Ref. 01.250111
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:

01/2011
25.01.11
8 del vespre
10 de la nit
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
Oscar Aparicio i Pedrosa
Concepció de Ribot i Mundet
Albert Pacheco Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor Hernández
No assisteix
Ramon Romaguera i Amat
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA
Part resolutiva
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors següents:
a) ordinària de data 30.11.2010
b) extraordinària de data 23.12.2010
2.- Aprovació de la revisió del padró d´habitants a 1 de gener de 2011
3.- Actualització de preus del servei urbà d´autotaxi, per al 2011
4.- Ratificació resolució de l´alcaldia s/ interposició de recurs a la Resolució referent a la Trama
Urbana Consolidada TUC de la Bisbal d´Empordà
5.- Modificació de la composició de la Comissió de Delimitació del Territorial
6.- Moció de rebuig a la Sentència del Tribunal Suprem en matèria de la immersió lingüística a
l´escola
7.- Nou nomenament de Coordinador de l´Oficina del Pla de Barris de la Bisbal d´Empordà
8.- Assumptes urgents

Part de control i seguiment dels òrgans de govern
9.- Donar compte decrets de l’Alcaldia
10.- 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 dels
següents assumptes 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.
a) Acceptació d´adjudicació de bé embargat en pagament de deutes no coberts
La urgència d´aquesta proposta s´aprova per unanimitat dels assistents

b) Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
La urgència d´aqueste proposta s’aprova 7 vots a favor (ERC;CIU) 4 vots en contra (PSC) i 1 abstencions
(ICAV-EUiA)

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS SEGÜENTS:
a) ORDINÀRIA DE DATA 30.11.2010 i b) EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23.12.2010
Havent-se distribuït entre els membres del plenari, s’aproven per unanimitat, una vegada
rectificats i esmenats errors materials o de fet advertits pels regidors que es suggereixen a la
Secretaria per escrit amb antelació suficient per a la seva valoració i incorporació en tractar-se de
rectificacions no substancials.
2.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D´HABITANTS A 1 DE GENER DE 2011
Atès que el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, Reial Decret 1690/86, de
11 de juliol, en la redacció donada pel decret 2612/1996, de 20 de desembre, en l'article 81 estableix
la revisió padronal anual amb referència a l'1 de gener de cada any.
Atès que durant el 2010 s'han produït les següents modificacions al padró municipal:
Altes per omissió

51

Canvis de residència de l'estranger

90

Altes per canvi de residència

446

Altes per naixements

134

Total altes

721

Baixes per defunció
Baixes per canvi de residència altre municipi
Baixes per canvi de residència estranger

76
417
7

Baixes per inscripció indeguda

249

Total baixes

749

Amb el que el nombre d'habitants empadronats al municipi és a data 1 de gener de 2011 de 10.938
habitants
Vist l’article 17 i l’article 21.1s) de la Llei 7/1985 regulada de les bases de règim local.
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda :
Primer.- Aprovar la revisió padronal anual amb referència a 1 de gener de 2011
Segon.- Trametre aquests resultats a l'Institut Nacional d'Estadística als efectes oportuns.
3.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL SERVEI URBÀ D´AUTOTAXI, PER AL 2011
Vista la instància NRE 12195 (28.12.2010) per la qual el Sr. Francisco Aranda Aranda en
representació verbal de TAXIS AGRUPACION presenta la nova tarifa de preus per al
servei d´autotaxi per al 2011.
Vista l´article 31 la Llei 19/2003, de 14 de juliol, del Taxi
Vist el Decret 339/2001 de 18 de desembre pel qual s´estableix un sistema simplificat per
a l´actualització del preus i tarifes regulats pel Decret 149/1988 de 28 d´abril s/ el règim
procedimental del preus autoritzats i comunicats.
Atès que la nova tarifa proposada representa un increment del 2,8% aprovat per la
Comissió de Preus de Catalunya segons Edicte de 9 de desembre de 2010, publicat en el
DOGC 5775 del 15.12.2010.
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda :
1.- Acceptar l´actualització de la tarifa de preus per a l´any 2011, per al servei urbà
d´autotaxi d´acord amb la següent proposta i trametra-la a la Comissió de Preu de
Catalunya.
TARIFA 1
Baixada de bandera
Preu per km. Urbà recorregut
Hora d´espera
Percepció mínima

6,30 euros IVA inclòs
1,36 “
21,50 “
8,20 “

TARIFA 2
Baixada de bandera
Preu per km. Urbà recorregut
Hora d´espera
Percepció mínima

5,20 euros IVA inclòs
1,24 “
20,35 “
7,10 “

SUPLEMENTS
Avís telefònic – Ràdio Taxi
Maletes – Embalums
Animals domèstics
Serveis entre cales i afores
Nits especials (Nadal, anys Nou i Sant Joan)
Festes Locals

1,65
1,65
1,65
4,60
3,65
3,65

“
“
“
“
“
“

2.- Traslladar aquest acord al Sr. Francisco Aranda Aranda en representació de TAXIS
AGRUPACION.

4.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L´ALCALDIA S/ INTERPOSICIÓ DE RECURS A LA
RESOLUCIÓ REFERENT A LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA TUC DE LA BISBAL
D´EMPORDÀ
Atès que data 24 de desembre de 2010 l’alcalde-president fent ús de les atribucions
conferides pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya va resoldre interposar recurs d’alçada contra la
resolució del Director General d’Urbanisme que resol l’aprovació de la delimitació de la
trama urbana consolidada (TUC) de la Bisbal d'Empordà, concretament pel què fa a
l’exclusió de l’àmbit La Guardiola de tres illes plurifamiliars contínues a la zona edificada
inclosa dins la TUC existent.
Atès que l’article 8 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, estableix que les propostes de delimitació de la TUC corresponen
formular-les al Ple de l’Ajuntament, aquest òrgan també és competent per a la formulació
de les accions administratives i judicials que es creguin oportunes exercitar, i que a més,
atesa la consideració de norma de caràcter general, només correspon interposar una
reclamació prèvia al recurs contenciós administratiu,
De conformitat amb l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en ser matèria de la
competència del Ple caldrà donar-ne compte en la primera sessió que se celebri per a la
seva ratificació
El Ple municipal, amb 8 vots a favor (ESQUERRA;CIU;ICV-EUiA); i 4 abstencions (PSC),
acorda :
Primer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 24 de desembre de 2010 d’interposició
de recurs contra la resolució del Director General d’Urbanisme que resol l’aprovació
de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de la Bisbal d'Empordà.
Segon.- Interposar RECLAMACIÓ PRÈVIA al recurs contenciós administratiu en base amb
els mateixos fonaments exposats en la resolució de data 24 de desembre de 2010:
“Que en data 10 de desembre de 2010 s’ha publicat una correcció d’errades a
l’Edicte de 12 de novembre de 2010 sobre una resolució del director general
d’Urbanisme referent al municipi de la Bisbal d'Empordà (DOGC núm. 5759 de
19.11.2010) que aprovava la trama urbana consolidada del municipi de la Bisbal
d'Empordà.
Que de conformitat amb el què preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, interposo recurs en
el temps i la forma, pels motius que es diran,
La trama urbana consolidada aprovada deixa fora zones del municipi que de
conformitat amb l’article 7 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials, haurien d’estar incloses. Així, l’apartat b) del citat
article 7 diu “b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a
què fa referència l’apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb
ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament
urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els
usos residencials.”

