Ref. 03.300311
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:

03/2011
30.03.11
8 del vespre
¾ de 10 del vespre
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Dilmé i Vert
Ramon Romaguera i Amat
Oscar Aparicio i Pedrosa
Concepció de Ribot i Mundet
Albert Pacheco Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor Hernández
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA
Part resolutiva
1.- Aprovació, si s’escau, de l´acta de la sessió ordinària del dia 22.02.2011
2.- Aprovació inicial del Reglament d´ús de del Buc d´Assaig
3.- Aprovació inicial de la taxa per la utilització del Buc d´Assaig
4.- Aprovació inicial del Reglament d´ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”
5.- Aprovació inicial del document de “Memòria d´elaboració del Mapa de Capacitat
Acústica de la Bisbal d´Empordà”
6.- Aprovació provisional del document de Recuperació Integral del Riu Daró
7.- Moció per a la reclamació del cànon dels productes digitals
8.- Assumptes urgents
Part de control i seguiment dels òrgans de govern
9.- Assabentat de Sentències
10.- Donar compte decrets de l’Alcaldia
11.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORD:
Abans d´iniciar la sessió l´alcalde exposa que de conformitat amb el què preveu l’article 82.3 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà que es ratifiqui la inclusió en l’Ordre del dia del
següent punt : Ajornament provisional de l´aplicació de l´acord de la Mesa Negociadora per a la
millora de les condicions de treball, prèvia votació de la urgència, 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.
La urgència d´aquesta proposta s´aprova per unanimitat
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22.02.2011
Havent-se distribuït entre els membres del plenari, s’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D´ÚS DEL BUC D´ASSAIG
Atès que a la Bisbal d´Empordà, ha adquirit un Buc d´Assaig, per tal de donar compliment a les
necessitats de disposar d´un espai per a assajar i consolidar les experiències dels joves bisbalenc
que dediquen el seu temps a practicar la música i viure l´experiència de constituir el seu grup
musical.
Vist l´informe del tècnic municipal de Joventut de data 18.03.2011.
Vist l’avantprojecte del reglament municipal del Servei del Buc d´Assaig del Casal de Joves
Vist el que disposa l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
Vist el que disposen els articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, 178.1 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
EL Ple municipal, per unanimitat, acorda :
Primer.- Aprovar inicialment l’avantprojecte del reglament municipal del Servei del Buc d´Assaig
del Casal de Joves de la Bisbal d´Empordà, el text del qual s’adjunta com a annex al present.
Segon.- Sotmetre aquest Acord, juntament amb el projecte de la norma, a informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant edicte publicat al BOP, al DOGC, al diari El Punt i al tauler d’anuncis
de la corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de no haver-hi cap
reclamació o al·legació durant l’esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu.

REGLAMENT DEL SERVEI DEL BUC ASSAIG
DEL CASAL DE JOVES
PREÀMBUL
La Bisbal d’Empordà des de sempre ha estat un bressol de músics. Són molts els joves que han volgut
dedicar el seu temps de lleure a practicar la música i a viure l'experiència de constituir el seu grup
musical. Aquest ampli teixit musical al llarg del temps han tingut unes necessitats convertides en
demandes adreçades a l'Ajuntament.
Però mancava un element bàsic del programa de formació i promoció per als músics, el Buc d'Assaig
musical; conscients de la importància que té disposar d'un espai per assajar i consolidar experiències com
una mostra més de cultura juvenil comencem a construir el Buc d'Assaig.
Amb aquesta infraestructura volem iniciar nous espais juvenils on poder treballar la formació i la promoció
de la música local. Aquest espai serà una eina facilitadora per a la consolidació d'aquestes manifestacions
juvenils que també formen part dels signes d'identitat de la cultura del municipi.
És per tot això que cal regular el servei dels bucs d’assaig musical, amb respecte al que disposa l’article 25
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el qual el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i
prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal, ostentant en tot cas competències en matèria d’activitats i instal·lacions culturals, i de conformitat
establert a l’article 28 del mateix test legal, segons el qual els municipis podem realitzar activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques, en particular pel que fa a la cultura.

CAPÍTOL I.- BUC D’ASSAIG MUSICAL MUNICIPAL
Article 1er.- Concepte
El buc d’assaig musical és un bé de servei públic destinat a facilitar un espai on els músics trobin eines de
suport per a la creació musical.
Aquest espai el forma una sala d’assaig insonoritzada i equipament bàsic per l’assaig de les formacions
musicals.
Dit espai podrà ser utilitzat per formacions musicals locals (són aquelles que com a mínim un participant
estigui empadronat a la Bisbal o hi sigui resident); encara que es deixarà l’espai si no està ocupat a grups
de fora del mateix municipi.

CAPÍTOL II.- RÈGIM D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI.
Article 2on.- Sol·licituds.
Els interessats en la utilització del servei d’assaig primerament hauran de donar-se d’alta a la Base de
dades de grups de la Bisbal d’Empordà que es facilitarà a l’Àrea de Joventut. El pas següent serà formular
la sol·licitud al Casal de Joves, omplint l’imprès creat per a aquesta finalitat, que s’haurà de signar per tots i
cadascun dels components dels diferents grups adjuntant la fotocòpia del DNI de la persona responsable
(annex 1)
Les sol·licituds es tramitaran per estricte ordre cronològic, però amb preferència dels grups musicals del
municipi, i sens perjudici d’establir, si escau, una llista d’espera.
Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup haurà de ser comunicada al responsable del buc
d’assaig.

Article 3er.- Horari.
L’horari de funcionament per a aquest servei és el següent:
-

De dilluns a diumenge: de 9 a 21 h

L’horari establert s’haurà de respectar ajustant-lo a les franges horàries reservades per cada usuari;
extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.

Article 4art.- Modalitats d’utilització. Període temporal d’inscripció.
El temps mínim d’utilització del buc d’assaig seran sessions d’una hora i mitja, en la qual ja s’inclou el
temps de muntatge i desmuntatge dels instruments
Els usuaris poden escollir, addicionalment entre el següent paquets de sessions:
-

Paquet mensual de 3 sessions (4hores i ½ )

El període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim els grups musicals és d’un any,
podent ésser renovat pel mateix o inferior període temporal, sempre que hi hagi hagut un bon ús i
aprofitament del servei, sota el criteri de l’Ajuntament
Article 6è.- Taxa per la utilització del buc d’assaig.
La Taxa per la utilització del buc en les seves diverses modalitats són establerts a l’ Ordenança Reguladora
dels Preus Públics, i s’hauran d’abonar en el moment de formular la sol·licitud, essent requisit previ per a la
inscripció, adjuntant el justificant d’ingrés efectuat a l’entitat financera designada per l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà amb el concepte Utilització buc assaig i nom del grup musical. Cada vegada que s’utilitzin
les sales segons el paquet horari escollit s’haurà d’abonar igualment la corresponent taxa amb caràcter
previ a la utilització, també mitjançant ingrés a l’entitat financera i aportant justificant d’ingrés.
En cas que s’opti per la utilització del buc en paquets horaris mensuals, l’ ingrés de la taxa corresponent a
les mensualitats posteriors a la primera, es farà efectiu entre el dia 1 i 5 de cada mes a l’entitat financera
designada per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, estant obligats els grups a aportar el justificant de l’
ingrés a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. El grup musical que el dia 5 de cada mes no hagi pagat el preu
públic serà immediatament donat de baixa en el servei.
Quan per causes no imputables a l’interessat, la utilització del servei no sigui possible, se li retornarà l’import
percebut corresponent al servei no prestat.
Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi el servei dins del període de temps reservat,
l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores perdudes, llevat que hagi avisat a l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament, en el seu cas, amb 48 hores d’antelació com a mínim, en quin cas el temps perdut es podrà
recuperar posteriorment, sempre i quan el servei ho permeti.
No es permetrà la utilització de l’espai si no s’està al corrent dels pagaments.

