Ref. 15.291111
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:

15/2011
29.11.2011
21.00 h.
21,25 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.- Acord de ratificació de conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral en règim de
delegació de competències.
2.- Modificació de crèdits (transferència de crèdits) per al compliment del RDL 8/2010
3.- Moció per a la creació de l´Associació de municipis per a la independència

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
1.- Acord de ratificació de conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral en règim
de delegació de competències.

Vist l’ofici remès per la Gerència Territorial del Cadastre de Girona de data 07-10-11,
registre d’entrada a l’Ajuntament n. 9244, de data 18-10-11, on es demana que atès el
temps transcorregut des de la signatura del conveni vigent de col.laboració en matèria de
gestió cadastral, signat entre l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i la Direcció General del
Cadastre en data 17-12-01, es ratifiqui la voluntat d’aquest Consistori de mantenir el
conveni amb l’esmentat organisme en règim de delegació de competències.
Vist que aquest Ajuntament va sol.licitar dues ampliacions del referit conveni a la Gerència
Territorial del Cadastre de Girona, una en l’àmbit de l’esmena de discrepàncies, en data
23-06-09, i l’altra en l’àmbit del Cadastre de Rústica, en data 08-07-10, trobant-se
actualment totes dues en procés de tramitació.
Vist que la voluntat d’aquest Ajuntament ha estat i continua essent la d’oferir la millor
atenció al ciutadà possible en matèria de gestió cadastral, evitant-li desplaçaments
innecessaris a la Gerència Territorial, i contribuir al màxim possible en el manteniment de
la base de dades del Cadastre del municipi,
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
RATIFICAR a la Direcció General del Cadastre, a través de la seva Gerència territorial a Girona, la
voluntat d’aquest Ajuntament de mantenir el conveni de col.laboració en matèria de gestió
cadastral assumint expressament la delegació de competències en tots els apartats del conveni
allà on sigui possible.
2.- Modificació de crèdits (transferència de crèdits) per al compliment del RDL 8/2010

Vist el que disposa el RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’aproven mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en el que respecte a l’afectació dels
recursos generats per la minoració de les despeses de personal per a l’exercici 2011. Atès
que la Corporació va liquidar l’exercici 2009 i 2010 amb Romanent Líquid de Tresoreria
Positiu i doncs ha de destinar aquest recurs a minorar el nivell d’endeutament a llarg
termini.
Atès que enguany, en trobar-nos encara amb pressupost prorrogat els crèdits derivats
d’aquesta minoració es troben encara en el Capítol 1 i que per tal d’amortitzar part de
l’endeutament cal que estiguin consignat en el Capítol 9.
Vist l’informe d’intervenció núm. 74 de data 18 de novembre de 2011.
Vist allò que es disposa en el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’Execució del Pressupost Municipal

El Ple municipal amb 15 vots a favor ERC; PSC; CIU) i 2 abstencions (ICV-EUiA; PPC),
acorden:

PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de crèdits consistent en una
transferència de crèdits del Capítol 1 a favor del Capítol 9 de despesa en el següent
sentit:
Baixa de crèdits de les següents aplicacions pressupostàries:
1

912 10000 562,27

1

170 13000 2.994,57

1

170 13002 1.682,41

2

150 13000 19.414,10

2

150 13001 1.000,00

2

150 13002 7.612,82

2

151 13000 6.518,24

2

151 13002 4.369,20

2

156 13130 2.107,70

2

156 13132 972,20

2

162 13000 10.000,00

2

162 13001 250,00

6

132 12000 10.254,65

6

132 12006 299,42

6

132 12100 4.002,70

6

132 12101 2.225,10

6

132 12103 7.908,73

6

132 13001 750,00

3

312 13000 22.692,32

3

312 13001 2.250,00

3

312 13002 21.469,09

3

312 14300 802,50

3

312 14301 10.050,00

4

331 13000 4.514,07

4

331 13001 200,00

4

331 13002 1.017,57

5

320 13000 3.484,42

5

320 13002 1.475,93

5

320 13030 883,12

5

320 13032 277,69

5

321 13000 10.362,79

5

321 13002 5.488,92

1

920 12000 8.013,61

1

920 12006 1.098,71

1

920 12100 2.832,53

1

920 12101 1.871,56

1

920 12103 4.930,15

1

920 13000 4.570,83

1

920 13001 50,00

1

920 13002 2.950,53

1

920 13010 4.833,58

1

920 13012 1.767,85

1

920 13022 10.772,46

1

920 13100 1.815,44

1

920 13102 905,90

1

920 13112 354,66

1

920 13120 771,67

1

920 13122 284,56

7

924 13000 600,43

7

924 13002 349,22

4

432 13000 2.334,02

4

432 13002 2.319,77

TOTAL

221.320,00

Alta de crèdits
Aplicació
pressupostària
1.011.91300

Denominació
Amortització
préstecs

de

Crèdit
inicial
(01.01.2011)
417.000,00 €

Augment

Crèdit definitiu

221.320,00 €

638.320,00 €

SEGON.- EXPOSAR el present expedient al públic mitjançant un anunci a publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant el
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les
reclamacions i/o al·legacions que considerin pertinents. L’expedient es considerarà
aprovat definitivament si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions. En
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

TERCER.- COMUNICAR els presents acords a l’àrea d’Intervenció municipal.
3.- Moció per a la creació de l´Associació de municipis per a la independència

El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en
la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la
Unió Europea.

Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de
votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011,
aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola,
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en
el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic,
social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i
també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de
subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos
comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els qual també forma part el de LA BISBAL
D´EMPORDÀ , volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar
cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;
El ple municipal amb la 10 vots a favor (6 vots ERC; 4 vots M. Carol- E. Bassó- J Gasull- X.Font) ;
1 vot en contra (PPC) 6 abstencions (1 vot d´ICV; 5 vots O.Aparicio-C.Sanjose-A.PachecoN.Anglada-X.Dilmé)
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de LA BISBAL D´EMPORDÀ de formar part, pels
tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens locals amb
la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar
l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.
SEGON.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar en la
redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA’.
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de Vic pel seu
coneixement i als efectes oportuns.

Intervencions:
La gravació comença aquí.
Sr. Cano.- 00.04 Volem que es faci efectiva una llei que vostès, des de que van prendre
possessió del seu càrrec, no han respectat. És la llei de banderes. Llei 39/1981, de 28 d’octubre i
està al BOE al núm. 271 de data 12 de novembre de 1981. Per qui vulgui alguna consulta pàgina
26.494 i 26.495. Hi ha molts ciutadans que troben a faltar les banderes i les senyeres de l’estat
espanyol. I això ho marca la llei i la llei està per respectar-la. Per això demanem de bona fe que es
posin les banderes juntament amb les altres a tots els estaments on en falten. Ja sigui en aquest
Ple, a la façana de l’Ajuntament i a la Policia Local. Perquè entenem que si a la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra hi és i als Jutjats de la Bisbal també, hi ha d’ésser per tot arreu. Espero que
sigui un acte de bona fe i no ens trobem que s’hagi de demanar per la via jurídica.
Sr. Teixidor.- 01.33 Estem davant d’una proposta marcadament política, i que per nosaltres no té
una pressa de ser aprovada avui o en les properes setmanes o proper mesos. Ens basarem en
això per explicar la nostra decisió de vot. Hem de dir que globalment, des de la nostra coalició
d’Iniciativa Verds- Esquerra Unida, estem més definits en el federalisme. Malgrat que també hi ha
corrents independentistes des dels orígens d’Iniciativa i que, últimament, com vostè també ha dit,
han anat en augment, les quals també tenen cabuda dins del nostre projecte polític. Estem a favor
que els pobles puguin escollir, estem a favor de l’autodeterminació però això no vol dir
necessàriament que hagi de ser un vot cap a la independència. Prenent com a referència els
antecedents dels quals em parla entenem una cosa molt potent i és que la societat bisbalenca és
prou madura com per proposar un debat ciutadà i que aquest debat es pugui plantejar des de la
base de la ciutadania. I en el cas concret, si s’obre un debat sobre aquest tema. Independentment
del dret als municipis que tenen per associar-se per qualsevol finalitat concreta. Ens agradaria que
aquesta proposta hagués nascut des del debat ciutadà, més que no pas una proposta d’àmbit
institucional. Per això no hi votarem en contra però com ja hem explicat, no és com ens hauria
agradat, doncs ens abstindrem.
Sra. Anglada.- 04.15 Bon nit. El grup de Convergència i Unió, com tots els temes que són fora de
l’àmbit local, el que farem és donar llibertat de vot als diferents regidors del grup de CIU.
Sr. Aparicio.- 04.36 Bon nit a tothom. En primer lloc, dir que el PSC de la Bisbal sempre ha entès
que totes aquestes mocions o manifestacions que sobrepassen l’àmbit territorial del municipi de la
Bisbal, enteníem que potser no era el lloc adient per fer-ho. En aquest cas concret que ens
trobem, és veritat que aquesta moció té un punt diferent respecte d’altres similars que s’han
passat i és que precisament es vincula des del món local. És a dir, es demana el suport des d’una
agrupació de municipis. Per tant, aquí sí que es vincula des del món local però també entenem
que al ser un àmbit supramunicipal, potser el millor seria esperar a la llei de consultes populars, la
qual està pendent d’aprovació d’aquí quinze dies. I en tot cas, a través dels òrgans
supramunicipals, fer-ho. Dit això, com també ha recordat el Sr. Pere Teixidor, en el cas del PSC
també ens trobem amb la mateixa situació. Orgànicament el PSC sempre ha apostat pel
federalisme, però com també ha recordat la representant de CIU, s’ha donat llibertat de vot per
aquests temes. En el cas d’avui, el grup del PSC dóna llibertat de vot als seus regidors. Hi haurà
tres regidors que votaran a favor i tres que ens abstindrem. Per tant, el prec que vostè ha fet
perquè es donés suport a aquesta moció el tindrà per tant, tirarà endavant aquesta moció.
Sr. Alcalde.- 06.39 Molt breument contesto al Sr. Cano i al Sr. Teixidor. El que no ha de fer un
ajuntament és crear problemes allà on no n’hi ha. I vostè amb el que proposa aquí amb la llei de
banderes és generar un conflicte allà on no n’hi ha. En aquests moments, jo no veig cap moviment
social que reclami la col·locació de la bandera de l’estat espanyol en els edificis municipals. N’hi
ha sigut ara ni hi ha sigut abans. En tot cas, aquesta reivindicació que vostè fa, la podrà fer
perfectament en el nou govern que surti a partir de demà. Els hi proposi amb ells. Però nosaltres,