En el informe de la Direcció General de Comerç i en el plànol annexat a l’aprovació
definitiva de la TUC es deixa fora incomprensiblement dos petits àmbits del barri de
“la Guardiola” que compleixen totalment els supòsits esmentats, és a dir, es tracta
de zones residencials plurifamiliars contínues a l’eixample del nucli històric, amb un
ús residencial dominant i compatible amb l’ús comercial, quan la proposta de
l’Ajuntament de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada els
havia inclòs.
En conseqüència es demana:
Primer.- Que s’admeti aquest escrit i es tingui per interposat reclamació prèvia al
recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de la delimitació de la trama
urbana consolidada de la Bisbal d'Empordà pel què fa exclusivament a la no
inclusió de dos petits àmbits assenyalats en el plànol adjunt perquè compleixen
totalment els supòsits esmentats en l’apartat b) de l’article 7 de del Decret llei
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
Segon.- Que els dos àmbits assenyalats en el plànol adjunt siguin inclosos dins la
delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de la Bisbal d'Empordà”
Intervencions:
Sr. Aparicio.- En primer lloc excusa al Sr. Romaguera.
Respecte a la ratificació de l’esmentada resolució vull fer un petit incís. Quan es va passar
l’aprovació inicial el portaveu del nostre grup ja va comentar que hi havia tota una sèrie d’àrees
que no haurien d’estar incloses dins la trama urbana, ja que eren zones que no estaven
desenvolupades. Vostè va manifestar que ja havia fet les oportunes gestions amb el departament
corresponent i li havien assegurat que aquestes zones s’inclourien. Aquestes zones no han estat
incloses en la resolució que ara s’impugna, per tant, ara li pregunto perquè es van introduir, quan
nosaltres els vam demanar que no ho fessin, i per contra, si estaven tan segurs que s’havien
d’introduir perquè no al·leguen en aquesta resolució.
Respecte aquest tema en concret d’avui, ja es va comentar a la comissió, de fet, a la proposta
d’acord ja s’ha llegit que es va intentar fer una modificació d’errors, entenem que de veritat tot
indica que això és una resolució d’errors, per tant, entenc que ens podíem haver estalviat el punt
d’avui, en el sentit de que si la llei 30/92 no et permet modificar qualsevol tipus d’error material
que hi hagi en qualsevol acta administratiu, en aquest cas, en l’acord que avui impugnem, que va
impugnar vostè per decret d’alcaldia. Per tant, entenem que potser hagués estat millor per tothom
fer una segona gestió perquè rectifiquessin aquests errors que evidentment ha de ser material
perquè no entra al cap a ningú l’exclusió que estan fent, no té cap tipus de sentit jurídic, ni fins i tot
comercial si se’m permet l’expressió, per tant, entenc que és un tràmit que se’l podia haver
estalviat vostè quan va fer les al·legacions o el recurs. I és un tràmit que se’l podia haver estalviat
l’ajuntament perquè a més hi ha un instrument jurídic per fer-ho. Dit això, i amb coherència amb
el que vam votar a la primera aprovació, nosaltres farem una abstenció. Ja li he dit, estem d’acord
amb la part d’aquest recurs però ens agradaria que ens donés una explicació del que li he
manifestat de la tramitació d’aquest expedient des del primer moment fins ara.
Sr. Alcalde.- Li donaré l’explicació pertinent. En el seu moment, quan nosaltres vam parlar amb la
Direcció General de Comerç, bàsicament amb els Serveis Territorials, a l’hora d’anar a presentar
la nostra proposta de TUC; des dels Serveis Territorials el que es recomanava és que s’intentés
que fossin unes línies coherents, intentar evitar els màxims queixals possibles i que les zones que
hi havia possible desenvolupament urbanístic fossin incloses. Si després, la Direcció General de
Comerç canvia de criteri i únicament accepta aquelles zones on el planejament urbanístic ja està
desenvolupat i aprovat definitivament, la veritat és que no és responsabilitat nostra. Si ens donen

uns criteris a seguir i després n’apliquen un altre, com comprendrà vostè, no és responsabilitat
nostra. Respecte al perquè fem aquesta tramitació, urbanisme ens va dir que hi havia tres illes
que ens havíem deixat fora, que hauríem d’haver contemplat a la trama urbana. Urbanisme ens
va recomanar que féssim aquesta gestió i estem fent aquesta actuació. Senzillament, és
urbanisme que ens ha indicat que actuéssim d’aquesta manera per reposar un error seu. Per
tant, fem senzillament el que ens han dit. Qui millor que ells per dir-nos com subsanar un error
seu.
Sr. Aparicio.- No seré jo qui li digui a urbanisme com han de fer les seves tasques però si ja es
va fer un escrit, de fet consta a la proposta d’acord que estem aprovant ara, i es va tornar a
publicar i continua persistint l’error, entenc que hi ha un principi en el dret que és el d’economia
processal, que en aquest cas se’l salta urbanisme i ens els fa saltar a nosaltres. Estem fent un
munt de tràmits per un tema que és evident i a més si vostè manifesta, i no tinc perquè desconfiar
de la seva paraula, que des d’Urbanisme mateix li estant reconeixent que ha estat una errada
d’ells. Per tant, permetin que li digui que ens ho podíem estalviar tots, però bé no és objecte de
polèmica.
5.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERRITORIAL
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de gener de 2011 es modificar la composició
de la Comissió de Delimitació del Territori municipal en el sentit de substituir la persona del
secretari de la corporació, la qual ha de ratificar-se per l’òrgan plenari de govern municipal
de conformitat per a la seva eficàcia,
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda :
Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2011 amb el contingut literal íntegre
segons segueix:
“Vistos els acords del Ple municipal de dates 25.02.1986 i 27.10.1992 de constitució de la
Comissió de Delimitació del Territori municipal; i posteriors ratificacions i noves designacions
dels seus membres
Vist el recent nomenament del senyor Pere Serrano i Martín, secretari d’habilitació estatal
per a la corporació de la Bisbal d'Empordà, el qual ha pres possessió del seu càrrec aquest
proppassat dilluns 10 de gener de 2011.
De conformitat amb el què disposa l´article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la Constitució i la Demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
HE RESOLT
1.- Modificar la composició de la Comissió de Delimitació del Territori municipal en el sentit
de substituir la persona del secretari de la corporació i que quedaria formada pels següents
membres i sota la meva presidència
a)
b)
c)
d)
e)

Sr. Lluís Sais i Puigdemont, alcalde-president
Sr. Àngel Planas i Sabater; regidor
Sr. Xavier Dilmé i Vert; regidor
Sr. Josep Pareta i Sens, cap de negociat de Cadastre
Sr. Pere Serrano i Martín; secretari de la corporació

2.- Traslladar aquest acord a la Direcció General d´Administració Local i a les persones
designades.”

6.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN MATÈRIA DE LA
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L´ESCOLA
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el
sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les
escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle
d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que
la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de
manera "equitativa" respecte del català.
D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres
llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte
discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la
comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, eix vertebrador de l’activitat educativa i eina
clau en la cohesió social, i atenent, a més, que com a càrrecs electes locals no acceptarem cap
mesura que posi en perill l’actual model d’immersió lingüística.
Per tots aquests motius el grups municipals del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya,
Convergència i Unió i Iniciativa Verds – Esquerra acorden :
1. Manifestar el nostre rebuig a qualsevol sentència judicial que tingui com a finalitat la fi de
l’actual sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.
2. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació
del nostre país com a eina de cohesió i integració social, donant lloc a un sistema educatiu
que en cap cas ignora el coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el nostre
convenciment que és el model que cal continuar aplicant.
3. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront qualsevol atac a
la llengua, cultura i societat catalana.
4. Comunicar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de
l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Intervencions:
Sr. Alcalde.- D’entrada, en nom de tots els grups felicitar-nos que aquesta moció hagi estat
consensuada per tots els grups municipals. Tan l’exposició de motius com els acords que es prenen
ja son prou explícits. El model lingüístic que tenim al nostre país és altament positiu. És una eina
imprescindible i necessària tan de cohesió com d’integració social. Per tant, el que no podem
permetre com a càrrecs electes és que aquest model sigui qüestionat. A més a més, és un model
reconegut pel propi parlament europeu, com un model exemplar.
Per tant, esperem que qualsevol sentència que pugui haver-hi en un futur, independentment de les
que hi hagi en aquests moments, hi hagi una cohesió tan per part de tots els partits polítics del nostre
país, com per part de la societat civil per defensar alguna cosa que al nostre entendre no es pot tocar
ni es pot lesionar com s’ha intentat amb aquesta sentència.

Com Alcalde felicito a tothom que hagi arribat a un acord unànime amb tots els grups a l’hora de
presentar aquesta moció.
7.- NOU NOMENAMENT DE COORDINADOR DE L´OFICINA DEL PLA DE BARRIS DE LA
BISBAL D´EMPORDÀ
Vista la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial i el decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial.
Vist el Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà, promogut per
l’Ajuntament de la Bisbal.
Vist el Conveni de Col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per al desenvolupament de projecte d’intervenció integral
al barri del nucli antic de la Bisbal d’Empordà, del 15 de gener del 2010, i concretament en la
clàusula novena on diu que ‘l’Ajuntament nomenarà formalment una persona responsable que
certifiqui el compliment de les obligacions que se’n deriven, així com els resultats de l’aplicació
de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, de la normativa que la desplega i de la
normativa comunitària sobre subvencions, cadascuna referida a tot l’àmbit municipal,
ajuntament o empreses que en depenguin. Una vegada l’Ajuntament hagi aprovat la
designació, haurà de comunicar el nomenament de la persona responsable al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.
Atès que per acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 28 de setembre de 2010 es va
nomenar l’enginyera municipal, Sra. Marta Anguila i Darnés, coordinadora de l’Oficina del Pla
de Barris de la Bisbal d’Empordà.
Atès que la dedicació de la Sra. Marta Anguila i Darnés com a coordinadora de l’Oficina del
Pla de Barris afecta de manera important al compliment normal de les funcions pròpies del seu
lloc de treball en el control tècnic de les activitats classificades i com a tècnica de prevenció de
riscos laborals
Atès que, per aquest motiu, s’ha replantejat la decisió anterior en favor de l’arquitecte
municipal Santi Vila Planells primer i principal coneixedor del Pla especial per la recuperació
del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà, de l’àrea urbana objecte d’intervenció i de la seva
situació urbanística, de les mesures i actuacions previstes i amb experiència en la posada en
funcionament dels primers tràmits executats fins ara.
Atès que conseqüentment es creu convenient que la Sra. Marta Anguila i Darnés retorni a les
funcions d’enginyera tècnica municipal i es designi coordinador de l’Oficina del Pla de Barris
de la Bisbal d’Empordà a l’arquitecte municipal Santi Vila Planells, el qual cessarà en les
funcions de director de l’àrea d’Urbanisme per atendre aquestes obligacions reduint les
pròpies del seu lloc de treball d’arquitecte municipal de l’obra pública.
El Ple municipal amb 7 vots a favor (ESQUERRA; CIU) i 5 abstencions (PSC; ICV-EUiA)
acorda :
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord plenari de data 28 de setembre de 2010 de
nomenament de la Sra. Marta Anguila i Darnés, coordinadora de l’Oficina del Pla de Barris i
nomenar a tots els efectes el Sr. Santi Vila Planells coordinador de l’Oficina del Pla de Barris
de la Bisbal d’Empordà.