CAPÍTOL III. ALTRES SERVEIS
Article 7è.- Utilització d’altres espais, béns i materials.
Els usuaris seran responsables del bon ús i conservació d’aquests espais, béns i materials, havent de
comunicar immediatament a l’Ajuntament qualsevol desperfecte que s’hagi produït (annex 4)
- Els grups musicals ompliran, una fitxa d’utilització de material cada vegada que assagin als
bucs, on faran constar els desperfectes produïts. Els usuaris que causin desperfectes en

-

les instal·lacions, béns o materials dels bucs d’assaig hauran d’indemnitzar, segons la
valoració que realitzi l’Ajuntament el perjudici causat, llevat que els desperfectes s’hagin
produït per causa de força major.
No està permès guardar cap tipus de material dins el buc d’assaig
Pel bon funcionament del servei es respectarà l’horari establert extremant la puntualitat,
tant a l’inici com al final
Per raons de seguretat, higiene i respecte a tots els usuaris no es permet fumar, beure ni
menjar
Els usuaris es fan responsables de mantenir el buc d’assaig en perfecte estat, respectant la
seva conservació fent neteja a la finalització del servei utilitzant el servei de neteja que el
centre subministri
No està permesa l’entrada al buc de persones que no siguin components del grup
No es poden cedir les hores reservades d’un grup a un altre

L’ incompliment de qualsevol acord de la normativa per part de qualsevol grup serà causa de baixa
automàticament

ANNEX 1: FORMULARI SOLICITUD RESRVA BUC D’ASSAIG
NOM DEL GRUP:

TELÈFON DE CONTACTE:

Jo .................................................................................... amb DNI...................................................... membre
del grup......................................................................... he llegit i estic d’acord amb aquesta normativa.
Signat:
Jo .................................................................................... amb DNI...................................................... membre
del grup......................................................................... he llegit i estic d’acord amb aquesta normativa.
Signat:
Jo .................................................................................... amb DNI...................................................... membre
del grup......................................................................... he llegit i estic d’acord amb aquesta normativa.
Signat:
Jo .................................................................................... amb DNI...................................................... membre
del grup......................................................................... he llegit i estic d’acord amb aquesta normativa.
Signat:
Signat:
La Bisbal d’Empordà, .......... de..................... de 20......

ANNEX 2: LLISTAT DE MATERIAL DISPONIBLE AL BUC
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2 Altaveus de la marca DAS Audio model DR15A. 200wts RMS. 1x15”+ 1”.
2 Trípodes per altaveus
1 Mescladors Multimix 16firewire Alesis.
8 canals mono i 4 canals estèreo. Multi efectes intern
4 Micròfons de veu de la marca Audio tècnica Model PRO 61.
4 Peus de micròfon tipus girafa
Cablatge:
• 6 cables micròfon de 10 m.
• 2 línies de 6 metres jack-jack.
• 1 bases corrent.
• 1 allargament corrent 5 m. 145,00
• 2 línies de 9 metres canon-jack
1 Kit de bateria electrònica Alesis Model DM10 Pro KIT
1 pedal bombo bateria

•
•
•

Tamboret bateria
2 Amplificadors de Guitarra LANEY LX 120 Twin Combo 120 Watt.
1 Amplificador de Baix Behringer Ultrabass BXL 3000 A Combo
ANNEX 3: PROTOCOL OBERTURA I TANCAMENT BUC D’ASSAIG

En arribar:
Demanar la clau a l’àrea de Joventut. En cas que dins l’horari estigui tancada anar a buscar-la el dia abans
de l’ús de l’espai.
Comprovar que hi hagi tot el material que hi ha d’haver al buc (annex 2)
En cas de trobar algun material malmès o que no hi és s’ha d’avisar al responsable
Tancar els cadenats del buc amb la porta oberta
Muntar amplis i microfonia
Engegar Taula de so
Pujar volums
En marxar:
Baixar volums i tancar canals
Apagar la taula de so
Recollir la microfonia, peus i amplificadors
Recollir, ben plegat, el cablejat
Tancar la llum del buc
Tancar el buc amb clau
Tornar la clau al Punt d’Informació Juvenil. En cas que estigui tancada tornar-la l’endemà

ANNEX 4: INCIDÈNCIAS AL BUC ASSAIG
Jo .................................................................................... amb DNI...................................................... amb
número
de
telèfon
...............................................................................................
membre
del
grup......................................................................... en data ..........de ................... de l’any................ i a
l’hora....................
Exposo:
____________________________________________________________________________
Signatura:

La Bisbal d’Empordà, ......... de .................. del ............

Intervencions:
Sr. Gou.- En aquest reglament, bàsicament, el que s’ha intentat és reflexar les condicions
bàsiques del buc d’assaig pel seu correcte funcionament. M’agradaria remarcar que degut a la
manca d’experiència amb aquest tipus d’equipament per part d’altres municipis de la zona, creiem
que en un futur és probable que el mateix reglament necessiti una actualització o modificació per
tal de posar-lo al dia del seu ús ordinari. En aquest reglament bàsicament el que tractem són els
punt que tractarem ara: qui podrà fer servir el buc d’assaig, el procediment a seguir per poder
utilitzar-lo, els horaris, les modalitats d’utilització, el procediment a l’hora d’abonar les taxes i les
normes bàsiques d’utilització. El referent a l’equipament en sí, el buc d’assaig, dir que ha estat un
equipament històricament reclamat pel sector musical del municipi i que el desig de l’equip de
govern és que serveixi de molta utilitat pels conjunts locals i desitgem que en treguin el màxim de
profit. Per últim, agrair el suport que hem tingut tan per part de la Diputació de Girona com també
de la Secretaria General de Joventut per poder tirar endavant el projecte.
Sr. Teixidor.- 3.39 El nostre vot serà favorable. Bàsicament dir que ens sembla una bona
actuació. També és cert que no hi ha gaire experiència al nostre voltant, per tant, la nostra feina a
partir d’ara és anar seguint com es desenvolupa el funcionament d’aquest buc.

Sr. Pacheco.- 04.03 Nosaltres també estem en la mateixa línia. És cert que no hi ha gaires
reglaments on ens hem pogut emmirallar per veure possibles defectes però jo crec que el
contingut és bo. No passa res si més endavant es modifica. Jo crec que és bo que finalment
s’hagi concretat aquest buc d’assaig. Crec que el buc d’assaig ha de ser un complement a altres
activitats que les hauríem d’anar desenvolupant des de la ciutat per anar cuidant tots aquests
grups que tenim que jo crec que són una marca més que podem vendre i podem presumir. I jo
crec que és important que hi anem posant mitjans no només amb el buc d’assaig sinó que des de
l’ajuntament s’inicïi una campanya per promocionar els grups novells i els que ja tenim
consolidats.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL BUC D´ASSAIG
Atès que per part de l’Àrea de Joventut s’ha proposat la imposició d’una taxa per l’ús del buc
d’assaig.
Vist allò que disposen els articles 15 i ss del RDL 2/2004, de 5 de maig, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de març de 2011 incorporat a l’expedient,
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora
de la Taxa per a la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions i equipaments
municipals, i en concret el seu article 4, amb el següent redactat:
“Article 4.- La quota tributària es fixa en els següents imports:
(...)
10.- ÚS DEL BUC D’ASSAIG:
1 sessió (1,5 hores):
5 €/sessió
3 o més sessions (4,5 hores o més:)
4 €/sessió.”-----------------------------------------------------SEGON.- DONAR a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
pública en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per
un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions i al·legacions que estimin oportunes.
TERCER.- CONSIDERAR, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Intervencions:
Sr. Teixidor.- 07.07. Nosaltres a priori no tenim intencions de presentar al.legacions una mica per
les raons que hem esmentat en el punt anterior. Estem amb una cosa nova, no hi tenim
experiència i a més a més 5€ per una hora i mitja és un preu força raonable. Hi donarem suport i
estarem a l’espera de l’experiència de com va funcionant.