evidentment, no ho farem. Aquests quatre anys i mig que he estat alcalde no he col·locat la
bandera d’Espanya i com comprendrà l’últim dia no la col·locaré. Ja només faltaria això. Que el
meu últim dia com alcalde sortís a penjar la bandera espanyola. Si us plau, una mica de sentit
comú Sr. Cano.
Sr. Teixidor, vostè ha expressat en aquest cas, la ciutadania. La ciutadania ja es va organitzar. Va
haver-hi la plataforma la Bisbal decideix, el 28 de febrer de l’any passat, ja es va organitzar un
moviment ciutadà que va tenir la repercussió que va tenir per part dels ciutadans que es van poder
expressar. En aquest sentit, crec que hi va haver un procés independent fet des de la ciutadania,
que ja va donar una mica de cobertura al que en aquests moments portem a terme amb la
proposta d’adherir-nos a aquesta associació de municipis per a la independència. Per la resta de
grups, agraeixo que hi hagi aquesta llibertat de vot que pugui facilitar el fet que aquesta moció
s’aprovi.
Sr. Cano 08.38 Li vull recordar que vostè i jo fa uns mesos vam tenir la mateixa conversa. Quan jo
li vaig comentar que hi havia gent que ho estava demanant. Que per respecte mentre vostès hi
fóssim miraríem de contenir-ho. Com que vostès proposen les mocions a la gent que ens ha votat
i aquests tenen un altre sentiment envers el seu, per això ho demano, encara que sigui el seu
últim dia. I si no la posa vostè ja la posarà el pròxim que ocupi el seu càrrec. A mi m’és igual. A mi
el que m’importa és que es posi i que es compleixi la llei. Per mi i per tota la gent que ho demana
que no només és del Partit Popular. Som ciutadans de la Bisbal que ho estem demanant.
Sr. Teixidor.- 09.57 M’agradaria remarcar el referèndum ciutadà que es va fer el 2009. Va ser un
inici important. El que jo defenso és que a través d’un moviment de continuïtat en el qual s’hi pot
ajuntar gent de diferents partits. Un moviment ciutadà en el qual se segueixin fent propostes
d’aquest tipus. Remarco la potència que arribaria a tenir. És a dir, la potència que van tenir
aquests referèndums ara fa dos anys, Ara aquí es podria encara reforçar molt més si aquestes
qüestions es debatessin des de la base de la ciutadania. Sempre amb coherència amb el que
anem defensant. Acostar la institució a la ciutadania i que la ciutadania prengui cada vegada més,
part de la institució. Crec que és un matís important que no implica un vot en contra, però sí que
crec que s’hauria de prendre, no només amb aquestes qüestions sinó amb d’altres. Recordem per
exemple, l’aprovació del reglament del Consell d’Entitats. En aquest moments, està en procés
d’al·legacions. En el Consell d’Entitats es va demanar que no hi hagués qüestions polítiques. Per
tant, aquestes qüestions polítiques només tenen una sola via que és la via de fer ús de les
mocions que presenten els grups municipals. Aleshores jo penso que tenim altres vies molt més
potents que també crec que hem d’anar treballant per tal que aquestes propostes arribin al Ple. I
amb això també vull recordar que hi ha l’article 71 de la llei de bases de règim local, 71bis, en el
qual obre la porta a la participació ciutadana a través d’un mínim de signatures demanades, amb
el qual després es pot demanar un punt en l’ordre del dia. Només cal que tinguem aquestes eines
a l’abast per anar-les treballant amb les entitats.

4.- Assumptes urgents
Com assumpte fora de l´ordre del dia es dóna compte del Conveni de col·laboració
econòmica amb la Diputació de Girona per a la Rehabilitació de l´antiga fàbrica
TERRACOTTA per a l´ampliació del Museu de Ceràmica, 3a fase.

Part de control i seguiment dels òrgans de govern

5.-- 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.

6.- Precs i preguntes

No se´n formula cap

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 i Martin
Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números
542566E a 542573E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 23.12.2011

Ho Certifico