SEGON.- Comunicar aquest nomenament al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions
Sr. Aparicio.- El seu vot serà l’abstenció. Entenem que és una decisió de l’equip de govern
nomenar la persona que cregui més adient per desenvolupar aquestes tasques. Recordem que ja
és la tercera persona que passa, per tant, m’agradaria que hi hagués una certa estabilitat.
Esperem que el Sr. Santi Vila faci les funcions que ha de fer. Sí que li demanem que les petites
diferències que hi van haver amb els veïns per la primera Fase de les obres del Nucli Antic, ara
que part de les seves funcions són d’arquitecte municipal i no de cap d’àrea, i també engloba les
de coordinador de Pla de Barris, que tingui una mica de diàleg amb aquesta gent per evitar les
friccions que hi va haver en el seu moment. En tot cas, ara no té la possibilitat d’excusar-se amb
què no serà la persona coordinadora d’aquest projecte, prou important per la ciutat. Per tant,
nosaltres entenem que potser hi hauria altres persones que haguessin estat més vàlides per fer
aquesta tasca, sense desmerèixer aquesta persona. Però com que sabem que és una decisió de
vostès i és una persona de confiança, tal com li va dir el nostre portaveu, la seva mà dreta, (ho va
repetir a la Comissió), doncs en tot cas, nosaltres no ho votem en contra però tampoc a favor. Per
tant, farem un vot d’abstenció.
Sr. Alcalde.- En relació a la friccions i més diàleg que vostè ha fet referència, jo li puc dir que el
Sr. Santi Vila i jo amb l’Associació de Veïns del Nucli Antic, durant la primera fase de les obres ens
vam reunir set o vuit vegades. Si això no és diàleg, m’ho expliqui vostè. Ara, el que s’ha
d’entendre és que al diàleg es presenten unes propostes, algunes són acceptades i d’altres no ho
són. El que no es pot dir és que no hi ha diàleg si el que es pretén és una imposició. El diàleg, és
discutir, debatre i al final prendre una decisió sobre que és el millor. És a dir, hi ha coses que
s’accepten i altres no. A més a més, formen part d’un projecte que ja ha estat aprovat per aquest
plenari i si no recordo malament van votar a favor tots els grups municipals. Per tant, modificar
projectes tampoc és tan senzill i menys quan afecten a partides econòmiques. Però no tingui cap
mena de dubte que el Sr. Santi Vila farà la feina que ha de fer. Evidentment hi haurà diàleg,
aquest senyor demà mateix torna a tenir una reunió amb aquesta associació, conjuntament amb el
regidor delegat de Pla de Barris, Sr. Àngel Planas. Per tant, de diàleg n’hi haurà, el que passa que
també la gent ha d’entendre que el diàleg no significa dir sí a tot. I qualificar que no hi ha diàleg
perquè de deu propostes n’hi ha cinc que s’accepten i cinc que no, em sembla que és una mica
injust.
Sr. Aparicio.- A veure, el diàleg evidentment ha de ser per les dues parts. Si una de les parts
entén que per part de la persona que estem fent referència vol imposar els seus criteris pel sol fet
de ser arquitecte, precisament no es compleix aquesta premissa que hi ha d’haver en un diàleg.
És a dir, que totes les dues parts que dialoguen estiguin obertes per arribar a una entesa. Tots
coneixem als arquitectes, evidentment tenen la seva opinió formada. Quan es presenta un
projecte a aprovació com vostè ha dit, els grups municipals el que voten és la totalitat del projecte.
També és veritat, que poden haver-hi qüestions d’acabament que es poden anar canviant amb
l’execució d’aquest projecte, i més, quan algunes d’aquestes qüestions no surten o no es veuen
fins que es comencen a executar les obres. Perquè sobre plànol ens pot semblar a tots una cosa
però en el moment que hi ha l’execució es pot donar una altra o fins i tot presentar alguna millora.
de que li he dit precisament és aquest. Aquesta persona ja va intervenir-hi, per tant suposo que ja
té l’experiència i el prec era aquest, que en tot cas, respectant la seva opinió que és molt vàlida
pel fet de tenir la titulació que té, també faci cas de les persones que viuen allà. Hi ha algun cas
que en el meu parer els veïns tenien raó. I que si el Sr. Santi Vila hagués deixat al marge una mica
la seva visió d’arquitecte i hagués tingut una visió més global podien haver arribat fàcilment a un
acord. Crec que l’obra hagués millorat. Per tant, com que ja ens hem trobat amb una primera fase
i en venen d’altres, crec que és bo que tothom n’aprenguem d’aquesta experiència. Li dono la raó

en el sentit de que no tot digui a tot que sí. És dolent a tot que sí però també és dolent dir a tot que
no. Per tant, el prec venia en aquest sentit. Ja li he dit que li he fet arribar a l’interessat però també
trobava de justícia dir-ho en aquest Ple. Com que confiem també en el bon criteri d’aquesta
persona, per això no fem una votació en contra sinó una abstenció.
Sr. Alcalde.- No deixa de ser curiós que vostès facin referència a una associació, alguns
integrants dels quals, vostès mentre van governar, els van tancar les portes cada vegada que
venien a presentar una proposta a l’ajuntament. Per tant, no deixa de ser curiós que vostès facin
aquesta reflexió en aquest sentit. El que sí li puc dir, és que mai a les reunions que jo he assistit,
s’ha imposat com vostè ha dit, un criteri per dir jo sóc arquitecte i entenc més que vosaltres. Li puc
assegurar que això no s’ha produït mai. Perquè el Sr. Santi Vila té la prou educació com per no
utilitzar aquestes frases ni aquestes expressions que podrien ser despectives respecte els
interlocutors. Per tant, pot estar segur que mai s’ha utilitzat una expressió ni un criteri com el que
vostè ha plantejat aquí.
Sr. Aparicio.- Ja estem amb el debat que tenim sempre. Jo no hi era a les reunions però jo em
crec les paraules de la persona que ens ho va dir. Jo com a portaveu no he parlat de cap
associació ni cap entitat, em refereixo a persones. Vostè les pot identificar o no, jo no he dit cap
nom en particular, però el que es veu és el resultat final que ens dóna la raó o avala les paraules
d’aquesta gent. Que hi ha hagut alguns suggeriments que han fet que entenem que haguessin
millorat el resultat final d’aquestes obres i no se’ls hi ha fet cas. No dic tan que el Sr. Santi Vila
hagi fet aquestes afirmacions per sí literalment, però sí que ha fet valer o ha prevalgut el seu criteri
estètic fins i tot per sobre del que seria el criteri o voluntat dels veïns manifestada públicament.
Sr. Alcalde.- S’equivoca. No ha prevalgut el criteri del Sr. Santi Vila, ha prevalgut el criteri de
l’ajuntament que són dues coses totalment diferent. Però vostè parla de coses puntuals. Jo li puc
dir que personalment penso que les coses que podien ser susceptibles de ser millor, precisament
es van modificar a petició dels veïns. Entenc que va ser una primera experiència i en aquests
moments s’està produint la segona fase. Crec que la segona fase, tan el procés com el
desenvolupament és millor que el de la primera. Evidentment, a la primera hi havia coses a
millorar, crec que se n’ha après. El resultat de la segona fase serà més satisfactori que la primera,
també el tractament que s’hi dóna és diferent. De les coses amb el temps se n’aprenen. Per tant,
estic convençut que el Sr. Santi Vila com el Sr. Àngel Planas atendran tal com es mereixen
l’associació de veïns que són els interlocutors a l’hora de prendre contacte amb l’ajuntament sobre
coses que puguin interessar de les obres que s’estan executant. No li quedi cap mena de dubte.
Sr. Aparicio.- Confiem que sigui així.
8.- ASSUMPTES URGENTS
8.a) Acceptació d´adjudicació de bé embargat en pagament de deutes no coberts
En data de 3 de novembre de 2010 el Consell Comarcal del Baix Empordà comunica a
l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que, en la tramitació de l’expedient executiu de
constrenyiment Expedient que ha instruït contra el SR. ANTONI AJIMENEZ JUZGADO, va resultar
deserta, tant en la primera com en la segona licitació així com la venda per gestió directa, d'una
meitat indivisa de la plena propietat de la finca inscrita al Tom 531 del Registre de la Propietat de
la Bisbal d'Empordà, llibre 32 de la Bisbal d'Empordà, Foli 166, finca 1423.
L’article 109 del Reglament General de Recaptació aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, estableix que, quan en el procediment d’alienació no s’hagin adjudicat algun o alguns dels
béns embargats, l’òrgan de recaptació competent pot proposar de forma motivada a l’òrgan
competent l’adjudicació a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts.

