuntaments difondre continguts audiovisuals a
internet.
L´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà està interessat a poder utilitzar aquesta plataforma per
crear un espai propi de difusió audiovisual; per la qual cosa es fa necessari subscriure un
conveni amb LOCALRET
Previ informe favorable de la Comissió Informativa.
El Ple municipal amb 16 vots a favor (ESQUERRA; PSC; CIU; PPC) i 1 abstenció (ICVEUiA), acorda :
1.- APROVAR el text del Conveni per a la incorporació de l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà a la Plataforma MIRATV.
2.- Traslladar aquest acord al Consorci LORALRET

4.- Desestimar les al·legacions contra l´aprovació inicial de les contribucions especials de les
obres d ´Ordenació i millora de les voreres del Passeig i aprovació definitiva de l´expedient
El Ple de la Corporació en sessió del dia 23 de juliol de 2010 va aprovar la imposició de
contribucions especials amb motiu de les obres d’Ordenació del Passeig Marimon Asprer 2ª fase.
L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils.
Durant l’esmentat termini s’ha presentat una única al.legació per part de la Sra. Catalina Tarrés
Suñer en data 1 de desembre de 2010.
Aquesta al.legació ha estat informada en data 16 de setembre de 2011 pel TAG d’Urbanisme de la
Corporació en el sentit de desestimació de la mateixa.
Vist el que es disposa a l’Ordenança General de Contribucions Especials, l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2.f) 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 allò que es preveu en el RDL 2/2004, de 5 de març,pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
El Ple municipal, amb 11 vots a favor (ESQUERRA; CIU; ICV-EuiA; PPC) i 6 abstencions (PSC),
acorda :
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. la Sra. Catalina
Tarrés Suñer en data 1 de desembre de 2010 contra l’acord plenari de 23 de juliol de 2010
d’imposició de contribucions especials amb motiu de les obres d’Ordenació del Passeig Marimon
Asprer 2ª fase, pels motius que consten en l’informe jurídic emès en data 16 de setembre de 2011 i
que consta incorporat a l’expedient.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la imposició i ordenació de contribucions especials per
al finançament de les obres d’Ordenació del Passeig Marimon Asprer 2ª fase.

TERCER.- APROVAR definitivament la relació de subjectes passius procedint a la notificació
individualitzada de les quotes provisionals, que es deriven de l’expedient instruït, fent avinent que
dita quota provisional serà una mera previsió, ja que finalitzada l’obra, si el cost real és major o
menor que el previst, es prendrà aquest cost a efectes de càlcul de les quotes.
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als subjectes passius i interessats de l’expedient.
Intervencions:
Sr. Aparicio.- S’abstindran tot i haver un informe jurídic que avala la desestimació d’aquesta
al·legació. No és una qüestió pacífica. Estic d’acord que en una zona on s’han fet millores hi hagi
d’haver contribucions especials però les característiques especials que té aquesta zona, no
desenvolupada i dins d’un sector de transformació on totes les activitats estan en precari, el més
normal és que es desenvolupi primer aquest sector abans de fer les obre de millora necessàries.
Amb aquest condicionant no tenim tan clar que s’hagi de desestimar aquesta al·legació. Entenc que
la persona que havia de resoldre l’al·legació tampoc ho tenia tan clar quan des del desembre de
l’any passat s’havia de resoldre i no ho ha fet fins ara. Per aquest motiu ens abstindrem.
5.- Moció a favor del procés d´immersió lingüística a Catalunya
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català com llengua vehicular de l
'ensenyament
a
Catalunya,
fet
que
ha
estat
ratificat
per
una
interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
imposa un
ultimàtum
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d'escola catalana,
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la
no
separació dels infants i joves per raó de llengua i gracies al qual la nostra societat gaudeix d'un nivell de
cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han donat força i
solidesa
a
aquest
model,
el
qual
ha
estat
objecte
de
reconeixement
per
part
de
diverses
institucions
europees
i
internacionals
i
ha
estat
avalat
per
evidencies
empíriques en l'informe PISA 2009
de l'OCDE, en el qual
es constata que
el no
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la
mitjana de l'Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que
viu
el
català, llengua pròpia de
Catalunya, respecte del
castellà, en
diferents àmbits
socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels
darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament pren els acords següents, amb 16 vots a favor (ESQUERRA; PSC; CIU; ICVEUIA) i 1 vot en contra (PPC):
Primer:
manifestar el
rebuig a
les
sentencies del
Tribunal
Suprem espanyol i
a
la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d'immersió
lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com
a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes
sentencies ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer: instar el
Parlament de
Catalunya a
manifestar el
seu
desacord amb
aquestes
sentencies i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la
Llei
d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al
Tribunal Suprem espanyol, al
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la plataforma
Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.