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D´ÚS DE LA MARCA “CERÀMICA DE LA
BISBAL”

Vista la iniciativa de l´Àrea de Promoció de la Ciutat de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
d´impulsar la marca “Ceràmica de la Bisbal” per individualitzar, personalitzar i reconèixer els
productes ceràmics de la Bisbal.
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha obtingut en data 02/06/2010 el títol oficial de
concessió de la marca comunitària “Ceràmica de la Bisbal” nº 8.723.504 en la classe 19 (materials
de construcció no metàl·lics), la classe 21 (articles de ceràmiques per ús domèstic) i la classe 35
(serveis d’importació i exportació; serveis de venda al detall en comerços i mitjançant xarxes
mundials telemàtiques; venda al major; venda per correu; venda per catàleg; promoció de vendes
per a tercers, tot això relacionat amb els materials de construcció de ceràmica i els articles de
ceràmiques per ús domèstic.
Atès que la marca és principalment un distintiu d’origen que certifica que la ceràmica identificada
amb aquesta marca compleix uns requisits establerts mitjançant un reglament.
Atès que s’ha redactat un reglament d’ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, el qual ha estat
validat pel sectors econòmics implicats, així com pel Consell d’Iniciatives Econòmiques en data
17/03/2011.
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 24 de març de 2011.
El Ple municipal amb 12 vots a favor (ERC; CIU; PSC) i 1 abstenció (ICV-EUiA), acorda:
1.- Aprovar inicialment la proposta de reglament d’ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”.
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; 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.
REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA
“CERÀMICA DE LA BISBAL”
INTRODUCCIÓ
L’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà té com a objectiu desenvolupar una
marca de referència sobre la ceràmica de la Bisbal, amb l’objectiu de diferenciar i promoure els productes
ceràmics de la Bisbal d’Empordà, amb voluntat d’impulsar-la entre tots els diferents sectors i entre els
productes i sistemes productius ceràmics, ja siguin tradicionals/ innovadors o artesans/industrials.
La marca “Ceràmica de la Bisbal” és principalment un distintiu d’origen o indicador de procedència
geogràfica, que certifica que la ceràmica identificada amb aquest compleix el present reglament.
La present marca queda protegida a tots els països membres de la Unió Europea per l’Agència Oficial de la
Propietat Industrial. L’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha obtingut, en data 02/06/2010, el títol oficial de
concessió de la marca comunitària “Ceràmica de la Bisbal” nº 8.723.504 en la classe 19 (materials de
construcció no metàl·lics), la classe 21 (articles de ceràmiques per ús domèstic) i la classe 35 (serveis

d’importació i exportació; serveis de venda al detall en comerços i mitjançant xarxes mundials telemàtiques;
venda al major; venda per correu; venda per catàleg; promoció de vendes per a tercers, tot això relacionat
amb els materials de construcció de ceràmica i els articles de ceràmiques per ús domèstic.
NATURALESA I FINALITATS
Article 1 OBJECTE
Aquest Reglament té per objecte definir les condicions per utilitzar la marca “Ceràmica de la Bisbal”.

Article 2 FINALITAT
La marca “Ceràmica de la Bisbal”, que serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes
ceràmics de la Bisbal i la seva àrea d’influència, i està destinada a promocionar la seva comercialització i
venda.
Article 3 BENEFICIARIS
La marca “Ceràmica de la Bisbal” i el seu logotip només la podran utilitzar aquells productors i/o venedors
de l’àmbit territorial de la Bisbal d’Empordà i la seva àrea d’influència. Veure annex I
Article 4 CONDICIONS
Les condicions que hauran de complir els productes que gaudeixin de la marca “Ceràmica de la Bisbal” són
les següents:
•
Ser produïts o elaborats segons les especificacions tècniques i legals de cada producte i/o
procés productiu.
•
Tenir un volum de producció suficient de manera que es puguin trobar correntment en el
mercat.
Article 5 ÚS DE LA MARCA. AUTORITZACIÓ
5.1.
Els articles emparats per la marca “Ceràmica de la Bisbal” hauran de complir en el seu cas tot el que
disposi la Norma general d’etiquetat, presentació i publicitat dels productes segons la legislació vigent. Els
productes hauran de ser expedits al mercat amb el logotip associat a la marca “Ceràmica de la Bisbal”.
5.2.
Les peces de ceràmica incloses dins la marca, hauran d’estar totes gravades o marcades amb el
logotip de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, amb les característiques establertes en l’annex II.
5.3.
A l’etiquetatge també hi figurarà obligatòriament el logotip de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, en
un lloc visible i destacat, i amb les característiques establertes en l’annex II.
5.4 El titular de la marca “Ceràmica de la Bisbal” podrà autoritzar l’ús de la marca a qualsevol persona física
o jurídica i amb capacitat jurídica, que disposi dels mitjans necessaris per portar a terme un ús correcte de la
marca i compleixi amb els requisits establerts en aquest reglament.
5.5 Qualsevol interessat en fer ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal” haurà de formular sol·licitud
mitjançant escrit motivat adreçat al Consell Regulador d'acord amb el contingut establert a l'art. 71 de la llei
30/1992.
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
a). Fotocòpia autenticada del DNI.
b). Fotocòpia acarada dels documents que acreditin que l’empresa no té deutes pendents amb
Hisenda i la Seguretat Social.
c). Estar donats d’alta de l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i estar-ne al
corrent de pagament quan la legislació ho estableixi; si se n’està exempt, cal acreditar estar donat d’alta al
cens d’obligats tributaris.

c). Declaració jurada del compliment dels requisits establerts en aquest reglament.
5.6 Rebut l'escrit assenyalat en l'apartat anterior, es sotmetrà a coneixement i informe del Consell
Regulador. L'informe favorable, si s'escau, s'elevarà a coneixement de l'alcalde o junta de govern en
cas de delegació, per la formalització de l'autorització d'ús.
Article 6 EL CONSELL REGULADOR
Es crearà un Consell Regulador, que serà l’encarregat de vetllar pel compliment d’aquest reglament de la
marca “Ceràmica de la Bisbal” per tal de garantir-ne l’origen i la qualitat. Aquest Consell Regulador
disposarà de representants de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i representants del sector productiu i
comercial. Així, aquest òrgan estarà constituït per:
a) El president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
b) El Regidor delegat de l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament, o en el seu defecte el
Tinent d´Alcalde que es designi.
c) Dos tècnics responsables, un vinculat a l’àrea de Promoció de la Ciutat i l’altra al Terracotta
Museu.
d) Un representant del sector productiu i un representant del sector comercial, vinculats a les
juntes de les respectives associacions empresarials.

Article 7 FUNCIONAMENT
7.1. El funcionament d’aquest Consell Regulador estarà vinculat per aquest Reglament, i aquest es
constituirà formalment a l’obtenció de la marca.
7.2. La forma d’elecció i nomenament dels membres del Consell Regulador de la marca de garantia
“Ceràmica de la Bisbal” serà la següent:
a) L’alcalde i el regidor delegat per acord del Ple de l’Ajuntament.
b) Els tècnics responsables seran elegits per l’alcalde.
c) El sector privat nomenarà els seus representants, un titular i un suplent per cada membre del
Consell Regulador. El suplent assistirà a les reunions quan no ho pugui fer el titular, amb els
seus mateixos drets.

Article 8 RENOVACIÓ
La renovació del Consell Regulador es farà coincidir amb la renovació de la corporació municipal i els seus
membres podran ser reelegits.
Article 9 CONVOCATÒRIA
9.1. El Consell Regulador es reunirà com a mínim un cop cada any amb caràcter ordinari, i amb caràcter
extraordinari, en qualsevol moment, amb la convocatòria prèvia del president, d’ofici o a instàncies
d’almenys tres dels seus membres, amb dos dies d’antelació com a mínim. En aquest darrer cas la
proposta efectuada haurà d’incloure la relació dels assumptes del dia a tractar i es trametrà per qualsevol
mitjà que acrediti la constància de la seva recepció.
La convocatòria ordinària es farà mitjançant una carta tramesa per correu certificat amb dos dies d’antelació
com a mínim que inclourà un ordre del dia.
9.2. Perquè el Consell Regulador pugui actuar com a tal, caldrà que hi siguin presents la majoria simple dels
seus membres.
9.3. Els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos. En cas d’empat el president té el vot de
qualitat.

Article 10 RETRIBUCIONS
Els càrrecs que formin part del Consell Regulador de la marca “Ceràmica de la Bisbal” no tenen dret a cap
retribució.

Article 11 SECRETARI
11.1. El secretari del Consell Regulador, serà un dels tècnics de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, el
qual serà designat a proposta del president.
11.2. Amb la finalitat d’acomplir amb els seus objectius, el Consell Regulador podrà convidar el personal
tècnic especialitzat que es consideri oportú per resoldre els temes proposats a la convocatòria.