Aquesta proposta ha estat formulada pel Consell Comarcal en la data ja indicada, assenyalant que
l’acord acceptant o no l’adjudicació s’ha de prendre en un termini de tres mesos.
Cal fer constar que les càrregues i gravàmens de la finca embargada són inferiors al valor en què
ha de ser adjudicada que, segons l’article 172 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, és l’import del deute perseguit que puja a la quantitat de 17.396,79 €.
El Ple municipal, per unanimitat del assistents, acorda :
PRIMER.- Acceptar l’adjudicació proposada pel Consell Comarcal del Baix Empordà de la finca
que més avall es descriu en pagament de deutes no coberts i perseguits.
“URBANA.- casa señalada con el número setenta y uno en la calle Ignacio Iglesias, de La Bisbal,
de planta baja y un piso, con un huerto unido a su parte posterior teniendo la casa unos cuatrenta
palmos de largo por veintisiete de ancho y el huerto unos setenta palmos de largo por veintisiete
de ancho, lo que representa unos CIENTO TRECE METROS CUADRADOS y LINDA; en junto, al
Este izquierda, entrando con Martín Busquets, al sur, espalda, con tierras de la Casa Caramany y
al Oeste, derecha con Maria Camps Garriga y al frente con dicha calle, que es Norte.”
SEGON.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà per tal que emeti la
certificació que estableix l’article 110 del Reglament general de recaptació.
8.b) Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà
Atès que aquest proppassat dilluns 10 de gener de 2011 varen prendre possessió de les seves
places respectives un secretari i una interventora d’habilitació estatal, la qual cosa va comportar que
els llocs de treball respectius previstos en la plantilla i la RLT deixessin d’estar vacants.
Atès que els funcionaris que ocupen respectivament els llocs de treball de TAG jurídic Cap de
Servei (codi 0120) i de TAE Cap de Secció (Codi 0302) han vingut realitzant temporalment les
funcions pròpies de la Secretaria i la Intervenció i que, de conformitat amb la normativa vigent, han
meritat fins avui el complement específic respectiu de la plaça que han assumit temporalment.
Atès que el fet descrit anteriorment es va contemplar en la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà aprovada pel Ple en sessió de data 29.06.2010 i publicada en
el DOGC núm. 5.666 de 08.07.2010 i en el BOP de Girona núm. 131 de 09.07.2010 en les places
de TAG i de TAE amb l’assignació d’un complement corresponent a la diferència entre el
complement específic respectiu de les places que han assumit temporalment i les seves pròpies, la
qual cosa s’ha de regularitzar.
Atès, a més, que havent cregut convenient que la plaça d’arquitecte (codi 0212) es vinculés a temps
parcial a l’Oficina del Pla de Barris com a coordinador, la qual cosa justifica que aquest lloc de
treball no comporti l’exercici de funcions de direcció de l’Àrea d’Urbanisme, aquestes passaran a
ser pròpies del lloc de treball de TAG Cap del Servei que s’adscriurà a l’Àrea d’Urbanisme com a
responsable de la mateixa.
Vista l'acta de la mesa de negociació efectuada amb data 25 de gener de 2011 en la qual es
reflexa la conformitat al present acord, en compliment del que disposa l'art. 37 i 38 de l'EBEP.
D’acord amb els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, 2 d’abril i els concordants del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Ple municipal amb 7 vots a favor (ESQUERRA;CIU) 4 en contra(PSC) 1 abstenció (ICV-EUiA),
acorda :
Primer. MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà en el
sentit de
1. Reajustar el complement específic dels llocs de treball de TAG jurídic Cap de Servei (codi
0120) i de TAE Cap de Secció econòmica financera (Codi 0302) en abandonar les funcions
que han vingut realitzant temporalment d'acord amb l'annex de modificació de la RLT que
s'adjunta al present acord.
2. Reajustar el complement específic dels llocs de treball d’arquitecte (codi 0212) en
abandonar les funcions de major responsabilitat com a director de l’Àrea i assignar el
complement destinat a retribuir aquestes funcions al lloc de treball de TAG jurídic Cap de
Servei (codi 0120).
3. Redenominar els llocs de treball següents: (codi 0120) TAG Cap de Servei Director
d’Urbanisme, (Codi 0302) TAE Adjunt/a a Intervenció i (codi 0212) arquitecte.
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci al BOP de Girona,
durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Les modificacions es consideraran definitivament aprovades si durant l’esmentat termini no
es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre-les.
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ

RLT actual

Categoria Codi

Grup

CD

Règim

J.
Lab.

FP

CE

S03

0120

Denominació
TAG jurídic: Cap de Servei Administració
General

A1

26

F

O

C

2.581,49

S05

0212

Arquitecte/a: Director d'Urbanisme

A1

24

F

O

C

1.977,13

S04

0302

TAE: Cap de Secció Economico-financera

A2

26

F

O

C

2.157,03

Grup

CD

Règim

J.
Lab.

FP

CE

A1

26

F

O

C

2.381,49

Modificació RLT

Categoria

Codi

S03

0120

Denominació
TAG jurídic: Cap de Servei-Director
d'Urbanisme

S05

0212

Arquitecte/a

A1

24

F

O

C

1.677,13

S04

0302

TAE: Adjunt/a a Intervenció

A2

26

F

O

C

1.657,03

Àrea Econòmica

TAE: Adjunt/a a Intervenció
Codi 0302 Funcionari

Àrea d'Urbanisme

TAG jurídic: Cap de Servei-Director d'Urbanisme
Codi 0120 Funcionari
Funcions:
Cap de l'Àrea d'Urbanisme
Assessorament jurídic a la corporació en matèria de planejament i gestió
urbanística
Informe d'expedients en matèria d'atorgament de llicències urbanístiques i
ambientals
Instrucció d'expedients de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors
Actes preparatoris d'expedients de contractació d'obra pública
Assumir accidentalment les funcions de la Secretaria de la corporació en cas de vacant, absència o altres situacions
previstes
Quantes altres se li assignin per l'Alcaldia o regidors en matèries relacionades amb les funcions anteriors o d'altres
requerides

Arquitecte
Codi 0212 Funcionari
Funcions:
Supervisió de la gestió de l'Obra Pública
Assessorament, informes urbanístics i valoracions
Coordinador de l'Oficina del Pla de Barris
Quantes altres se li assignin pel cap de Servei en matèries relacionades amb les funcions anteriors o d'altres requerides

Intervencions:
Sr. Aparicio.- En primer lloc explicarem el perquè hem votat en contra de la urgència. Entenem
que si tan secretari com interventora van prendre possessió del càrrec el dia 10 de gener, ho
sabien vostès molt abans que prenguessin possessió, per tant a la Comissió del dimarts dia 8,
donava temps més que suficient per haver presentat aquesta proposta d’acord, o si més no, si
formalment no la tenien redactada, haver comentat amb els membres de la Comissió d’Urbanisme
que tenien intenció de fer això. Em permetrà que no em cregui que aquesta modificació important
els hi ha sorgit posteriorment al dimarts passat, a la darrera comissió d’urbanisme que vam fer.
Entenc que és una situació que se sabia des de feia temps, si més no que vostès l’havien de tenir
prevista perquè vostè personalment ho sabia de fa temps que s’incorporarien aquestes dues
places. El mateix fet que hàgim aprovat en el punt setè el nomenament del coordinador de Pla de
Barris. Per tant, jo crec que eren coneixedors que aquesta persona passava a assumir noves
funcions i per tant en deixava unes quantes de l’àrea d’urbanisme. I entenc que tot això era un
paquet. El perquè ho han passat d’urgència no ho entenc. Em reservo l’opinió del perquè l’han
passat amb aquesta urgència.
Dit això respecte la urgència hi ha el fons de l’assumpte. Una part d’aquesta proposta d’acord, de
fet no és que hi estiguem d’acord sinó que no es pot fer res perquè és conseqüència de la
valoració de llocs de treball feta; com és reduir el complement o percepció salarial que estan
cobrant les dues persones que fins ara ocupaven les places per major responsabilitat.