Intervencions:
Sr. Alcalde.- En primer lloc celebrar que la proposta que aprovem avui per part de l’equip de
govern d’Esquerra Republicana de Catalunya sigui la que havia fet somescola.cat
Celebrar que quatre dels cinc grups l’hagin consensuat per tirar-la endavant. Tots hem defensat que
el català és una eina imprescindible per la cohesió social del nostre país. Que el català, és, ha de ser
i serà la llengua vehicular i que evidentment, un país que no sap respectar la seva llengua
difícilment pot defensar la seva identitat. Per tant, com alcalde, em sento orgullós que la majoria
dels grups dels aquí presents (PSC, CIU i ICV-EUiA) i setze dels disset regidors donem avui suport
a aquesta moció.
Sr. Cano.- 10.38 Llegeix un escrit on explica el perquè de la seva postura. Recorda que és
important que aquesta sentència és l’exercici dels drets d’unes famílies que han anat als tribunals a
defensar el que ells consideren els seus drets bàsics. I ha estat una sentència d’un tribunal basada
ens els drets constitucionals i legals en què ha determinat els drets d’aquesta família i de totes les
famílies catalanes. No és una sentència contra el català, sinó que és una sentencia a favor dels drets i
llibertats dels catalans. Els que estan en contra de la sentència haurien d’explicar perquè a
Catalunya hi ha ciutadans de primera que poden apel·lar els seus drets als tribunals i ciutadans de
segona que quan defensen les seves llibertats se’ls titlla d’anti-catalans. A més, haurien d’explicar
quin fonament jurídic de la sentència no està ajustada a dret. Els populars catalans exigim un
respecte als ciutadans i a la sentència. Respecte el Partit Popular de Catalunya proposa un model
educatiu de bilingüisme, integrador, un model de convivència lingüística, no d’enfrontament.
Només enfronta qui prohibeix llengües. Els populars catalans sempre hem estat de a favor de la
llibertat lingüística en tots els àmbits: a l’escola, al carrer i al comerç sense tensions, imposicions o
prohibicions. La nostra és una política lingüística en positiu que es basa en potenciar el català des
del foment i des de la llibertat. No és veritat que acatar la sentència del tribunal suprem i prendre
mesures per complir-les vulgui dir i suposi segregar els nens a les escoles en funció de la llengua
sinó que passa per aplicar mesures que exposin que algunes assignatures troncals, enlloc de ser
donades en català fossin donades en castellà. Els populars catalans volem la mateixa llibertat pels
fills polítics a Catalunya que els partits de treballadors catalans. Si els fills dels nostres líders porten
els seus fills a col·legis bilingües és perquè consideren que aquesta és la millor educació, i perquè
ho prohibeixen a la resta de catalans que no es poden permetre el luxe a portar els seus fills a
col·legis bilingües? Es pot dir que els altres líders polítics son anti-catalans? O posen en perill la
cohesió social de Catalunya per voler el millor pels seus fills.
Sr. Alcalde.- Obrirem un torn d’intervencions i de rèpliques.
Sr. Teixidor.- Considero que el que havia de dir ja està dit a la moció. Reiterar també el meu passat
com a mestre. Es pot dir que el model aplicat a Catalunya ha estat molt positiu. Una altra cosa és
que es vulgui desvirtuar o que políticament es vulgui portar cap a un altre camí. No serà aquest el
nostre camí i ho seguirem defensant tan com hem fet fins ara. Voldria afegir també amb la qüestió
de les llengües i els països, seria molt difícil trobar en el món, un país que només es parlés una

llengua. I aquí al nostre país on se’n parlen vàries havíem arribat a un nivell de convivència, doncs
no entenc perquè s’hauria de trencar. Reitero el meu suport a la moció.
Sr. Dilmé.- 15.18 El contingut de la moció és prou explícit. Hi ha dos factors a tenir en compte, un
és el factor històric de llengua pròpia de país, de Catalunya, això ho diu l’Estatut d’Autonomia i
encara que està retallat és una llei vigent. I llavors hi ha un factor tècnic, està demostrat que la
mainada surt del centre educatiu amb perfecte domini del castellà i del català. Ho demostra la
selectivitat i les notes de motles altres coses. Per tant, voler fer conflicte on no n’hi ha em sembla
que és un mal favor de la convivència que uns diuen defensar. I posats a complir, ja que hem de
respectar les sentències i complir-les en aquest cas, per bé o per mal, m’hi trobo implicat, els jutges
també han de complir. Hi ha una llei a Catalunya que és la Llei d’Ensenyament a Catalunya que
està plenament en vigor. Hi ha jurisprudència del Tribunal Constitucional de l’any 84 que avala el
sistema d’immersió lingüística. I amb tots els respectes ni el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ni el Tribunal Suprem són ningú per anar en contra del Tribunal Constitucional. Dit
això, lamento que no s’hagi aprovat per unanimitat però em sembla que la majoria pensa el mateix
que pensa la gent del carrer a la Bisbal i sortosament a la majoria de llocs de Catalunya.
Sr. Aparicio.- En el nostre cas, com ha dit també el Sr. Alcalde en el seu moment, agraeixo que
quatre dels cinc grups municipals de l’ajuntament hagin votat a favor d’aquesta moció. Només
farem dues reflexions. Una que el model funciona i no cal que ho diguin els polítics perquè es veu
amb el dia a dia. Que hi ha molts fills de pares immigrants que estan perfectament adaptats.
Entenem que un tema d’immersió és també un tema de drets, per tant, el fet de poder oferir l’escola
en català i en qualsevol àmbit de la societat civil, és positiu i no només pels catalans sinó també per
la gent que ve de fora. I a nivell legal, aquesta política d’immersió lingüística, no és que ara vingui
refusada per una sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sinó que ve referendada
pel Tribunal Constitucional. I no d’ara sinó de molt temps enrere. Per tant, estem amb una
interlocutòria judicial que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que pot ser recurrible,
per tant, no ens avancem. Potser aquesta interlocutòria quedarà en res. Per tant, com ha dit el Sr.
Dilmé, hi ha una llei aprovada per majoria en el Parlament de Catalunya, ha estat referendada pel
Tribunal Constitucional, i per tant, entenc que s’ha de respectar aquesta opinió que ha fet el
Tribunal Constitucional.
Sr. Alcalde.- Sr. Cano, vostè ha parlat de posar en perill la convivència i l’enfrontament.
Precisament això passaria si ens carreguéssim el model d’immersió lingüística del nostre país. En
aquests moments, la convivència està perfectament garantida i l’enfrontament no hi és. El que no
podem fer els partits polítics ni els representants de la societat, és buscar problemes allà on no n’hi
ha. I aquí amb el model d’immersió està clar que és un encert. I que a més a més, s’ha de potenciar.
Perquè malauradament, en el nostre país de Catalunya, encara a dia d’avui, la majoria de gent sap
parlar el castellà però no la majoria de gent sap parlar el català. Per tant, l’esforç l’hem de fer
encara més per potenciar el català. I per últim, vostè demanava respecte a les sentències i a la
justícia, apliquin-s’ho vostès mateixos a les Illes Balears on hi ha una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en què els diu que el que vostès volen fer allà, que és que no
s’apliqui el requisit de mèrit per accés a la funció pública, el Tribunal Superior els ha dit que l’han
d’aplicar i vostès han dit que no ho faran. Per tant, si hem d’acatar sentències o acusar a d’altres
d’acatar sentències, de vegades també ens hem d’ emmirallar amb nosaltres mateixos
Vostès es passen pel barret una sentència del Tribunal Superior de Justícia, aquí a Catalunya
nosaltres no ens passem res que no sigui aprovat amb anterioritat i estant avalat jurídicament. I la
realitat és que si una llengua s’ha de potenciar encara més a Catalunya en aquests moments, és el
català, fins arribar al grau que hem d’arribar que és que tothom l’entengui i el parli. I aquesta és la
feina que hem de fer els que tenim responsabilitats polítiques dintre de la nostra societat.