Article 12 FUNCIONS DEL CONSELL REGULADOR
Les funcions del Consell Regulador seran les següents:
a) Informar l'autorització per a utilitzar la marca “Ceràmica de la Bisbal” a tots els productors i
venedors que compleixin el present reglament general. Aquesta autorització es tramitarà amb un
cessió de llicència per part de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
b) Proposar i/o acceptar la incorporació de nous productes ceràmics i/o sistemes productius a la
marca “Ceràmica de la Bisbal”
c) Vetllar pel bon ús de la marca i defensar la utilització de la marca i del seu logotip associat
davant possibles fraus.
d) Fomentar la qualitat dels productes emparats per la marca “Ceràmica de la Bisbal”.
e) Controlar l’aplicació d’aquest Reglament d’ús.
f) Trametre a l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, com a propietari de la marca, la proposta de
sanció de les infraccions comeses pels productors emparats per la marca “Ceràmica de la
Bisbal”, sens perjudici de les sancions que puguin correspondre per infraccions de la legislació
vigent que siguin competència d’altres òrgans.
g) Proposar, a qui correspongui, accions per estimular la producció de ceràmica de qualitat i
accions de promoció de la marca.
h) En general, desenvolupar totes funcions derivades de l’aplicació d’aquest Reglament.
Les accions de comunicació, difusió i promoció de la marca “Ceràmica de la Bisbal” les portarà a terme
l’àrea de Promoció de la Ciutat o al seu defecte l’àrea o òrgan de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
encarregat, segons estableixi l’organigrama de la corporació.
Article 13 REGISTRE
El Consell Regulador portarà un registre dels productors i venedors de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, així
com tots aquells productes incorporats dins la denominació, segons el sector o processos productius.
Article 14 CONTROL
14.1. El Consell Regulador portarà un control de l’etiquetatge per vigilar que no es produeixin imitacions i
que llur presentació o redacció no desprestigiïn aquesta marca. Aprovarà el model, forma i procés
d’etiquetatge i/o packaging i en tot moment vetllarà perquè s’acompleixi el que preveu aquest reglament
sobre la marca.
14.2. Totes les informacions que figurin al text de l’etiquetatge o packaging hauran d’estar d’acord amb la
legislació vigent i s’haurà de demostrar la seva veracitat al Consell Regulador quan aquest ho requereixi.
8.3. En els establiments de venda directa al consumidor, el distintiu propi de la marca “Ceràmica de la
Bisbal” haurà de restar visible a l’espai de venda, diferenciant-la d’altres productes. Es prioritzarà un espai
exclusiu de la marca dins l’establiment de venda directe, amb la presència, com a mínim, d’una selecció de
les diferents peces i articles inclosos dins la marca “Ceràmica de la Bisbal” que es venen a la botiga.

Article 15 QUALITAT
Per tal de garantir el control de la qualitat dels productes i el compliment del present reglament, el Consell
Regulador podrà efectuar periòdicament, en cas que ho consideri oportú, controls de qualitat en les diverses
fases del producte. Podrà contractar els serveis per desenvolupar aquesta tasca i altres que calgui a entitats
de reconeguda solvència dedicades a aquesta activitat, o bé fer-ho mitjançant els serveis tècnics de
l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. En tot cas, les despeses d’aquest control aniran a càrrec del productor
i/o venedor.

Article 16 INFRACCIONS
Seran considerades infraccions de les empreses emparades dins de la marca “Ceràmica de la Bisbal” les
següents:
No comunicar al Consell Regulador la variació d’alguna de les dades i/o components que
afectin el producte o que afectin l’empresa productora, o falsejar-les.
Incomplir algun dels supòsits que estableix el present reglament.
Utilitzar indegudament la marca o actuar de forma que aquesta en surti perjudicada o
desprestigiada.
Utilitzar raons socials, noms comercials, marques, símbols o emblemes que facin
referència a la marca en la comercialització d’altres productes no autoritzats pel Consell
Regulador.
Negociar o utilitzar indegudament els documents, etiquetes i altres elements, propis de la
marca, i la seva falsificació.
En general, qualsevol acte que contravingui allò que disposa aquest reglament o els acords
del Consell Regulador.
Article 17 SANCIONS
Les infraccions detallades seran sancionades amb amonestació escrita.
En cas de reincidència es podrà sancionar amb la suspensió temporal de la concessió de llicència, i per
tant, l’autorització d’ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”.
En el supòsit de nova reincidència es podrà anul·lar definitivament la concessió de llicència, i es podrà
donar coneixement públic d’aquest fet.
Article 18 PROTECCIÓ DE LA MARCA
El Consell Regulador es reserva el dret de fer públics els casos d’intrusisme i d’iniciar les accions
corresponents en cada cas.
Article 19 AMPLIACIONS
Aquesta marca podrà ser ampliada per a diferents productes, sectors ceràmics o processos productius no
previstos inicialment (annex III). Aquesta ampliació podrà ser proposada pel propi Consell Regulador, si així
ho considera oportú, o bé per persones o entitats interessades que caldrà que ho sol·licitin per escrit,
adjuntant-hi un informe detallat de les característiques dels productes que es vulguin emprar sota la marca.
En tot cas hauran de complir els requisits que preveu l’article 4 d’aquest Reglament, i també altres
documents que es creguin oportuns.
ANNEX I
Àmbit geogràfic en funció de proximitat i presència de productors i/o venedors que actualment estan
comercialitzant ceràmica de la Bisbal.
•
•
•

La Bisbal d’Empordà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Corçà

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forallac
La Pera
Rupià
Foixà
Ultramort
Serra de Daró
Gualta
Fontanilles
Ullastret
Parlavà
Palau Sator
Pals
Torrent

ANNEX II
Els productes inclosos dins la marca hauran de ser expedits al mercat amb el logotip associat a la marca
“Ceràmica de la Bisbal”, i les peces hauran d’estar gravades o marcades amb el logotip en un lloc fàcilment
localitzable.
També a l’etiquetatge i/o packaging hi haurà de figurar obligatòriament la marca, en un lloc visible i destacat,
i amb una proporció de com a mínim el 10% de la superfície de la cara principal de l’etiqueta i/o packaging.

Marca:

Aplicacions segons productes i processos productius o sectors ceràmics:

ANNEX III
Productes i processos productius i sectors ceràmics previstos en l’aprovació d’aquest reglament.

A.- Classificació general. Per PROCESSOS PRODUCTIUS
El producte obtingut dependrà de la naturalesa de l'argila emprada, de la temperatura i de les tècniques de
cocció a les quals ha estat sotmès. Així tenim:
1. Materials ceràmics porosos

No han sofert vitrificació, és a dir, no s'arriba a fondre el quars amb la sorra. La seva fractura (en trencar-se)
és terrosa, sent totalment permeables als gasos, líquids i greixos. Els més importants:
1.1.- Argiles cuites (terrissa i rajoleria).
1.2.- Refractaris (pasta roja i pasta blanca fina)

2. Materials ceràmics impermeables i semi-impermeables
Se’ls ha sotmès a temperatures bastant altes en les quals es vitrifica completament el quars amb la sorra.
D'aquesta manera s'obtenen productes impermeables i més durs. Els més destacats:
2.1.- Gres ceràmic comú.
2.2.- Gres ceràmic fi.
2.3.- Porcellana.

B.- Classificació general. Per PRODUCTES
1. La terrissa
Amb aquest nom designem tota la ceràmica que no és decorada sobre fons blanc d’estany: ceràmica sense
vidrar ni decorar, o només vidrada, o bé engalbada de groc o vermell i decorada, que és la producció
habitual dels obradors gironins. La terrissa és feta al torn, obra dels ollers, mestres de roda o, simplement,
terrissers.
2. Rajoleria i material de bòbila
La rajoleria es caracteritza pel fet d’elaborar un tipus d’objecte destinat a complir funcions auxiliars a la
construcció: totxos o maons, teules, rajoles, cairons, toves …
3. Ceràmica artística i decorativa
Entre els procediments decoratius emprats avui en la ceràmica artística cal esmentar la corda seca, els
relleus, les incisions i l'ús d'òxids metàl•lics i esmalts, els quals poden ésser aplicats mitjançant pinzells,
estergidors o aerògrafs, o bé banyant la peça. Hom pot aplicar la decoració sobre o sota una coberta de
fundent o vernís, o bé acolorint directament la pasta (engalba).
4. Els Revestiments
Són els productes ceràmics que, per les seves característiques físiques (essencialment la resistència
mecànica: duresa, abrasió, flexió i compressió) i el tractament superficial de la cara vista són idonis per a
revestir paraments verticals amb finalitats higièniques, impermeabilitzants i decoratives.
4.1.
4.2.
4.3.