Evidentment, deixen de fer aquestes tasques, per tant, és dret a llei que deixin de cobrar o
percebre aquest complement. El que no entenem de cap manera és que la persona que està
ocupant la plaça de TAG, (Tècnic d’Administració General), que fins ara estava adscrita a l’àrea de
Serveis Generals, (igualment és una àrea que té mancances importants, per tant, sempre pot venir
bé una ajuda en aquest cas), es passi a l’àrea d’urbanisme, se’l faci cap d’una àrea d’urbanisme
quan ell, per molt que tingui un màster o alguns estudis en dret urbanístic, la seva trajectòria
durant els dos anys que ha estat fent tasques de secretari, en temes urbanístics precisament no
ha estat gaire lluïda. Amb molts dels punts importants urbanístics que hi ha hagut ha tingut
resolucions contràries, a la comissió ja n’hi he dit algunes, n’hi ha molts més exemples. Per tant,
posant aquesta persona com a cap de l’àrea urbanística ens sembla que no és de rebut, bé si
tenim en compte que aquesta àrea ja compta en l’actualitat amb dos arquitectes, dos aparelladors,
dos enginyers tècnics, tres delineants i dos administratius. Amb una situació de l’ajuntament però
també amb una situació urbanística on la majoria d’obres públiques s’encarreguen els projectes a
fora. I en l’obra privada el volum de llicències és irrisori, ha minvat moltíssim en comparació amb
anys enrere. Per tant, no creiem aconsellable sobrecarregar més aquesta àrea. De fet aquesta
discussió ja la vam tenir el mes de maig de 2008 quan vostè va incorporar aquesta persona a
l’ajuntament. Ja li vam dir que enteníem que era un error tan per la persona com per la necessitat
de la plaça. Ja li vam comentar que convocar una plaça de TAG amb l’organització administrativa
que tenia l’ajuntament de la Bisbal era un error, més fer- la funcionari i més tenint en compte els
antecedents personals d’aquesta persona, que era cap de llista d’esquerra republicana i per tant,
incorporar-la com a funcionari donava la sensació que es volia consolidar aquesta plaça. Jo vaig
comentar en aquell ple que per jutjar aquesta persona se li havia de donar un temps, es miraria
quina seria la seva gestió de secretari. Amb la gestió urbanística precisament no s’hi ha lluït.
Donar-li ara com a premi el ser el cap d’aquesta àrea entenem que no és una decisió encertada
per part de vostè i tampoc per part d’ell per acceptar-la. Jo li pregaria que reconsiderés aquesta
opció (tot i que no em farà cas). Precisament la situació econòmica de l’Ajuntament necessita
alleugerir tot el capítol I de despeses de personal (informat per l’anterior interventora). A més no
és la persona més idònia per aquestes tasques que li està encomanant. Com a mínim ens
agradaria que fes una reflexió del que hi ha en l’organigrama municipal de tenir aquesta persona i
aquest càrrec a l’àrea d’urbanisme. Ja que vostè no m’ha fet mai cas a la primera, que és la
d’alleugerir la càrrega del capítol I, com a mínim seria bo per part nostra no fer més
malbaratament amb sobredotar una àrea que no és necessari. I ja que tenim aquesta persona i
que tenim l’àrea de serveis generals que va fluixa amb efectius. Per exemple, en el cas que tenim
encallades totes les oposicions des de fa 3 o 4 anys. Només s’han fet tretze procediments
selectius en tota la legislatura quan hi ha gairebé una vuitantena de treballadors municipals que
estan en situació d’interinatge. Creiem que hauria estat millor adscriure aquesta persona com a
tècnic d’administració general a l’àrea de serveis generals i que hagués desencallat diversos
temes que estan parats com per exemple el de les oposicions o d’altres que n’hi ha. Ja que li hem
de pagar el sou en aquesta persona hagués fet més servei en aquesta àrea que no a l’àrea
d’urbanisme. Que em permetrà que dubtem de la capacitat que té per fer-la i fins i tot de les
tasques que li assignaran a una persona que com a molt coneix la part jurídica de l’àrea
d’urbanisme.
A més fer-ho mitja hora abans del Ple, i pel que tinc entès al comitè se’ls ha informat aquest matí,
entenc que no és la millor manera ni la millor carta de presentació d’aquesta proposta que ens
estant fent avui. Ja li he dit que li pregaria que reconsiderés aquesta opció si no la primera
d’alleugerir el capítol I, com a mínim fer una assignació d’efectius que sigui més funcional i que en
tot cas, els ciutadans i els treballadors municipals en vegin un reflex de la nòmina que és prou
important d’aquesta persona.

Sr. Alcalde.- La veritat és que Sr. Aparicio vostè amb el temps no n’aprèn. Porta una pràctica
habitual de qüestionar personal de la casa amb noms i cognoms. A més a més, diuen que els
capellans prediquen el que no creuen i vostè en certa forma fa una mica el mateix. Perquè vostè
criminalitza el fet que aquesta persona milités en un partit polític determinat i jo em pregunto, quan
vostès governaven no van contractar i van fer un concurs a algú que era regidor del vostre partit
en un altre ajuntament? Vostès amb vigílies de les eleccions del 2007 fan un concurs de mèrits
per cobrir una plaça a un senyor que és regidor del seu partit i no ho qüestionem pas nosaltres.
Perquè entenem que la militància en un partit polític no té importància. O què es pensa que
qualsevol treballador de l’ajuntament de la Bisbal no tenen una simpatia per algun partit polític?
Tothom. I per això hem de començar a qüestionar la capacitat d’aquestes persones i els hem de
jutjar? Vostè ho va fer el primer dia que es va incorporar aquesta persona i avui torna a repetir els
mateixos arguments. I em semblen arguments molt baixos perquè vostès tenen uns antecedents i
que nosaltres mai ens hem parat a qüestionar. El que qüestionem és que vostès critiquin quelcom
que vostès amb anterioritat han fet i més d’una vegada. Aleshores, si vostès ho fan i no es
qüestiona perquè entenem que es valora els capacitats d’aquella persona, perquè vostès ho fan
quan no governen? Per tant, a mi em sembla que entrar amb aquesta línia de qüestionar noms i
cognoms de treballadors de l’Ajuntament imputant unes certes càrregues em sembla del tot injust.
Quan a més a més, aquesta persona ha passat un procés selectiu amb un concurs-oposició. Per
tant, senyor Aparicio jo crec que aquesta línia no és la correcta.
Vostè posa en dubte les seves capacitats, evidentment, qui defineix l’organigrama de l’ajuntament
és qui governa. Aquesta persona quan va entrar a treballar a l’ajuntament va anar destinat a l’àrea
d’urbanisme. Vostè ha fet una descripció de l’àrea d’urbanisme que no l’ha dita tota completa, al
contrari, parla de dos arquitectes quan n’hi ha un i mig. Ja que n’hi ha un que fa mitja jornada.
Parla de tres delineants quan n’hi ha un que fa mitja jornada. Parla de dos administratius quan
realment només n’hi ha un. Per tant, repassis la composició de l’àrea d’urbanisme. El perquè
aquest ajuntament ha potenciat l’àrea d’urbanisme es veu el resultat al carrer. Doble d’inversió
executada d’aquest govern respecte al que vostès executaven, descomptant el fons Zapatero.
Vostès porten quatre anys basant tota la seva oposició amb el discurs econòmic, però vostès
tenen un problema i és que els números no els hi donen la raó. Portem tres liquidacions de
pressupost, els dos indicadors més importants de la liquidació d’un pressupost de la seva
execució. L’estalvi net pressupostari, és a dir, ingressos corrents menys despeses corrents menys
amortitzacions de préstecs, tres liquidacions amb estalvi net positiu. Malgrat tot el que van dient
contínuament. Tenen un problema, el seu discurs no és real.
Els resultats d’una liquidació pressupostària és a on es valora la gestió econòmica d’un
ajuntament. El mes de febrer-març tindrem la liquidació d’aquest exercici i tornaran a tenir una
altra sorpresa. I llavors, què diran? Llavors s’hauran d’empassar amb patates tot allò que hauran
dit.
Primerament, vostès han de ser més humils a l’hora de qüestionar personal de l’ajuntament, ja
que estem parlant de persones amb noms i cognoms. Vostès des del primer dia li tenen el punt de
mira ficat en aquesta persona. És una persona que té la confiança d’aquest equip de govern i per
tant, pensem que és la persona ideal per reestructurar una àrea d’urbanisme que té aspectes a
millorar. Si vostès no hi tenen confiança és el seu problema, no el nostre. En aquest cas, és
responsabilitat de qui governa nomenar les persones i els càrrecs. Per aquest equip de govern el
Sr. Josep Geli és una persona que reuneix els requisits amb suficiència per gestionar l’àrea
d’urbanisme.
Si vostès governen d’aquí un temps podran fer el que els hi sembli pertinent. Però en aquest cas,
som nosaltres que governem i som els que hem d’assumir les decisions i els responsabilitats. Però
si que li pregaria que d’una vegada per totes trenquessin aquesta dinàmica de qüestionar tècnics.
No em sembla correcte que es faci en un plenari, amb una sessió pública i donant noms i
cognoms. Els hi demano que amb aquest aspecte intentin rectificar.