6.- Assumptes urgents
No n´hi ha cap
7.- Assabentat de Sentències
7.a)
ASSABENTAT
Recurs 511/2008 procediment abreujat
Part actora : Pilar Sadornil Ruiz
Part demandada : Ajuntament de la Bisbal

ANTECEDENTS :
Recurs interposat per la Sra. Pilar Sadornil Ruiz, presidenta del Comitè d´empresa de
l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà, contra l´acte presumpte de l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà que desestima el recurs interposat contra la resolució de data 31.07.2008 sobre
l´ampliació de l´oferta pública d´ocupació exercici 2008.
SENTÈNCIA 164/09 ( 13.03.2009)
(...) Estimar el recurs presentat per la Sra. Pilar Sadornil Ruiz; anul·lar la resolució recorreguda,
sense imposar les costes del procés
Amb data 15.05.2009 es va presentar al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona Recurs
d’Apel·lació per a la seva remissió a la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
SENTÈNCIA 432/2011 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ajuntament de la Bisbal d´Empordà contra
la sentència arriba indicada.
Imponer las costes causades en esta segunda instancia a la parte apelante con el límite de 3000
euros”

7.b)
ASSABENTAT
Recurs ordinari 643/2009
Interposat per Santiaga Martínez Rodriguez
Demandat : Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
Per la desestimació del recurs de reposició formulat contra la Resolució de l´Ajuntament de data
16.04.2009 de reclamació patrimonial, el Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona va dictar
Acta 168/10 d´inadmissió del recurs per haver-se interposat extemporàniament.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació
SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUNYA núm. 868/2011
“Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Santiaga Martínez Rodriguez,
contra la sentencia de fecha 30.07.2010, dictada por el Juzgado de la contencioso administrativo 3
de Girona, en los autos de recurso de tal clase de que el presente rollo dimana, debemos confirmar
y confirmamos dicha sentencia en todas sus partes, por ser ajustada a Derecho, con imposición a
la parte recurrente de las costes de esta alzada”

7.c)
ASSABENTAT
Procediment ordinari 47/08
Demandant : Narcís Riembau Sau
Demandada : Ajuntament de la Bisbal d´Empordà i AXA Aurora ibèrica SA
Recurs interposat contra l´Ajuntament per desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial, per les lesions del Sr. Narcís Riembau a causa de la caiguda a la vorera
del pont nou el dia 30.01.2007.
SENTÈNCIA 192/11 FALLO :
Estimo en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representació de Narcís
Riembau Sau.
Anulo el acto impugnado por no ser conforme a derecho y declaro que el Ayuntamiento de la
Bisbal d´Empordà debe indemnizar al demandante con 7.809,22 euros por los dias de incapacidad
temporal y secuelas.
No hay condena al pago de costas

8.-- 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.

7.a) Decret de l´Alcaldia de data 20.07.2011
Vista la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del
matrimoni civil pels alcaldes.
Vist que la Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i dels Notaris,
sobre autorització del matrimoni civil pels alcaldes, en el seu apartat 4t sobre "delegació de l'alcalde a
un regidor" preveu que aquesta delegació ha d'estar documentada prèviament.
HE RESOLT :
Primer.- Delegar a la regidora Sra. Carme Vall i Clara, per a la celebració de matrimonis civils en
aquest Ajuntament, en substitució de l'alcalde quan sigui necessari.
Segon.- Notificar la present resolució a la Sra. Carme Vall i Clara per al seu coneixement i efectes.

7.b) Decret de l´Alcaldia de data 25.07.2011
Vist el decret de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de data 7.07.2011, s´ha comprovat que hi ha
algunes errors materials que convé esmenar.
Atès el que preveu l´article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJPA-PAC/.

RESOLC:
PRIMER. Esmenar el decret de l´Alcaldia de data 07.07.2011 d´atribució de delegacions, en el sentit que,
On diu :
TITULAR
DE LA
COMPETÈN
CIA

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho
atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.
Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals
i fer-los complir.

ART.

21.1.q)
LRBRL

21.1.r)
LRBRL

Ha de dir .
TITULAR
DE LA
COMPETÈN
CIA

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Atorgar llicències d´obra major, tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta
de Govern Local.
Ordenar la publicació i l’execució dels acords de la Junta
de Govern local i fer-los complir.

ART.

21.1.q)
LRBRL

21.1.r)
LRBRL

SEGON.- Fer públic el decret de delegacions a la Junta de Govern Local, esmenat, en el BOP i tauler d´auncis
municipal, d´acord amb el que estableix l´article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
TERCER.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal

7.c) Decret de l´Alcaldia de data 22.08.2011
Atès que per motius vacacionals estaré absent de la ciutat de la Bisbal d'Empordà des del
dia 23 d´agost al 4 de setembre de 2011, ambdós.
Atès que cal que les atribucions conferides a l’alcalde siguin assumides per la primera tinent
d’alcalde, Sra. Carme Vall i Clara durant la meva absència.
Atès que l’article 47.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que en els
casos absència, les funcions de l’alcalde no podran ser assumides pel tinent d’alcalde
corresponent sense expressa delegació.
Atès que la delegació es realitzarà per Decret de l’Alcaldia i que sortirà efectes des del dia
següent al de la data del mateix, llevat que es digui una altra cosa, sense perjudici de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Vistos els articles 61.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 10 de 23 de gener
de 1992, i 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
HE RESOLT:
1. Delegar totes les funcions d’alcalde conferides legalment en la primera tinent
d’alcalde, Sra. Carme Vall i Clara durant la meva absència des del dia 23 d´agost al
4 de setembre de 2011, ambdós.
2. Publicar la present delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a
general coneixement d’acord amb l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre
3. Notificar aquest Decret a la primera tinent d’alcalde, Sra. Carme Vall i Clara