La rajola vidrada o envernissada
El gres
La porcellana

5. Els Paviments
Són els revestiments de terres. Els tipus més usuals són: els productes de rajoleria, les rajoles gresificades
sense vidrat o rústiques, i els paviments de gres.
5.1.

5.2.
5.3.

Paviments porosos no vidrats
3.1.1 La rajoleria
3.1.2. Els paviments fins
3.1.3. El caironet i el curvilini
Paviments porosos vidrats
Els paviments gresificats

3.3.1. Paviments vidrats parcialment gresificats
3.3.2. Paviments gresificats

C.- Classificació general. Per SECTORS
•
•
•
•
•
•

Materials construcció
Jardineria
Artística
Utilitària i decorativa
Matèries primeres
Altres

Intervencions:
Sr. Dilmé.- 09.30 Ara estem fent el segon pas. En el seu moment ja vam patentar el que era la
marca de la Bisbal i en el seu moment es va dir que es faria un reglament dús d’aquesta marca,
que és le que avui portem a aprovació del plenari. Això ha estat possible també a la complicitat
buscada tan dels productors com dels venedors perquè estem parlant d’una marca que volem que
sigui un distintiu de qualitat de la ceràmica de la Bisbal i evidentment que la ciutat també la pugui
promocionar. I al mateix temps també que sigui un garantia pel consumidor. El reglament també
desenvolupa el Consell Regulador que és també aquesta complicitat plasmada en el document, és
a dir, qui podrà fer servir la marca i qui no. El reglament també preveu un aspecte molt important
que és protegir la marca. En aquest sentit ja s’ha fet alguna actuació de protecció del que
nosaltres considerem que és un mal ús de la marca de la ceràmica de la Bisbal. S’ha buscat
també que fos una marca oberta, en el sentit que s’ha intentat incloure tot l’àmbit geogràfic com el
tipus de ceràmica que s’ha intentat incloure tot, des de la ceràmica de construcció fins a la
ceràmica de creació. Crec que és un motiu de satisfacció que hi hagi hagut aquesta complicitat de
tots plegats per tirar endavant això. I ara el que queda és el desplegament de la marca, que és el
que està treballant la Comissió que hi ha creada en el Consell d’Iniciatives Econòmiques.
Sr. Teixidor.- 11.31 Nosaltres en principi hi estem favorables però deixem la porta oberta per si
hem de fer aportacions en el període d’al·legacions, per tant farem una abstenció.
Sr. Romaguera.- 12.00 El nostre vot és favorable sens perjudici que presentem algun
suggeriment. Només volia dir que en el capítol de garantia siguem especialment curosos ja que és
un tema molt delicat. Per tant, a l’hora de fixar les garanties recomano que sigueu especialment
curosos. Demana que se’ls passi l’esborrany quan fixin el capítol de garanties.
Sr. Dilmé.- 13.32 Precisament el que es farà ara és una reunió tan amb els fabricants com amb
els comerciants. S’ha parlat molt amb les juntes de les associacions però ara sí una vegada
aprovat pel Ple de l’Ajuntament el que es farà seran sessions informatives amb els dos sectors per
explicar quin serà el funcionament de tot plegat i quina és la responsabilitat de tots plegats quan
adquirim l’ús de la marca de la ceràmica de la Bisbal. En aquest sentit recollim l’aportació.

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT DE “MEMÒRIA D´ELABORACIÓ DEL MAPA DE
CAPACITAT ACÚSTICA DE LA BISBAL D´EMPORDÀ”
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les
vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica

en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de
contaminació. En aquest sentit, correspon a l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat
acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei
que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del
medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi.
Vist el document de “Memòria d’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de la
Bisbal d’Empordà”, promogut per aquest Ajuntament i redactat pels Serveis tècnics
municipals en data febrer de 2011 amb l’objectiu principal d’elaborar el mapa de capacitat
acústica del municipi de la Bisbal d’Empordà , com a instrument per a la gestió ambiental del
soroll per evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la
població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.
Atès el que disposa el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret
legislatiu 2/2003, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Ley
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Ple municipal amb 12 vots a favor (ERC; CIU; PSC) i 1 abstenció (ICV-EUiA), acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el document de “Memòria d’elaboració del mapa de capacitat acústica
del municipi de la Bisbal d’Empordà”, promogut per aquest Ajuntament i redactat pels Serveis
tècnics municipals en data Agost de 2009.
Segon.- Sotmetre aquest document a informació pública durant el període de trenta dies, al BOP,
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en un diari d’àmbit provincial.
Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública, i vistes les al·legacions, s’aprovarà
definitivament novament per acord plenari.
Sr. Planas.- 16.22 amb aquesta proposta el que fem és donar resposta a una demanda que ens
venia de la Generalitat de Catalunya, la qual ens demanava de donar resposta a la legislació
vigent que diu que els municipis s’han de dotar d’aquesta eina pel que és el control de la
contaminació acústica. En aquest sentit s’ha agafat com a base inicial una proposta que des del
mateix Departament de Medi Ambient es va fer arribar a l’Ajuntament i en base aquest document,
més el Pla General vigent més l’àrea de llicències urbanístiques més les queixes del veïns, s’ha
anat elaborant aquest document i la proposta que s’adjunta és la que es porta avui a aprovació en
el Ple.
Sr. Teixidor.- 17.20 Nosaltres hem examinat per sobre el document i a priori, ens sembla molt
correcte. Si que és veritat que també hi hem vist alguns dubtes que ens agradaria observar amb
més detall en els propers dies. A part d’això, evidentment això ha d’anar lligat amb una ordenança
de soroll ja es va comentar en el seu dia que s’hauria de fer. I a més a més tots aquests aspectes
hauran de ser recollits en el futur Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Per tant, ens reservem una
mica aquest espai de temps que ens dóna l’aprovació inicial de 30 dies per fer alguna apreciació
que hem vist a primer cop d’ull i que ens agradaria aprofundir. Per tant, ho veiem favorable però
farem una abstenció.
Sr. Planas 18.15 En tot cas, amb l’aspecte dels dubtes als quals es refereix no tinc cap
inconvenient perquè les diferents àrees que han participat i han elaborat aquest document puguin
matisar aquests dubtes. Estem a disposició per fer qualsevol aclariment.

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT DE RECUPERACIÓ INTEGRAL DEL RIU
DARÓ
Atès el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) aprovat per ple de 29 de juny de 2004, on
es planteja com a línia estratègica l’elaboració d’un pla de recuperació del riu Daró en el terme
municipal de la Bisbal d’Empordà.
Atesa la licitació i adjudicació del contracte per a la redacció del Pla de Recuperació Integral del riu
Daró a l’empresa “GeoServei SL projectes i gestió ambiental” en data 4 de juny de 2008.
Atesos els processos de participació ciutadana de 24 de novembre de 2008 i de 2 d’abril de 2009
de discussió i debat del PRI i les aportacions i correccions proposades per les àrees d’Urbanisme i
Medi Ambient.
Atès el lliurament final del document del PRI per part de l’empresa GeoServei SL.
Atesa la relació del PRI amb altres projectes de ciutat com la revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal i el Pla Especial per la Recuperació del Nucli Antic.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
L’aprovació pel ple municipal del document anomenat “Pla de recuperació Integral del riu Daró” i
annexionar-lo en la tramitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Intervencions:
Sr. Planas.- 20.00 El que portem a aprovació és la culminació d’un treball que s’ha allargat uns
dos anys aproximadament, el que és pròpiament la redacció. Però és una continuïtat d’una de les
propostes que tenien la consideració prioritària del Pla d’Acció Local, aprovat pel plenari d’aquest
ajuntament l’any 2004. Per tant és un treball i una feina que ve de molt enrere i que respon a
petició de la ciutadania. El mateix document ha incorporat un procés de participació amb la
ciutadania i per tant, el que ha sortit o el gruix principal de les accions són consensuades amb la
ciutadania. Per altra banda, és un document que en el seu transcurs ha permès anar
desenvolupant algunes de les accions i començant a executar algunes de les accions que es
preveuen. També és un document que s’ha cavalcat amb la redacció del POUM, i per tant, en el
moment de la seva tramitació i execució s’ha treballat conjuntament amb l’equip redactor del nou
POUM perquè la implicació del Pla amb el POUM és molt directe. Per últim, dir que és un
document que ens ha de permetre marcar un full de ruta de possibles accions a desenvolupar en
diferents àmbits de la ciutat, des d’una vessant econòmica, social, ambiental que han de permetre
transformar la imatge i la percepció del riu cap a la ciutat.
Sr. Teixidor.-21.52 Nosaltres hi votarem favorable. En el meu cas jo vaig seguir algun dels
processos participatius dels primers i crec que és un projecte molt complet. També destacaria
que és un projecte plurianual d’alguna manera marca un full de ruta a uns anys vista que
sobrepassa mandat. Nosaltres hi donarem el vot favorable tot i que tenim la sensació que es
podia haver aprovat uns mesos abans.
Sr. Planas.- 22.41 Només vull puntualitzar aquesta dilatació en el temps. Sí que és veritat que si
es té en compte l’adjudicació de la redacció del projecte ha passat força temps, el que passa que
en el transcurs d’aquesta adjudicació fins a la data d’entrega que és a principi d’aquest any, com
comentava el mateix projecte és viu i s’ha anat desenvolupant i prioritzant algun dels eixos del
projecte, amb la qual cosa l’equip redactor ha centrat els esforços concret amb un aspecte i això,