Sr. Aparicio.- Primer, a rectificació en un plenari en parla o ho provoca vostè fent una urgència
d’un tema que no la tenia. Segon, si que és veritat que tothom té la seva ideologia política. El
problema és quan aquesta ideologia política és sobreposa el que seria l’objectivitat que hauria de
tenir la persona. En el seu moment es va qüestionar aquesta persona, tot i que tothom pot tenir la
seva afinitat política, perquè en aquell moment que el van contractar tenia un handicap, era un
càrrec electe del seu partit. I se’l va posar en una plaça que precisament el que ha de prevaldre
molt més que en qualsevol altre és l’objectivitat, perquè ha de donar fe de la legalitat.
(El Sr. alcalde el corregeix i li diu que quan es va contractar aquesta persona no feia de secretari,
se’l va contractar com a TAG, hi havia un altre secretari.)
Contesta que se’l va qüestionar en el moment que vostè va fer el pas de fer-lo secretari de
l’ajuntament. (L’alcalde li contesta que ell no va fer el pas, va ser l’altre secretari que va marxar i
no hi havia cap més opció de persona a la casa que pogués exercir les funcions de secretaria). Hi
havia altres opcions com per exemple buscar-lo de fora la casa. Però no és objecte d’aquesta
discussió els dos anys i mig que ha estat exercint el Sr. Geli de secretari. El que sí li puc dir és que
a seva vessant de secretari, i a ell li he dit personalment diverses vegades, hi ha proves evidents
que amb algunes decisions no ha estat del tot objectiu. L’alcalde li contesta que ell no pot jutjar a
ningú, en tot cas, pot opinar. De tota manera, no és objecte d’aquesta discussió, el que estem
parlant és de la nova plaça que ocuparà i per tant, jo ja li he dit els arguments pels quals entenc
que aquesta persona no ha d’estar al capdavant de l’àrea d’urbanisme. Vostè em vol fer anar al
seu camp i parlar d’altres temes que no és la primera vegada que surten. El que sí li prego és que
ens centrem amb el que estem debatent ara.
Respecte al tema econòmic, ja n’hem parlat i ja en parlarem a precs i preguntes si vol.
Vostè també ha dit una plaça d’una persona d’aquest ajuntament que és regidor, jo li recordo que
aquesta persona va entrar l’any 92 quan no era regidor, ho va ser posteriorment. Que l’objecte
d’aquella convocatòria no era la seva plaça. Si no recordo malament es van convocar 50 places
amb concurs-oposició. Només quatre o cinc places es van fer concurs i ningú no ho va impugnar.
Li torno a dir que aquesta persona va entrar l’any 90 i no era regidor, per tant no crec que sigui de
rebut equiparar les dues situacions. A més aquesta persona a la que s’està referint no tenia cap
funció respecte a la legalitat i l’altre sí, per tant, la diferència és important. Les dues places de les
que estem parlant son molt diferents en funcions. Si ens podem centrar jo el que li he dit és:
aquesta persona, una de les seves tasques que ha fet durant aquests dos anys i mig, va ser el
primer projecte que va tramitar respecte a la ubicació de l’estació d’autobusos que em sembla que
en aquell moment la va tramitat com a TAG, ell va donar el seu vistiplau, va fer els informes i la va
defensar. Al llarg del temps n’ha portat d’altres: valoració terrenys de la Biblioteca. (L’alcalde li
corregeix i li diu que l’informe de la valoració el fa l’arquitecte.)
L’arquitecte municipal se suposa que es va assessorar de la part jurídica amb el secretari.
Perquè ve ell el va assumir com a propi o com a mínim això ens ho ha dir a totes les comissions i
a converses particular també. Però no és l’únic, tots els instruments urbanístics que s’han fet
durant aquesta legislatura, en el moment que ell era secretari, a tots els hi hagut de donar el seu
vistiplau i fer l’informe. Molts s’ha impugnat i s’ha hagut de tirar enrere i no ha estat la primera
ocasió que ha passat. Amb aquests antecedents vostè creu necessari posar-lo a l’àrea
d’urbanisme?
Vostè m’ha parlar d’execució, d’aquesta execució quants projectes són fets aquí? La majoria han
estat donats a fora. L’obra privada també ha patit una davallada. Tot i acceptant la rectificació de
les places que estan a mitja jornada el volum de personal en relació al volum de feina, entenc que
no justifica en cap cas, incorporar un TAG, que a més sigui cap de l’àrea. A part li he donat una
alternativa, hi ha una àrea de l’ajuntament que entenem que té menys dotació material i personal i
té una afecció amb els treballadors municipals en relació a les moltíssimes places que hi ha
interines. Hagués estat un bon moment per deixar en aquesta persona a l’àrea que li correspon i
hagués desencallat aquesta qüestió que durant aquesta legislatura vostès no s’hi ha posat.
En referència a les liquidacions del pressupost, a la pàgina web del ministeri d’Hisenda surten
dates del 2009, surten desglossats per comunitats autònomes. Si vostè fa l’esforç d’anar a la

comunitat autònoma de Catalunya, agafa el capítol I de despeses de personal, fa una funció i ho
divideix amb els ingressos ordinaris de l’ajuntament i li sortirà un percentatge que si no recordo
malament és del 57%. Posa amb un excel ordenar i som el cinquè ajuntament amb què aquesta
ràtio és superior. És a dir, destinem la major part dels ingressos ordinaris en pagar el personal.
Aquesta és una de les qüestions que jo he fet referència ara amb aquesta intervenció perquè en el
seu moment ja li vam dir que enteníem que no era una plaça ni tenia les funcions per ser
funcionari. Haguéssim entès que hagués fet un càrrec de confiança puntualment fins que no es
cobrís amb un secretari d’habilitació estatal. Però ja que la tenim, ja que és funcionària aquesta
persona, tal com vostè diu va superar un procés selectiu a l’ajuntament de la Bisbal, la nostra
intervenció va en aquest sentit, adscriure-la en el lloc que creiem que és més necessari. I
precisament, a l’àrea d’urbanisme entenem que no és necessari. Jo crec que vostè m’hauria de
contestar bàsicament això. La nostra proposta és aquesta. Que em comenci a buscar d’altres
interpretacions crec que no és de rebut.
Sr. Alcalde.- Com que entenc que aquest és un diàleg de sords, la veritat, per no avorrir a la gent
i com que penso que al final no arribarem a cap acord vostè i jo, em sembla que el més intel·ligent
i el més prudent és que passem a la votació.

Part de control i seguiment dels òrgans de govern

9.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dona compte succinta de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 15.12.2010 al
13.01.2010 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.
No n’hi ha cap per donar-ne compte forma íntegra i expressa per manament normatiu.
10.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.- 01.05.04 Amb l’objectiu de promoure les energies renovables i també de promoure
l’estalvi i energia als edificis de la nostra ciutat i amb l’objectiu també de promoure la feina a la
Bisbal, el nostre grup va fer unes al·legacions a les ordenances fiscals que bàsicament es
bonificaven en aquelles obres de rehabilitació en edificis si hi havia sistemes d’eficàcia i eficiència
energètica i d’estalvi. Una de les bonificacions que és important és del 95% sobre l’ICIO. Un dels
precs que jo vaig fer va ser que d’aquesta bonificació se’n fes publicitat. Entenem que la publicitat
no és tenir-ho a dintre els arxius municipals sinó que d’alguna manera s’ha de fer propaganda per
tal que la gent s’animi a fer obres. Encara no ho he vist penjat a la web tot i que no crec que sigui
l’única mesura que s’hagi de fer. La pregunta és si l’ajuntament s’ha replantejat el compromís que
va adquirir o és que encara no heu tingut temps.
Sr. Alcalde.- Jo li asseguro que si no està penjat ja ho penjarem i el compromís que vam adquirir
que en el proper butlletí municipal sortís publicat també es farà.
Sr. Teixidor.- En relació a la plaça entre el carrer Jaume II i el carrer Coll i Bahí que ara s’ha
rehabilitat. Segons el que es diu vol que sigui una plaça d’esbarjo. La pregunta és quin tipus de
mobiliari s’hi pretén posar o quin tipus d’instal·lacions. Ho dic perquè hi ha hagut gent que m’ha
mostrar interès en aquest sentit.