9.- Precs i preguntes

Sr. Cano.-23.01 És sobre el tema de l’Escola Empordanet, li agraeixo que en el seu dia acudís a la
reunió que va tindre amb els veïns afectats del C/Pau Claris. La pregunta és quan s’acabarà
d’arreglar la balla que queda pendent. Un altre tema és que l’àrea d’urbanisme ens va dir que se’ns
donaria una resposta sobre la solució pel tema de l’aigua. Volem saber si encara està en estudi, si
ens poden dir alguna cosa o si ens hem d’esperar una mica més.
Sr. Alcalde.- La tanca que vostè comenta si no està aquesta setmana es farà en el decurs de la
setmana que ve. I la solució que vostè manifesta pel tema de l’aigua, si jo no recordo malament, el
que es va dir és que tenint en compte l’actuació que s’havia dut a terme a nivell de carrer de
conducció de les aigües des de la baixada de l’Av. Sant Francesc, calia veure si ja hi havia una
solució definitiva a aquesta problemàtica. En principi els tècnics municipals creuen que així hauria
de ser. I en tot cas, si encara hi continua havent alguna filtració per part de les parets de tanques de
les cases, evidentment s’hauria d’intentar emprendre alguna altra solució. Hem d’esperar a veure si
el dia que hi hagi una pluja d’una certa quantitat quin era el recorregut que feia l’aigua i si
continuava causant o no danys en les tanques de les finques.
Sr. Cano.- És que el tema no era la conducció de l’aigua sinó el tema de les tanques que es
filtrava l’aigua a les cases dels veïns. El seu tècnic municipal va dir que seria una solució difícil
d’arreglar però tot i així s’ho estudiarien i ens dirien alguna cosa. No té res a veure amb la
conducció de l’aigua, sinó els problemes que vostès mateix va poder veure en primera persona
que tenen els veïns tan a la part de darrera com la part de davant perquè l’aigua traspassa de la
part de darrera a la part de davant.
Sr. Alcalde.- Si no recordo malament, després d’haver-ho consultat amb els tècnics municipals es
va valorar el fet d’haver-se fet una mica de recorregut de l’aigua que podia haver-hi dintre de la
finca. S’havia de veure si encara ara aquesta situació es produïa i aquesta va ser la situació que
es va prendre. Es va creure que en aquests moments aquestes solucions que s’han pres poden
minimitzar pràcticament de forma definitiva aquesta problemàtica i que per tant, s’hauria de veure
si es tornava a produir en cas de pluja forta. I això va ser el que tècnicament es va dir.

Sr. Cano.- Doncs aquests dos dies que va ploure es va donar el mateix problema. L’aigua es fica
a dintre de les nostres parcel·les.
Sr. Alcalde.- Vull recordar que l’aigua també es fica dintre de les seves parcel·les per uns
problemes de deficiència de la paret que en el seu moment el promotor de l’obra va posar un
material que el que fa és que l’aigua encara es filtri molt més en comptes de fer paret de tanca.
Evidentment, és una problemàtica afegida d’una deficiència de qualitat del material que es van fer
les parets de tanques de la seva propietat. Com a ajuntament intentarem minimitzar això però
probablement la solució definitiva vindrà perquè vostès a les seves propietats posin una paret de
tanca amb el material que correspongui.
Sr. Cano.- No sé si se’n recorda però li vam dir que quasi tots els veïns van posar de la seva
butxaca el remei a la tanca. Però el problema no ve de la tanca. L’aigua filtra per sota. La humitat
és dins de la casa i puja per sota.
Sr. Alcalde.- Sí però jo entenc que el que vostè planteja és més un problema privat que no de
l’ajuntament. Jo crec que és un problema de sub-base i la tanca que vam veure personalment no
era una tanca que s’havia arreglat. En tot cas, tornarem a venir i en tornarem a parlar per buscar
una solució.
Sr. Dilmé.- 29.22 El Consell Comarcal amb motiu de les jornades de patrimoni que es fan cada
any, ..............xxxxxxxxxxxx NO SE SENT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sr. Planas.- És cert que no hi vam aparèixer entre altres coses, perquè quan va ser el moment de
prendre
decisions
sobre
aquest
tema
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NO SE SENT
31.23
Sr. Dilmé.-32.15 Al mapa lògicament hi ha la gent que ha participat en l’edició del butlletí. A mi em
sorprèn perquè vostè ha parlat de donar difusió del patrimoni a la gent de la ciutat. Si realment
l’objectiu és aquest és un objectiu per canviar perquè precisament ja no hi hauria d’intervenir l’àrea
de promoció de la ciutat sinó que hi hauria d’intervenir l’àrea de cultura i prou. El fet que hi
intervingui l’àrea de promoció de la ciutat històricament, tot i que està molt bé que la gent de la
ciutat conegui el patrimoni, però també es tracta que la gent de fora sàpiga que a la Bisbal hi ha
un patrimoni per descobrir i per això intervé l’àrea de promoció de la ciutat. El tema del cost, em
permetrà que dubti del que acaba de dir perquè és clar, el cost són 43€. Que em digui que per 43€
ens hem estalviat aquesta difusió i aquest error jo crec que estratègic en la política de promoció de
la ciutat, la veritat és que no ho entenc. Hem parlat amb la gent del sector que tampoc ho entén i
en fi, no volem veure coses estranyes al darrera ni colors polítics ni institucions. Però sí que crec
que de cares a la propera edició és evident que una correcció s’hauria de fer.
Sra. Anglada.- 33.36 En referència a la Llar d’Infants, davant la disminució clara que va anunciar
el Departament d’Educació de la Generalitat de la subvenció de Llar d’Infants, que sembla a ser
que esdevindrà una reducció del 15%; voldríem saber quines són les mesures que s’hauran de
prendre, donat que la Llar d’Infants és un servei públic que ja de per sí generava un dèficit. Per
altra banda, en una de les reunions d’inici de curs dels pares, la Direcció va avisar que es tenia
previst d’acomiadar una sèrie de persones. Voldríem saber si aquests acomiadaments formen part
de les mesures que s’han de prendre. També volem donar a conèixer que hi ha una sèrie per part
d’usuaris que sembla a ser que no es respecte l’horari d’entrada al matí. És a dir, anar-hi a ¾ de 8
del matí que és l’hora d’acollida matinal i no trobar personal que obri. En relació a un fet que
també s’ha afegit nou ara, va quedar molt clar amb l’aprovació del règim intern i també amb la
informació que ens donaven als pares a l’inici de curs que no hi havia una flexibilitat horària per
anar a recollir els nens sinó un horari marcat. Sembla a ser que aquest curs això ha canviat i es