evidentment ha restat en el temps. I L’altra és que coincideix amb l’inici de la redacció del nou
POUM i això ha implicat amb molts casos que el treball ha sigut conjunt entre els dos equips, la
qual cosa ha fet dilatar en el temps perquè uns estudis eren necessaris pels altres.
Sr. Romaguera.- 23.41 El nostre vot és favorable com no podia ser d’altra manera. Recordar que
era una de les mesures d’actuació més prioritàries que conté el Pla Local de Sostenibilitat que
vam aprovar el 2004. Per tant, no tindria cap sentit que no recolzéssim la proposta. El que sí
voldria preguntar al Sr. Planas aprofitant l’avinentesa, com tenim el col·lector del Raig. Jo recordo
que en les primeres intervencions d’aquesta legislatura ens acusava d’haver mirat enlaire amb el
tema del col·lector i ara continua igual. Li agrairia que amb la modèstia que li haurà encomanat
l’experiència, que una altra vegada, sigui més prudent amb les intervencions.
Sr. Planas.- 25.02 Bé, primer de tot, no recordo exactament la intervenció, el felicito per la
memòria. En tot cas, el col·lector és una obra que depèn de la Generalitat de Catalunya,
concretament a l’ACA, i des de l’inici d’aquesta legislatura, jo mateix i tembé l’alcalde ens hem
trobat dos o tres vegades amb els responsables de l’ACA, encarregats d’executar l’obra, i ens han
dit que el projecte està redactat i acabat i que falta la licitació de les obres. En tot cas, l’última
notícia és que és de les accions prioritàries quan hi hagi finançament de les deu primeres. Això és
amb l’anterior govern, amb el nou encara s’han de definir els càrrecs. Doncs quan sigui el moment
i hagi qui hagi, suposo que farà les mateixes gestions.
7.- MOCIÓ PER A LA RECLAMACIÓ DEL CÀNON DELS PRODUCTES DIGITALS
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha pagat en concepte de drets d’autor, ja sigui per
la Festa Major o per diferents actes festius i culturals, quantitats importants de diners.
Atès que, a més, aquest Ajuntament ha adquirit material que estava subjecte al cànon digital.
Atès que recentment la Federació Catalana de Municipis ha aprovat una proposta en què es
qualifiquen de desproporcionades les taxes que cobra l’SGAE per l’organització d’espectacles
lúdico-festius i que s’ha posicionat de forma semblant pel que fa al cobrament de l’esmentat cànon
digital.
Atès que el Tribunal de justícia de la Unió Europea ha declarat mitjançant la sentència del 21
d’octubre de 2010 que el cànon que s’aplica a l’Estat espanyol a tots els equips de reproducció
digital adquirits per empreses, professionals, particulars i administracions públiques, com a
compensació al creador per la possible còpia privada, no s’ajusta a la directiva comunitària sobre
el tema.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, per unanimitat, acorda :
Primer.- L’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà comptabilitzarà quant ha pagat en concepte de
cànon digital des que aquest és vigent, i farà les reclamacions necessàries per recuperar l’import
pagat en concepte de cànon digital.
Segon.- L’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà donarà suport informatiu a les entitats de la ciutat
que hagin pagat aquest cànon digital i decideixin recuperar-ne l’import.
Tercer.- L’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà instarà al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats de l’Estat la necessitat d’una revisió en profunditat del marc legal del drets d’autor.

Quart.- Comunicar els presents acords al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de Cultura;; a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”

8.- ASSUMPTES URGENTS
AJORNAMENT PROVISIONAL DE L´APLICACIÓ DE L´ACORD DE LA MESA NEGOCIADORA
PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL

Vist l'acord signat entre els representants de l'administració local i les organitzacions sindicals en
relació a l'aplicació de la RLLT vigent que consta a l'expedient.
Atesa la necessitat de l'aprovació de l'esmentat acord per l'òrgan competent de la corporació, en
aquest cas el ple de l'ajuntament.
El Ple municipal amb 8 vots a favor (ERC,CIU, ICV-EUiA) i 5 abstencions (PSC) acorda :
Primer.- l'aprovació de l'esmentat acord, que en la seva part expositiva diu:
PRIMER.- Aplaçar el compliment de l’acord de condicions de treball del personal, suscit entre
ajuntament i representants dels treballadors, per l’anualitat del 2011, per un import total de
130.000 euros.
SEGON.- Garantir l’aplicació dels increments retributius resultants de la valoració de llocs de
treball, els quals hauran de ser aplicats:
L‘aplicació prevista pels 2011, abans esmentada, s’aplicarà en els exercicis pressupostaris del
2012 i 2013, conjuntament amb les respectives aplicacions negociades, acordades i aprovades en
l’ ACORD signat entre l'ajuntament i els representants dels treballadors.
TERCER.- S’estableix un calendari de pagaments dels endarreriments del 2011, que haurà de ser
ratificat per acord de ple del nou govern de la corporació, aquests serà:
•
•

Març i setembre del 2012
Març i setembre del 2013

QUART.- En el cas de que una nova norma legal de rang superior, pugui suposar novament, un
obstacle per l’aplicació d’aquest aplaçament acordat, les dues parts es comprometen a negociar
un altre aplaçament i la modificació de les dates de pagaments dels endarreriments corresponents
al 2011.
CINQUÈ.- Aquests acord serà ratificat pel ple de la corporació Municipal.
Segon.- Notificar el present acord a les parts interessades als efectes corresponents.
Intervencions:
Sr. Aparicio.- 31.31
Sr. Aparicio.- 31.31 La nostra intervenció només serà per anunciar que farem una abstenció
perquè som coneixedors que ho han firmat avui mateix amb el comitè d’empresa (per tant era