Sr. Dilmé.- En principi el mobiliari que s’hi posarà hi haurà una font, hi haurà un petit espai de jocs
infantils però serà petit perquè entenem que l’espai de referència és el parc del Sant Jordi. Per
tant, seria com un reforç del parc de Sant Jordi. Hi haurà bancs, hi haurà l’arbrat que entrarà una
mica més cap endins per deixar l’espai necessari per poder posar un a línia de contenidors ben
endreçada, igual com vam fer als jardins de Torre Bisbal. Aquesta serà l’actuació que s’hi farà.
Sr. Teixidor.- Permeti’m dir que és cert que al costat hi ha una àrea infantil que és la de Sant
Jordi, i per això també recollim la proposta de ciutadans que se m’ha adreçat per saber si hi hauria
la possibilitat d’estudiar que hi hagin jocs d’aquests que es posen per la gent de la tercera edat, és
a dir, que els fan fer exercicis, més d’acord amb gent jubilada. Faig el prec que ho tingueu en
consideració.
Sr. Planas.- En aquest sentit val a dir que l’Ajuntament, en breu, rebrà, a través del Dipsalut, la
creació de dos itineraris de salut a la ciutat. Un estarà situat als jardins de Torre Maria i l’altre a la
zona del Pavelló d’Esports. Són itineraris que venen definits pel propi Dipsalut, que s’estan
aplicant a molts municipis de les nostres comarques i segons ens comenta el propi Dipsalut en
breu es col·locaran. El manteniment es farà per part del Dipsalut, és un projecte que depèn de la
Diputació. Nosaltres en el seu moment vam fer els tràmits oportuns per no quedar exclosos
d’aquesta xarxa d’itineraris saludables, i per tant, no en l’espai que vostè comenta, però sí
disposarem a la ciutat de dos equipaments que van en el sentit que vostè comentava per fomentar
l’activitat física moderada de la gent gran.
Sr. Teixidor.- Hi ha una tercera pregunta sobre mobiliari urbà. És referent als plafons informatius.
A través de la pàgina web hi ha un plànol de la situació dels 25 plafons que hi ha instal·lats aquí a
la ciutat. Quan un veu un plànol intenta esbrinar els criteris pels quals s’ha posat, al costat de
zones verdes o zones on s’hi arriba a peu, etc. Hi veig una mancança a la zona sud de la Bisbal,
des de l’extrem dels pisos Sant Martí fins tota la zona verda que hi ha per la zona del carrer Santa
Llúcia, allà no n’hi ha cap. Si veiem la situació dels altres plafons les distàncies no són tan
llargues. Si tenim en compte que en els pisos Sant Martí ja hi havia hagut un dels antics plafons
informatius, la meva pregunta és si tenen previst reconsiderar aquest repartiment de plafons
informatius.
Sr. Dilmé.- Com vostè ha dit, el criteri ha sigut en alguns llocs reforçar els plafons de fullola ja
existents i en altres llocs com centres escolars, centres esportius, llocs que són més de pas ha
sigut això. Als pisos Sant Martí hi ha una fullola de les grosses i si cal reforçar la instal·lació
d’algun plafó més allà en prenem nota. La previsió d’aquest equip de govern era fer una segona
tongada durant el 2011 perquè també hi ha hagut diferents sectors veïnals que n’han demanat.
Tot el que sigui facilitar la informació serà atès. De tota manera ja en prenem nota que en aquella
part de la ciutat hi falten plafons.
Sr. Aparicio En primer lloc, no és un prec ni cap pregunta però m’agradaria que quedés
constància a l’acta a part de la benvinguda que li vam fer personalment a les dues noves
incorporacions de l’ajuntament. M’agradaria fer-li un agraïment en nom propi, del grup municipal i
del Sr. Romaguera que no ha pogut assistir avui per motius de salut, a la persona que durant els
últims 14 o 15 anys ha estat al capdavant de l’àrea d’intervenció, que amb al nova incorporació
passa a ser adjunt d’intervenció. Una persona que està a l’ajuntament des de l’any 79, ha passat
per diverses vicissituds en aquest ajuntament: pla de sanejament, etc, A nosaltres ens agradaria
mostrar un reconeixement a la tasca d’aquesta persona que va molt per sobre del que tocaria com
a professional, la seva gran dedicació, en sóc conscient de les hores i hores que ha passat és
enllà de l’horari laboral. Per tant, ens agradaria mostrar el nostre agraïment i la nostra gratitud per
tota la seva tasca, gran dedicació i el seu bon saber fer professional.
Dit això ara vull manifestar les preguntes, una relacionada amb un comentari que ha fet el regidor
d’Iniciativa i vostè li ha contestat que es farà en el butlletí municipal. En relació a la periodicitat que

posava a l’encapçalament del butlletí municipal del 2008, era trimestral. Posteriorment es va
canviar a quadrimestral i a l’últim que se’ns va fer arribar als ciutadans el mes de desembre,
posava semestral. Ens agradaria saber si hi ha hagut algun canvi, si serà semestral a partir d’ara.
(Li contesten que ha estat un error de l’últim butlletí).
Una altra pregunta en relació al que deia el Sr. Teixidor respecte la zona del Mas Quinto (pisos
Sant Martí), fa un any i mig es va fer una reunió amb els veïns pel tema de la cessió dels vials
interns. Ens agradaria saber si es pensa fer alguna actuació en aquesta zona tal i com es va fer
als pisos de la Pau, si es vol tirar endavant una cessió per part de la propietat d’aquests terrenys a
l’ajuntament per fer el manteniment.
Sr. Alcalde.- El que semblava que era més fàcil és que amb la redacció del nou POUM,
s’incorporessin aquestes cessions, parlant-ho amb els redactors es creia que era el més factible i
em sembla que això es va parlar amb el president d’alguna comunitat i es va parlar que el
calendari aniria d’aquesta manera.
Sr. Aparicio.- Així fins que no hi hagi el nou Pla d’Ordenació Urbana no es farà?
Sr. Alcalde.- Sí, a menys que ells s’anticipessin (cosa molt difícil) i aconseguissin que tothom signi
conforme fa la cessió anticipada.
Sr. Aparicio.- Per això jo li deia si des de l’Ajuntament es pensava fer el pas en comptes
d’esperar que ho facin ells, que com vostè diu, per la densitat de població ja és complicat perquè
hi ha molts habitatges. Li dic perquè algun comentari que ha fet l’administrador era amb aquest
sentit, que la zona està deixada, que és molt difícil que es posin d’acord tots els propietaris per la
situació econòmica que tenen i potser seria un bon moment, ja que ells no poden assumir
aquestes despeses, des de l’ajuntament, iniciar aquest tràmit per aconseguir la cessió d’aquests
terrenys i endreçar una mica aquells zona.
Sr. Alcalde.- Ho estudiarem.
Sr. Aparicio.- Ja que m’ha fet referència al POUM, em podria dir en quin tràmit està perquè fa
temps que no s’explica res.
Sr. Alcalde.- En aquests moments s’està acabant de fer l’avenç i la idea és deixar-ho pactat a
nivell dels diferents grups municipals abans d’acabar la legislatura perquè el nou govern sortint
pugui iniciar el procés de participació i amb posterioritat l’aprovació inicial.
Sr. Aparicio.- Tenen pensat l’equip redactor algun calendari?
Sr. Alcalde.- Li torno a dir que la idea és arribar al final de la legislatura amb un acord a nivell
polític de tots els grups municipals. Jo suposo que en les properes setmanes se’ls convocarà per
explicar-los els treballs que han dut a terme i perquè puguin fer les aportacions que considerin
pertinents.
Sr. Aparicio.- Fa el prec que no es convoqui d’un dia per l’altre. Ens agradaria que ens
informessin amb suficient temps per poder estudiar i poder fer aquestes aportacions que vostè diu
que tindran en compte.
Per acabar, en relació a la nova incorporació dels dos nou tècnics, ens vam assabentar per la
premsa que l’equip de govern feia una pròrroga del pressupost municipal, l’any 2010 prorrogaven
per aquest 2011. Respecte al capítol I de despeses de personal i en relació a aquestes dues
places que s’han incorporat no estan consignades pressupostàriament, no hi ha partida
pressupostària per fer-ne front. M’agradaria saber perquè han fet la pròrroga de pressupost,
quines mesures pensen prendre per fer efectiva, no només la nòmina d’aquestes noves
incorporacions, sinó que també li recordo que vostès van assumir un compromís amb els