permet entrar a diferents hores a la tarda. Si tenim en compte que estem parlant de grups que
només hi ha una persona a l’aula, dificulta l’atenció dels nens. Per tant, entenem que s’hauria de
respectar el que es va aprovar en el seu moment.
Pel que fa al tema del trànsit. Sembla a ser que a la Bisbal s’ha posat de moda anar amb bicicleta
per les voreres. Està molt bé que es vulgui promocionar que la gent vagi amb bicicleta però s’ha
de garantir la seguretat de la gent que va a peu per les voreres. El fet que la gent circuli amb les
bicicletes per les voreres s’ha convertit amb una cosa habitual. Demanem que s’hi posi mà en
aquestes actuacions i si cal fer una campanya de conscienciació abans de passar la sanció.
També pel que fa al trànsit, al Passeig Marimon Asprer es va col·locar una pilona que va durar dos
dies i després al haver-hi l’actuació del Passeig es va deixar. Ara ja han finalitzat les obres del
Passeig, la pilona continua baixada i el passeig és una rambla amunt i avall de cotxes. Hem de
tenir en compte que allà hi ha una gran afluència de persones, sobretot nens. Entenem que s’hi ha
de posar mà i volem saber si hi ha hagut sancions per part de la policia.
Sr. Alcalde.- 38.22 Contestaré una part del tema de la Llar d’Infants. Primer de tot, lamento que
el Govern de la Generalitat hagi aplicat aquestes mesures de reducció de subvencions del 15%
Estem parlant que la primera mesura de reducció d’aquest 15% fa referència al curs passat 20102011. Un curs que ja s’ha acabat, el curs amb el qual els diferents ajuntaments ja havien aprovat
preus públics, el curs amb el que evidentment, comptes liquidar en base a una subvenció
compromesa per part de la Generalitat. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NO SE SENT!!!!!!!
40.05 Ens trobem amb un marc totalment diferent. Els ingressos dels Ajuntaments han baixat. En
aquests moments tenim que per part del govern estatal se’ns reclama que hem de tornar 369.000€
de l’aportació que havia fet d’aquests darrers anys perquè diuen que ens han donat diners de més
als ajuntaments. No deixa de ser curiós quan tothom s’omple la boca que precisament els
ajuntaments son les administracions amb el finançament més dolent. Doncs en aquests moments
que som l’administració més directa de cares al ciutadà se’ns retalla de tots costats. Se’ns retalla
del govern estatal, l’administració de la Generalitat ens retalla als ajuntaments també amb la seva
participació en el fons de cooperació local, ara en aquests moments amb l’aportació de la Llar
d’Infants, ara també ens diuen que es demorarà el pagament de les places concertades dels
residents del Geriàtric durant dos mesos, la qual cosa significa que l’ajuntament de la Bisbal haurà
d’avançar 170.000€, la veritat és que ens estant escanyant. I per tant, ens veiem obligats a fer un
replantejament amb molts serveis. Que fins ara l’ajuntament subvencionava molta part d’aquests
serveis. Perquè en aquest cas estem parlant de preus públics i això vol dir que entre les
subvencions externes que es reben i el que paga l’usuari s’ha de cobrir el cost del servei. I durant
molts anys ho hem fet perquè enteníem que eren serveis necessaris i el que havíem de fer era
ajudar als ciutadans no posant preus gaire exagerats. Però evidentment, la situació i el marc amb
el qual ens trobem ens obliga a prendre decisions. Amb el cas concret que vostè parla de la Llar
d’Infants, haurem de valorar. En aquests moments superem amb tres persones la ràtio que marca
la llei. Però també hi ha una altra opció. Si els pares volen que continuïn garantint el servei amb el
mateix personal haurem de replantejar un reajustament econòmic. El que hem de fer en aquests
moments és treballar, reconèixer que la situació no és la que era, aprimar-nos el màxim possible
amb la despesa corrent que pugui ser susceptible de ser reduïda i prioritzar quins serveis volem
donar, allà on volem destinar els diners dels ciutadans. No és una situació voluntària, és una
situació sobrevinguda amb un context en què d’entrada amb aquest curs 2010-2011 l’Ajuntament
de la Bisbal tenia una previsió d’uns ingressos per part de la Generalitat de Catalunya i ara ens
diuen que no seran els ingressos que estaven compromesos. Per tant, només hi ha dues opcions.
Reduir i quedar-nos amb la ràtio que marca estrictament la llei, o aplicar un coeficient corrector
amb els preus públics que es van aprovar.
Sr. Muriana.- 44.00 En relació a l’horari d’entrada NO SE SENTXXXXXXX
En relació a l’horari de recollida aquest és el mateix, no s’ha canviat res. Si ha passat alguna cosa
és que hi ha gent que demana anar a buscar el nen més viat per un motiu especial, ja sigui per
portar-lo al metge o a fer alguna activitat.