normal que no hi hagués temps de passar-ho per les comissions). De tota manera sí que li dic que
és millor aquesta solució que no el fet que ens vam trobar fa un mes en aquesta sessió plenària,
amb una documentació presentada pel Comitè d’empresa. Entenem que aquesta solució és millor
que no negar-se a fer qualsevol tipus d’aplicació dilatada en el temps. També li diré que no estem
convençuts de que no es pogués buscar una altra solució per fer aquest abonament en aquest any
en curs. Crec que es podia haver mirat, parlant amb altres ajuntaments. S’havia comentat la
possibilitat de fer-ho amb diversos conceptes que no són pròpiament retributius en la nòmina. En
tot cas, coneixent que no és una matèria on no hi ha consens absolut entre tots els interventors i
secretaris desl ajuntaments respecte aquest tema. Doncs sí que pot ser que s’hagués estudiat
aquesta possibilitat una mica més a fons. A l’informe no es pronuncia ni es fa esment sobre el fons
d’aquest tema. Per tot el que li he exposat nosaltres ens abstindrem en la votació.
Sr. Alcalde.- 33.26 En primer lloc, l’equip de govern ens congratulem de poder haver arribat a un
acord amb els representants dels treballadors. Un acord que haig de dir que s’hi ha hagut
d’esperar un mes ha estat per culpa meva. Per la senzilla raó de que l’equip de govern estava
disposat a arribar a on hem arribat ara i sembla ser que jo vaig expressar-me malament a les
reunions que vaig mantenir amb els representants dels treballadors. Per tant, d’entrada, disculparme per l’enrenou creat per una interpretació meva errònia. Respecte al comentari del Sr. Aparicio,
vostè per un costat diu que es podia haver pagat però per l’altra s’absté. És d’aquelles coses que
no s’entenen. És una mica el procés que ha seguit al llarg de tota aquesta negociació. Recordo el
mes de desembre de 2009 que vostès també es van abstenir sobre el fet que l’ajuntament
destinés 650.000€ a la valoració de llocs de treball. En aquell moment em sembla que no era un
tema que fos d’abstenció, era sí o no. Però bé, vostès es van abstenir i es continuen abstenint ja
que suposo que això els dóna peu a fer doble joc i a qüestionar d’altres aspectes que veurem al
llarg d’aquests propers dies. Per meti’m que discrepi sanament de l’informe mestre del secretari i
interventora que no es pronuncïi. Em sembla que és bastant clar l’informe.
Sr. Aparicio.- 35.28 Permeti’m que discrepi també sanament. Li he dit no que deixi dubtes sinó
que no se’ls hi va plantejar la possibilitat de fer-ho amb un altre concepte no pròpiament salarial
sinó com gratificació extraordinària. No sé si es va arribar arribar a plantejar en el seu moment
quan es van fer les converses prèvies amb el comitè d’empresa. En tot cas, a l’informe no
s’expressa en aquest concepte. Podien haver intentat fer un nou informe respecte aquest tema. La
nostra postura en aquest cas sempre ha estat l’abstenció. Primer perquè sempre se’ns consulta a
última hora i no tant per la quantitat econòmica sinó per el destí o la distribució d’aquesta quantitat
econòmica. Nosaltres sempre hem estat crítics amb els criteris que s’han seguit per la distribució
d’aquesta quantitat econòmica. Per tant, d’aquí ve la nostra abstenció. També li haig de dir, que al
ser un acord plurianual i superar una legislatura, ens hagués agradat que s’hagués buscat alguna
fórmula per garantir-ne el compliment. També haig de dir que el pas que s’està fent avui és molt
positiu per aquesta banda. En el fet de garantir-ne el compliment. L’únic que trobo és que es podia
haver buscat alternatives per garantir-ne el compliment aquest any. Però tampoc li estic afirmant
que es pogués fer. Entenc que al Comitè li hagués estat igual firmar ara que d’aquí un mes.
Sr. Alcalde.- 39.34 Només una petita rectificació l’aprovació de destinar 650.000€ a la valoració
de llocs de treball es fa el mes de desembre de 2009. L’aprovació inicial de la valoració es fa el
mes d’abril, per tant, el destí o com es feia el repartiment no podia ser motiu d’abstenció perquè en
aquell moment no estava aprovat. Per tant, aquí noc rec que s’estigui dient tota la realitat de la
qüestió.
PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
9.- ASSABENTAT DE SENTÈNCIES
Recurs ordinari 35/2010
Part recurrent :TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA SA

Part demandada : AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ
Recurs interposat per TELEFÒNICA contra el decret de l´Alcaldia de data 25.11.2009 que
desestima el recurs de reposició interposat per Telefònica, contra la liquidació tributària núm.
0929000307 emesa per l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà 2n semestre 2009.
Sentència núm. 78/2010 de data 17.02.2011 Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona
(...) Desestimar el recurs presentat per TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA SA; confirmar la
resolució recorreguda en tots els seus extrems.
El Ple municipal es dóna per assabentat

Recurs ordinari : P:S: mesures cautelar35/2010
Part recurrent :TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA SA
Part demandada : AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ
Recurs d’apel·lació interposar per TELEFONICA contra l´auto del Jutjat Contenciós Administratiu 1
Girona que “Desestima la pretensió de suspensió de l´executivitat de la resolució impugnada”
Sentència núm. 1204 de data 17.12.2010 Tribunal superior de Justícia de Catalunya
“Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil TELEFÒNICA MOVILES
ESPAÑA SA contra el auto dictado por el Juzgado de la Contencioso-administrativo de instancia,
desestimatorio de la medida cautelar de suspensión interesada en el recurso contenciosoadministrativo del que dimana la pieza separada de medidas cautelares e interpuesto por la
entidad apelante contra liquidación girada por la Entidad local apelada en concepto de tasa de uso
privativo o aprovechamiento especial de dominio público local por servicios de telefonía móvil; i,
con revocación de la expresada resolución SE ACUERDA la suspensión de la liquidación
impuganda, con extensión de los efectos de la garantía ya prestada en la via administrativa a
dicho recurso contencioso-administrativo y sin hacer especial condena en las costas causada en
ambas instancias.”
El Ple municipal es dóna per assabentat
10.- 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.
11.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Romaguera.- 42.49 Un prec en relació a un contingut de la pàgina web de l’ajuntament i del
butlletí municipal. Fa referència al projecte de la urbanització de les zones verdes de la Guardiola.
Ja va expressar la seva disconformitat en el seu dia arrel que vostè va posar en questió la
vigència d’un conveni en relació al finançament. Vostè sistemàticament ignora acords inclús nega
l’existència de projectes i convenis. Aquest projecte que vostè diu que han aprovat i que per cert,
s’ho mirin, si no els agrada l’anterior el que poden fer és en la informació prèvia, donar-ne compte
que n’hi ha un d’anterior que no els agrada pels motius que siguin. El que és del tot inadmissible
és que segons vostès no existia cap projecte. No es fa esment que ja hi havia un projecte
redactat. Vostè a més a més, vol treure pit, quan realment ja hi ha un projecte redactat del juliol de