Sra. Anglada.- Aquestes incidències no són cap problema, jo estic parlant que hi ha canvis. No
estic parlant de casos puntuals sinó d’unes sortides que dificulten el procés de seguiment normal
de la classe.
En relació al tema de la retallada de les subvencions de la Llar d’Infants no vull que cregui que li
estem fent cap retret. Som plenament conscients que la situació ens demana actuacions valentes i
sabem que seran difícils, perquè a ningú li agrada haver d’acomiadar personal ni haver de pujar
quotes. En aquests moments tal i com està la situació alguna cosa s’haurà de fer, ni molt menys
ens volem posar en contra, només volem saber les mesures que s’aplicaran. (NO SE SENT)
Sr. Alcalde.- 46.34 Celebro que vostès comparteixin la realitat de la situació. Respecte les dues
qüestions de trànsit que ha plantejat jo no percebo que en aquests moments hi hagi més bicicletes
per sobre les voreres però en tot cas, pot estar segura que no hi ha cap consigna política que hi
hagi una permissivitat que les bicicletes vagin per les voreres. Sens dubte si la policia local veu un
ciutadà que va amb bicicleta per la vorera serà sancionat. Respecte al tema de la pilona, estic a
l’espera que en els propers dies posin definitivament la pilona altra vegada. Potser sí que és cert
que amb la represa de les activitats extraescolars s’hauria d’haver reforçat la vigilància, tenint en
compte que l’edifici El Mundial amb horaris extraescolars és un punt important de la nostra ciutat.
En prenc nota.
Sr. Aparicio.- 48.08 Només vol fer una reflexió del tema de la Llar d’Infants. No és l’única àrea
que és deficitària però tampoc no té cap sentit agafar-se a cada àrea i que totes aquestes hagin
de ser positives. El fet que la Llar d’Infants tingui un dèficit corrent a final d’any tampoc no és una
cosa negativa. Estem tots d’acord que és un servei que l’Ajuntament ha de donar, com també ho
és l’Hospital Geriàtric. El que s’ha de mirar és que la caixa global de l’ajuntament no sigui
negativa. Dit això si hi ha alguna mesura que vulguin prendre el que no entenc és que si no està
decidit que els pares ens diguin que a la primera reunió ja se’ls va comentar que acomiadarien
algunes persones. Ens agradaria que ens ho aclarís. També li faig el prec que si s’ha d’aplicar
alguna mesura es faci consensuadament amb els pares. Perquè com vostè ha dit hi ha possibilitat
d’aplicar un increment de les quotes, tot i que no és el millor moment, però potser tots els pares hi
estan d’acord tenint en compte que ja fa quatre anys que no es pugen.
D’altra banda voldria continuar amb les preguntes que li vaig fer el mes de juliol, si se’n recorda li
vaig preguntar pel tema dels agents cívics. Vaig comentar que hi havia queixes de la població com
suggeriments del personal de la policia local respecte les tasques que havien de fer. Vostè va dir
que sí estaven fent alguna d’aquestes tasques però m’agradaria saber si ens pogués facilitar per
escrit les tasques que han de fer els agents cívics perquè la percepció que en tenim és que estan
desaprofitats. Podrien fer tasques que ara està assumint la Policia Local o que no està fent ningú i
que per tant, seria bo que es redefinissin aquestes tasques per no donar la sensació que aquestes
persones que passegen per la Bisbal només volten sense tenir una tasca. Dit això li relaciono amb
el tema que li vaig comentar de la neteja dels parcs infantils i li he de dir que aquests mesos ha
continuat igual. Els primers dies és cert que estava més net però aquests darrers vint dies torna a
estar igual. M’agradaria saber quines van ser les mesures que es van prendre i si es continuen
aplicant.
Respecte a un tema que també va sortir a l’anterior ple, el tema de les subvencions que hi havia
pendents al Terracotta Museu, li vaig comentar el tema dels Fons Feder, que atès que s’ha baixat
la despesa elegible en aquesta obra, nosaltres teníem dubtes que la subvenció es mantingués. Li
vam fer el prec que fes una consulta respecte si es mantenia l’aportació del Fons Feder un cop
havia baixat en un milió d’euros la despesa elegible d’aquesta obra. M’agradaria saber si ja ha fet
aquesta consulta i quin ha estat el resultat. Un tema ja recorrent que és el Pla General. Des de fa
temps tenim un avantprojecte del Pla General, sempre ens comenta que se’ns passarà còpia
d’aquest avantpla per intentar consensuar-ho entre tots però van passant els mesos i encara ni tan
sols se’ns ha fet arribar. M’agradaria saber quin calendari preveu l’equip de govern respecte el Pla
General. En relació al Patronat Municipal d’Esports, a la reunió que hi va haver del Patronat el
mes de juliol i en aquest Ple se’ns va dir que es presentaria un projecte per reduir el dèficit corrent
que te el Patronat. Ens agradaria saber si s’hi està treballant, si es manté amb la decisió de

continuar treballant amb aquesta empresa veient els resultats econòmics com de gestió i com
d’usuaris ara que les inscripcions estan gairebé tancades. Ens agradaria saber quines son
aquestes mesures i quan es presentaran en aquest ple. Com vostès saben, ja que ens van
convidar a tots els regidors a un curs, abans de finalitzar l’any s’han de fer els plans
d’autoprotecció. En el cas de la Bisbal s’ha de fer Llar d’Infants, Hospital Geriàtric i el Mundial.
Aquests plans d’autoprotecció s’han de d’aprovar abans del 31 de desembre i m’agradaria saber si
ja els han encarregat o en quin procediment estan. Respecte la zona blava, em sembla que la
concessió a l’empresa està caducada des de fa anys, m’agradaria saber quines perspectives hi ha
i si tenen previst treure a concurs aquest servei.
Sr. Alcalde.- 55.52 Potser m’he explicat malament amb el tema de la Llar d’Infants. Jo no he dit
que la Llar d’Infants hagi de ser autosuficient. He dit que donada la situació que hi ha en aquests
moments, amb el context que ha canviat, difícilment l’ajuntament pot suportat un major dèficit del
que està suportant en aquests moments. En aquest sentit no vull que se’m mal interpreti. La
situació no és la mateixa i el que no podem assumir és que l’aportació que fa l’ajuntament a la Llar
d’Infants vagi creixent. Vostè ha fet referència al dia en què es va celebrar la primera reunió d’inici
de curts amb els pares en la qual vostès diuen que es va parlar que s’acomiadarien tres
treballadores. A mi no em consta que es digués en aquesta reunió. Una altra cosa és que per part
de la Direcció s’hagi anat comentant fent capelletes en altres moments. Tingui clar que estem
plantejant dues opcions que seran consensuades amb els usuaris. Se’ls plantejarà les alternatives
i se’ls explicarà quina és la realitat de la situació. Per tant, l’equip de govern ho plantejarà de forma
clara i entenedora per tothom. Respecte el tema dels agents cívics, ja li faré arribar en els propers
dies quines tasques tenen encomanades i quines estan realitzant. A nivell d’informació vull
explicar que els agents cívics són personal que no contracta directament l’ajuntament, formen part
dels plans ocupacionals de la Generalitat de Catalunya per contractar gent que està a l’atur. És a
dir, la seva retribució econòmica va a càrrec de la Generalitat de Catalunya. En funció del nombre
d’habitants de cada població la Generalitat ofereix la possibilitat de contractar determinat nombre
de personal. L’índex d’atur és el que és i s’ha d’aprofitar aquestes oportunitats perquè ciutadans
de la nostra ciutat deixin temporalment la situació d’atur. Respecte a la neteja dels parc infantils es
fa diària. Ja li vaig comentar els mes passat. Si hi ha un grau de poc civisme que fa que la gent
obri els parcs infantils i deixin els gossos perquè vagin a defecar, els que enganxem els
sancionem. És un problema de poc civisme clar, pur i dur. Respecte el tema de la subvenció del
Fons Feder, retiro el que li vaig dir en el seu moment. L’Ajuntament de la Bisbal descomptant en el
seu moment el que vam presentar i descomptant el que hi ha manté la revisió de subvenció un
cop es té en compte la despesa elegible. Respecte el Pla General, en el decurs dels deu primers
dies del mes d’octubre seran convocats tots els regidors i regidores de la corporació a una reunió
a la qual l’equip redactor del nou POUM farà una presentació dels treballs que tenen elaborats.
Respecte el Patronat contestarà el regidor.
Sr. Muriana.- 01.00.33 Respecte a les preguntes que ha fet del Patronat sobre el pla que estem
fent per reduir el dèficit, a la comissió informativa que vam fer ja li vam presentar la proposta de
tancament d’aquest any 2011 que ja esta tancava amb un resultat positiu. Per tant, ja s’ha
començat a treballar en aquest projecte de rehabilitació. L’empresa es mantindrà durant aquest
any perquè és part del pla de viabilitat i és per on tenim la reducció de despeses. I sobre la
pregunta de quines mesures es prendran i quan es presentarà el pla nou estratègic, dir-li que
s’està confeccionant i a mitjans d’octubre convocarem una reunió del Patronat per explicar-ho.
Sr. Aparicio.- 01.01.31 En relació al tema dels agents cívics, el fet que el sou d’aquestes
persones no sigui directament de l’ajuntament, el que tampoc no podem defugir és amb la
responsabilitat que tenim, primer perquè els serveixi de formació i segon perquè facin unes
tasques i siguin com a mínim profitoses ja que encara que pagui la Generalitat tot ve d’allà mateix,
dels impostos que paguem els ciutadans. I li dic perquè els agents cívics estan desaprofitats. Hi ha
moltes tasques per fer, per exemple una d’aquestes podria ser la vigilància dels parcs infantils.