2002 que contempla la totalitat de les zones verdes que segons diu vostè estan pendents. I a més
a més, estic convençut que va passar per comissió. Hi ha un projecte a dalt redactat per l’Incasòl.
Com vostè sap el promotor té l’obligació d’urbanitzar les zones verdes del Pla Especial de la
Guardiola. Nosaltres en el seu moment no vam ser partidaris d’urbanitzar les zones verdes fins
que una bona part de l’edificació residencial de l’espai estigui construïda perquè quan s’executen
els projectes de licitació es malmeten. Per tant, aquestes zones verdes que vostès ara ho liciten
per activa i per passiva, nosaltres ja teníem fet el projecte i és millor que el vostre i és del 2002. I
com que en aquell moment l’ajuntament va creure convenient que l’Incasòl no l’executés,
l’Ajuntament i l’Incasòl vans ignar un conveni. En el qual es fixava una quantitat que aportaria
l’Incasòl per la urbanització d’aquestes zones verdes. Per tant, aquest conveni no és mèrit de
l’ajuntament, és una obligació que tenia l’Incasòl. Per tant, el conveni no té caducitat fins que
s’urbanitzen les zones verdes. I el que va assumir el compromís d’executar-la va ser l’ajuntament
de la Bisbal.
Per tant, hi ha un projecte el 2002 que el 2008 vostè ja el podia haver executat perquè si no
recordo malament el 2008 va acabar tot el projecte d’edificació confrontants de les zones verdes.
Per tant, el que no és de rebut Sr. Sais és que vostè es vulgui penjar la medalla quan ha vostè li
ha passat pel cap urbanitzar aquestes zones verdes amb 3 anys de retard. A més a més redacta
un nou projecte d’urbanització, cau amb un malbaratament de recursos públics claríssim. Perquè
si tenia un projecte ja redactat no tenien perquè entretenir-se, els Serveis Tècnics a fer.ne un altre.
I si en volien fer-ne un altre el mínim que podien fer els Serveis Tècnics Municipals era fer esment
del primer que ja hi havia i raonar el perquè no l’executaven. Com a mínim tingui la sinceritat de
reconèixer que aquest és un projecte que vostè hauria d’haver aprovat el 2008. Que el 2011 vostè
es vulgui penjar la medalla i comptant que ja hi havia un projecte anterior i que el govern anterior
no el va fer per les raons que li he explicat, és tenir molta cara.
Sabia que era cínic, però el grau de cinisme que ha arribat a acumular al llarg d’aquest període de
temps és molt.
Sr. Alcalde.- 49.44 Primera qüestió. El projecte que vostè parla és un projecte que no va ser mai
aprovat per l’ajuntament de la Bisbal. Que a més a més comportava diferents aspectes. Projecte
del 2002 com vostè comprendrà, com a mínim actualització de preus i segona qüestió: incomplia
les normes d’accessibilitat, s’havia de refer. Per tant, Sr. Romaguera era un projecte que no tenia
cap validesa. Segona qüestió: el tema del conveni amb l’Incasòl que estava tan lligat. Sembla
mentida que els Serveis Jurídics de l’Incasòl siguin tant burros de tornar a fer un conveni repetint
el mateix que es deia. És això el que vostè està dient, Sr. Romaguera? Per tant, a l’hora de
replantejar les coses farem un exercici de sinceritat. Com sempre vostè, començava i després
deixava les coses embastades. I aquesta és una de les coses que tenia embastades al llarg de la
seva gestió. Perquè el conveni que vostè parla no fixava cap quantitat respecte aquestes illes que
quedaven pendents. Per tant, sí que és cert que vostè va començar a tramitar la urbanització
d’aquestes zones verdes, que de fet, li pertocava a l’Incasòl. Però com sempre, les coses mig
embastades. El mateix que li va passar amb el projecte de l’Arxiu Històric Comarcal que es va
haver de modificar. El mateix que va passar amb el projecte de les xemeneies de Terracotta
Museu. Això sí que és malbaratar recursos, que s’hagin de tornar a refer projectes ja fets per la
desídia i negligència de no tenir-los aprovats. Llavors passa el que passa. I el que va passar amb
el projecte de l’arxiu i de les xemeneies és que va entrar en vigor un nou codi tècnic.
Sr. Romaguera.- 52.45 El projecte d’urbanització de l’Incasòl estava realitzat el 2002. Era un
projecte que almenys s’adheria tres anys. Per tant, si realment hi ha aquest canvi que vostè diu
aquest canvi és mínim. No té perquè arrencar un projecte nou. El que passa que vostè
sistemàticament menyspreà el que està fet anteriorment. Per què havíem d’aprovar un projecte el
2002 si sabíem que estaríem molt de temps sense executar-lo? Quina necessitat teníem?
L’encarregava perquè és un obligació que tenia l’Incasòl. És l’Incasòl que tenia de complir amb
l’obligació. Per això es justifica tant la ratificació del projecte com del conveni. I el que menys li va
costar a l’Incasòl és complaure’l a vostè. Vostè què reclamava? Que l’Incasòl ratifiqués la validesa
d’aquell conveni? És el que va fer. Va ratificar la validesa. Convido al secretari que se’l miri i que

digui si hi ha dubtes sobre la validesa d’aquell conveni. És un conveni lligat a una obligació que
tenia el promotor d’executar el projecte d’urbanització de les zones verdes. M’agradaria que em
donés una explicació coherent del perquè no es fa esment del projecte que ja hi havia.
Sr. Alcalde.- Si haguéssim de fer esment de tots els projecte que s’han encarregat i que no s’han
aprovat pararíem bojos perquè en aquesta casa n’hi hagut moltíssims.
Sr. Romaguera.- 54.54 No. Si vostè vol tirar endavant un projecte que canvia substancialment
amb un que n’hi havia d’anterior el que és lògic és que en faci esment. Com també tenen la mala
costum quan modifiquem ordenances que ja estan vigents a l’exposició de motius haurien de fer
referència a la que hi havia fins aquell moment i en tot cas aprovar un text refós. Perquè vostès
han aprovat alguna modificació d’ordenances sense cap disposició final que digui que l’anterior
deixa de ser vigent. Ens podem trobar que hi hagi dos ordenances vigents.
Per tant quan hi ha un projecte modifica un d’anterior és una qüestió lògica i normal que es faci
referència. La seva teoria, Sr. Sais la va definir perfectament el primer Ple de la primera
legislatura. Vostè va dir posem el comptador a zero.
Per tant, m’agradaria que en el proper butlletí que facin com a mínim rectifiqui.
Sr. Alcalde.- 56.45 Vostè ha parlat de lògica. A mi el que em preocuparia és que la seva lògica
fos igual a la meva. És a dir, estic molt tranquil que siguin lògiques diferents.
Sr. Romaguera.- 57.27 Tinc un altre prec que també fa referència al butlletí municipal referent a la
Biblioteca, concretament l’escrit “Apunts finals” de l’Esquerra Republicana.
A l’escrit em ve a dir que soc un animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. A mi
m’agradaria dir que per mi no és un punt final i també m’agradaria deixar molt clar que quan vostè
es referencia a aquesta qüestió i em diu que és patètic que jo m’hagi oposat a una subvenció; jo
només tinc a dir que el que és patètic és que vostès m’acusin a mi de denunciar un frau de llei. El
que s’ha comès aquí amb aquest tema i amb les subvencions que te consolidades la rehabilitació
de l’antic escorxador és un frau de llei. Per tant, jo els he donat l’oportunitat de ratificar i vostè no
ho ha fet. Doncs ara m’obligarà a mi a adreçar-me directament a governació. I m’agradarà veure si
governació els recolzaran. Dubto que ho facin perquè estarien reconeixent que van prevaricar.
Sr. Alcalde.- 01.00 El que dirà governació és que no se supera el 95% que és la barbaritat que
vostè està dient. Imagini’s que vostè en el seu escrit és incapaç de quantificar aquest tan per cent
perquè ni vostè mateix sap el què diu. És només l’obsessió de posar entrebancs a tot el que sona
a Biblioteca. Obsessió de quatre anys. I vigili el què diu perquè està acusant de frau de llei al
Departament de Governació. Com a mínim tingui la decència de dir presumpte frau.
Sr. Romaguera.- 01.01 Tindrem ocasió de comprovar-ho perquè m’adreçaré a governació. I
segona qüestió, en relació a l’expropiació d’aquesta parcel.la el millor que podria fer vostè, Sr.
Sais, és ........ Van començar quan es va aprovar el projecte, amb una valoració incorporada a la
relació de béns i drets que ni més ni menys venia a dir el següent. El valor del mercat del sòl
d’equipament públic és el 25% del diferencial i això es una animalada. Però encara és més greu
quan vostès passen a complimentar formalment el full d’apreuament i per casualitat els surt la
mateixa quantitat. Qui tingui un mínim d’informació sobre els preus vigents d’aquesta ciutat
d’entrada ja veu que la valoració que constava l’annex del projecte de valoració de béns i drets era
una bestiesa. A mi sincerament em cauria la cara de vergonya.
Vostè el que hauria de fer és reconèixer que es van equivocar de bon començament. Vostè ja no
va seguir el camí correcte que era parlar amb el propietari amb temps i forma i no amb presses
com ho va fer. El resultat de tot plegat ha estat que per canviar un emplaçament d’un lloc a l’altre
han passat quatre anys.
Sr. Alcalde.- 01.04 Vostè qüestiona el meu paper i el seu paper, Sr. Romaguera? Quin ha estat el
paper del PSC amb aquest tema?

Sr. Romaguera.- Ha estat coherent.
Sr. Alcalde.- No em faci riure. Amb el tema de l’expropiació? Tan de bo la pulcritud que ha tingut
vostè amb aquest tema l’hagués tingut vostè quan va expropiar quan era alcalde. El termini que
vostè diu d’aquests 4 anys, jo no sé si aquests 4 anys hauran costat mol o poc a l’ajuntament
però la realitat és que l’ajuntament de la Bisbal havia de patrimonialitzar amb 1 milió i mig d’euros
per fer la biblioteca al Mas Plaja i en aquests moments ha hagut de 285.000€ per fer la biblioteca a
l’escorxador i al solar annex. És així de senzill el Mas Plaja no era propietat de l’ajuntament. Quina
valoració econòmica tenia el Mas Plaja Sr. Romaguera? Per tant, si s’havia de fer permutes amb
terrenys propietat de l’ajuntament. Vostè estava acostumat a fer convenis sense cap mena de
valoració econòmica. Però les coses no funcionen així. Les coses per fer-les bé s’han de
quantificar.
S’inicia una discussió entre l’Alcalde i el Sr. Romaguera en relació a la valoració de la finca del
Mas Plaja.

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

Pere Serrano Martin

Alcalde

Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 062451E a 062476E ha
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