Respecte els parcs infantils ja li vaig dir que no em referia a un estat de deixadesa del dia a dia
sinó que em referia als caps de setmana. A mi em va semblar que només era el cap de setmana
però torno a veure que torna a estar en mal estat. Que hi hagi poc civisme per part d’alguns no
treu l’obligació que té l’ajuntament de tallar el poc civisme i d’arreglar les conseqüències. En
aquests dies també s’ha rebut per part d’alguns propietaris de gossos una taxa que se’ls hi vol
cobrar de 12€ l’any. No estaria malament que una de les contrapartides que poguessin tenir sigui
per tenir un espai on puguin passejar. Respecte aquesta quantitat que se’ls hi vol cobrar
m’agradaria saber si han fet algun tipus de campanya per depurar el padró que hi havia d’aquests
propietaris d’animals de companyia. Ja que també ens sembla injust que només s’hagi enviat a la
gent que en el seu moment es va apuntar. Respecte el Feder, ja sé que vostès creuen que no hi
haurà cap davallada en la subvenció però la meva pregunta és si vostès havien fet la consulta a la
Generalitat. Amb el tema del PUOSC quan fas la consulta et diuen que la subvenció del Feder
serà el 50% de la despesa elegible. En el PUOSC ens hi hem trobat mols ajuntaments que en el
moment de fer el control i ha hagut problemes i no s’han cobrat el 100% del que s’havia acordat
precisament per baixar o reduir la despesa elegible. En el cas del Feder que encara és més
estricte i molt més rígid, amb raó de més s’ha de garantir i més quan la quantitat de la qual estem
parlant és important. Estem parlant de 500.000€. Crec que abans de començar unes obres que
més endavant ens poden suposar una disminució de la subvenció i per tant, una càrrega per
l’ajuntament de la Bisbal no costa res fer aquesta consulta per escrit, presentar la modificació de
projecte i per tant, que l’administració es manifesti que l’accepta i que manté la part del 50% i la
quantia que s’havia compromès en el seu moment en el projecte inicial abans de la modificació.
Respecte el Patronat, ho sento molt discrepar però, ni les dades econòmiques que es van
presentar en la liquidació ni les que hem pogut veure de la previsió que es feia en el pressupost ni
el nombre d’usuaris a mi em fan preveure que suposi ni un augment d’ingressos ni una disminució
de despeses. Ja li vaig comentar el mes de juliol que s’havia d’encarar de manera diferent. Crec
que amb un any es pot veure suficientment que aquesta empresa no ha funcionat, que el servei
que s’està prestant és molt inferior al que hi havia en el seu moment. Que la petita rebaixa
econòmica de despesa de l’ajuntament no ha quedat compensada sinó que amb l’escreix es nota
amb la davallada d’ingressos que ha tingut a causa de la davallada d’usuaris. Les dades no fan
preveure que hi hagi un augment d’usuaris important respecte l’any anterior. S’hauria d’haver fet el
replanteig d’aquesta empresa abans de l’inici de curs. Com que entenc que continuaran amb
aquesta empresa tot aquest any ens empassem al final del curs escolar o esportiu per veure com
ha funcionat. Sí que li diria que un cop la qüestió econòmica la tenim tancada perquè no han
volgut canviar, el que sí s’hauria de fer és controlar una mica més aquesta empresa perquè no
passi les situacions que estant donant ara de gent que s’esborra perquè els monitors estan fent
classe amb el llibre a davant. Això sí que trobo que és greu i és l’ajuntament que ha optat per
aquest servei per tant, com a mínim que es prestin amb unes condicions de qualitat.
Sra. Pascual.- 01.08.22 Donaré resposta al què ha dit el Sr. Aparicio en relació al tema dels
gossos. El que estem fent és donar compliment a les ordenances fiscals que es van aprovar l’any
2010 que ja s’especificava que hi havia una taxa que s’imputava per la tinença d’animals de
companyia. El que tenim nosaltres des de l’àrea de Medi Ambient és un cens municipal de gossos
que es va iniciar l’any 2002-2003. Tenim comptabilitzats uns 300 gossos aproximadament. El que
especifica la llei de protecció dels animals és que qualsevol propietari que te una animal de
companyia, aquest ha de portar el microxip i l’ha de censar en el cens municipal d’animals de
companyia. El que està fent l’ajuntament de la Bisbal és donar compliment a aquesta llei.
Evidentment el tema de tinença d’animals genera una despesa a l’ajuntament, el que és la
inspecció i control. Sí que hi ha molta gent que té cura dels seus animals, recull els excrements,
etc, però també hi ha molta gent que no fa el que es descriu a l’ordenança de civisme.
Evidentment, hem rebut queixes a l’àrea de Medi Ambient a causa d’aquesta taxa. La taxa de
l’Ajuntament de Girona és de 30 € i la de la Bisbal és de 12€. El que farem la setmana que ve és
fer arribar una carta a tots els propietaris de gossos explicant perquè l’ajuntament de la Bisbal fa
pagar aquesta taxa, quines són les obligacions dels propietaris i també aquelles bosses que es
posaven en els quiosc-can a partir d’ara només les donarem a la gent que tingui el gos censat.

També farem una campanya als veterinaris i també a les perruqueries canines per intentar que
aquelles persones que no tinguin el gos censat ho facin perquè també això és una garantia. El que
hem d’explicar és que al gent que té el gos amb un microxip i censat té una garantia per aquest
gos. A la carta també especificarem que les bosses s’han de recollir a l’àrea de Medi Ambient i
l’horari. I si volen traslladar alguna queixa o alguna proposta serà benvinguda. Això ja serà
treballar a mig termini per modificar l’ordenança de tinença d’animals de companyia perquè està
una mica desfasada ja que és de l’any 1997.
Sr. Aparicio.- Crec que aquesta ordenança es va modificar no fa gaire. Trobo molt bé que es faci
aquesta carta però crec que ens equivoquem, la carta i la depuració del padró hauria d’haver estat
abans d’enviar un rebut de la taxa a totes les persones que tenen el gos censat sense avís previ.
Trobo molt bé que ara s’ofereixi aquest servei de les bosses que fins ara estaven posades en els
dispensaris del carrer però abans s’hauria d’haver enviat aquesta carta a la gent que te els gossos
censats i després fer una campanya prèvia de conscienciar a tots aquells propietaris de gossos
que no han complert no tan amb el xip (això gairebé tots els veterinaris ho fan) sinó amb el cens
dels gossos. Jo no m’hi poso tant amb el fet que hi hagi aquesta taxa sinó que crec que s’ha fet al
revés. Primer heu enviat el rebut de la taxa i a causa de les queixes que heu tingut ara feu la
carta. El fet que un ajuntament del voltant tingui una taxa superior a mi no em diu res perquè el
que s’ha de mirar és la contraprestació o servei que hi ha per aquesta taxa. No és per la quantia
que és perquè 12€ l’any no suposa cap esforça econòmic per les famílies però és el fet que s’ha
enviat sense haver explicat prèviament, sense haver depurat el padró i sense que s’hagi ofert cap
contrapartida respecte aquesta. Vostè ha comentat que hi havia inspecció i control. No sé amb
què ha consistit aquesta inspecció i control perquè com vostè ha comentat a l’època que hi havia
la regidora Concepció de Ribot va ser quan es va començar a fer aquest registre de tinença
d’animals de companyia. Aleshores es van fer campanyes però que jo tingui constància des
d’aquell moment no se n’ha fet cap.
Sra. Pascual.- Jo li comento perquè ho sàpiga que els agents cívics se’ls hi ha fet arribar els
tríptics i quan veuen un propietari d’un gos els hi fa arribar el tríptic i els explica que l’han de portar
xipat i que han de censar-lo a l’àrea de Medi Ambient.
Jo no he dit que estiguem fent una campanya d’inspecció i control, aquesta campanya s’està fent
contínuament però el que he volgut dir és que la intensificarem perquè som conscients que hi ha
part de la població que té un gos que no el te censat. El que volem és que la gent que el te censat
no es senti perjudicada pel fet de pagar aquesta taxa i que nosaltres tinguem permissivitat amb
l’altra gent que no té el gos censat.

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde

Pere Serrano Martin
Secretari
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