treballadors municipals, respecte a la valoració de llocs de treball. Aquesta valoració de llocs de
treball anava acompanyada d’un increment salarial, dividit en cinc anys. M’agradaria saber la
perspectiva d’aquests nous 130.000€, que eren anuals, atenent que el Capítol I està prorrogat.
Quines mesures pensen realitzar pel compliment d’aquest acord? En el seu moment d’aprovació
ja li vaig dir que des del grup municipal trobàvem a faltar un instrument jurídic i econòmic que
vinculés aquell acord ja que pel repartiment en cinc anys abastava més d’una legislatura. Per tant,
ens agradaria saber com pensen fer front a aquesta situació de cara al 2011. I també es pot dir el
mateix respecte els increments ja consolidats del 2009-2010 dels treballadors perquè aquests no
anaven vinculats al Capítol I sinó que es va fer una modificació pressupostària que venien d’un
romanent de l’exercici econòmic 2008. Ens agradaria saber com pensen fer-hi front.
Sr. Alcalde.- La pròrroga de pressupost és una figura totalment normal i més amb anys electorals,
vostès ho van aplicar l’any 2003, per tant, tampoc els ha d’estranyar que aquest equip de govern
decideixi fer quelcom amb què en anys que hi ha eleccions moltes administracions prorroguen el
pressupost a expenses que sigui el nou govern sortint que elabori el nou pressupost. Respecte a
les mesures, es prendran les que s’hagin de prendre. Amb els ingressos que es preveuen de més
menys les despeses s’ha de donar cobertura a tot el que s’ha de donar cobertura. Això és el que
farà aquest equip de govern juntament amb l’àrea econòmica de l’ajuntament. Jo li asseguro que
els números sortiran com han sortit en cada exercici. Respecte a l’aplicació dels 130.000€ en
aquest exercici en funció de l’acord salarial que es va arribar amb els treballadors. M’estranya que
em pregunti una cosa quan vostès mateixos han dit que aquest any no s’ha d’aplicar. En el Ple del
mes d’octubre en el qual es van aprovar les ordenances fiscals, el vostre portaveu, Sr.
Romaguera, va manifestar que no entenia algun increment d’alguna figura impositiva encara que
eren de l’IPC, perquè entenia que gràcies al Decret-llei del govern Zapatero l’Ajuntament no ho
hauria d’aplicar. Això consta a l’acta del mes d’octubre dit pel Sr. Romaguera. Vostè em pregunta
com farem una cosa que vostès ja han manifestat en una sessió plenària que no s’ha d’aplicar.
Nosaltres hem demanat al secretari i interventora que emetin un informe sobre la legalitat o no
d’aplicar aquests 130.000€ en funció del que diu el reial decret. I en funció d’aquests informes
l’equip de govern prendrà la decisió que hagi de prendre.
Sr. Aparicio.- El Reial Decret 8/2010 al qual estem fent referència, primer, no diu que s’hagi de
reduir els sous als treballadors, no diu que no s’hagi d’aplicar aquests 130.000€. El que diu és que
la massa salarial global es redueixi amb un 5%. Encara que ho pugui semblar no és incompatible.
Aquest Reial Decret es va publicar el mes de maig i va entrar vigent l’u de juny. Vostès van firmar
abans aquests acords i es van començar a aplicar posterior a aquest reial decret. La meva
pregunta no anava per la vessant jurídica sinó per la vessant econòmica. Aquest reial decret no el
limita que pugui aplicar aquests 130.000€, el limita en tot cas, que si aplica aquests 130.000€
prengui les mesures suficients perquè el Capítol I de despeses es redueixi un 5%. Aquest era el
sentit de la intervenció del Sr. Romaguera en el Ple d’ordenances fiscals. No anava en el sentit
que no apugés els 130.000€ sinó amb el sentit que amb aquest reial decret, el capítol I es rebaixa
un 5% i aquest 5% va per liquidar deute de l’ajuntament. Per tant per això li deia.
El Sr. Alcalde li diu que repassi la gravació. S’inicia una discussió entre el Sr. Alcalde i el Sr.
Aparicio en relació a la intervenció que va fer el Sr. Romaguera a la sessió plenària del mes
d’octubre.
Sr. Aparicio.- Ja li he dit que jo no parlava tan de la qüestió jurídica que entenc que no ha de
representar cap problema si vostès ho van aplicar l’any passat i segon per arribar a la fi del reial
decret hi ha altres mesures que no impliquin no complir aquest acord. De fet, ja li vaig dir quan van
fer aquella aprovació dels llocs de treball, li vaig fer aquesta reflexió. S’estava comprometent amb
cinc anys, a més amb legislatures diferents, per tant, trobàvem a faltar que ja hagués garantit
aquesta quantia amb una consignació pressupostària prèvia. Per tant, no pot dir que no anava
sobre avís que podien haver-hi problemes en un futur per fer el compliment d’aquesta quantitat. A
l’estatut bàsic de la funció pública hi ha un article que diu que tots els acords queden supeditats a
que hi hagi partida pressupostària per fer-hi front i per tant, no era gaire difícil de preveure que una
sortida que podia tenir l’equip de govern era fer aquesta promesa però en tot cas, no poder fer

front a la mateixa o no poder fer-la en un exercici posterior. Aquest acord superava una legislatura,
per tant, no directament em referia a vostè sinó qualsevol altre alcalde que entrés en el seu
moment. Jo el que li deia era la vinculació no jurídica, que ja li he dit que trobo molt bé que demani
un informe per part del secretari, però també ha de pensar que si l’informe és negatiu no el deixa
ben parat a vostè per l’any anterior (2010). Però jo parlava de la qüestió econòmica del mateix. El
capítol I de l’any passat no contemplava aquesta quantia ni aquestes dues places que s’han
incorporat el dia 10 de gener. Per tant no es tan fàcil. Pujar una partida de despeses vol dir tenir
els ingressos corresponents. Per tant li repeteixo la meva pregunta era per la vessant econòmica i
no jurídica. Volia saber quin pla o quina previsió tenen per fer-hi front. Ja que estem a final de mes
i entenc que tothom voldrà cobrar la nòmina.
Sr. Alcalde.- El que li garanteixo és que el del 2009-2010 s’aplicarà i el 2011 fins que no hi hagi
un informe no s’aplicarà i si s’ha d’aplicar es farà a la nòmina del mes de gener.
Sr. Aparicio.- Doncs la pregunta és si 2009 i 2010, comptant que en el capítol I de 2010 no estava
contemplada aquesta quantitat, ens agradaria saber com pensen fer-ho perquè són 260.000€ més
que aniran al Capítol I.
Sr. Alcalde.- No són 260.000€ que s’han de pagar al mes de gener, Sr. Aparicio. És en el còmput
global de l’any. No es preocupi que les mesures que preguem en les properes setmanes en
tindran coneixement. El fet que no estigui pressuposat no vol dir que no hi hagi diners per pagarho. Són dues coses totalment diferents. I l’ajuntament de la Bisbal té diners per pagar la nòmina
tot l’any, l’any que ve i el que faci falta. Per tant, donem un missatge clar i entenedor, no intentem
confondre a la gent.
En aquests moments s’han d’aplicar els mecanismes necessaris, que ho farà l’equip de govern
amb l’àrea econòmica, per donar cobertura econòmicament. L’ajuntament té els diners i pagarà
com ha fet sempre.
Sr. Aparicio.- No dubto que tinguin els diners però jo només li dic que si amplien 260.000€ la
partida de despeses, haurà d’ampliar la partida d’ingressos o haurà de reduir d’altres capítols.
Sr. Alcalde.- Contesta que només de participació de fons de l’estat ja hi ha un increment de
280.000€. El que vull que li quedi clar, és que l’ajuntament pot donar cobertura als acord que han
pres sense cap problema.
Sr. Aparicio.- Això ja ho veurem. Jo entenc que vostè vulgui enviar aquest missatge.
Sr. Alcalde.- És el missatge real. Jo també entenc que fa 4 dies que ha estat nomenat candidat
pel PSC a l’alcaldia de les properes eleccions i tingui ganes d’avançar la campanya electoral i
donar compliment a un discurs que han alimentat durant 4 anys. Però la realitat és aquesta.
Vostès mirin i analitzin l’estat d’execució del pressupost, la liquidació del 2011, amb tot el que hi
ha i veuran que l’ajuntament pot donar cobertura. I amb les previsions que hi ha dels ingressos,
donen cobertura. Evidentment s’hauran de retallar despeses però tan aquí, com a qualsevol
administració, o com a qualsevol família en aquesta moments. Evidentment la situació ha canviat.
Però d’aquí a dir “no sé com s’ho faran” dóna a entendre uns aspectes que formen part més d’un
ambient més de pre-campanya que no pas de la realitat.
Sr. Aparicio.- Primer, un servidor serà candidat a partir que comenci la campanya electoral, no
abans. Si que li pregaria que en els propers plens que queden el tema de la campanya no surti. La
meva situació personal o política no té res a veure amb aquesta intervenció. Li pregaria que no
anés per aquesta línia. La meva intervenció és com a regidor. Segon, a hores d’ara el que no
sabem és si es farà el pagament i si es fa com es farà. No dubto que ho puguin pagar però en
relació als ingressos corrents de l’ajuntament estan sobresaturats. Això provoca una sèrie de

mancances a l’Hisenda Municipal, no només de liquidesa. No vull entrar amb aquesta discussió de
nou perquè ho hem discutit moltes vegades.
Sr. Alcalde.- Jo li acabaré ràpidament aquesta discussió. Quan vostè agafa referents
d’ajuntaments i diu que l’ajuntament de la Bisbal respecte d’altres municipis és dels més alts que
té despeses de personal, d’aquests ajuntaments quants n’hi ha que tinguin una residència
geriàtrica pròpia, quants n’hi ha que tinguin personal de neteja propi, quants n’hi ha que tinguin la
llar d’infants municipal. Juntament amb Cassà de la Selva som l’ajuntament que ofereix més
ofertes de places públiques en relació al nombre d’habitants. I podríem anar a mirar molts serveis
que d’altres ajuntaments tenen a capítol II de despesa corrent perquè els tenen externalitzats, per
tant ho paguen igualment però en aquest cas, l’ajuntament de la Bisbal ho assumeix com a
personal propi. Per tant, quan facin aquest discurs diguin tota la veritat. Nosaltres tenim unes
despeses de personal més altes que d’altres ajuntaments perquè tenim gairebé entre una 35 i
40% de personal que d’altres ajuntaments tenen a capítol II de despesa corrent perquè el tenen
amb empreses externalitzades. L’Ajuntament de la Bisbal va fer una aposta de serveis en el seu
moment .Per tant, siguem conseqüents quan diguem que l’ajuntament de la Bisbal té unes
despeses de personal molt altes en relació amb d’altres municipis.
Sr. Aparicio.- Jo sempre li he dit que el pes del capítol I ve donat per les noves retribucions que
ha fet amb els incorporacions noves.
Sr. Alcalde.- Jo li demano que això ho quantifiqui.
Sr. Aparicio.- Ja ho quantificarem.
Sr. Alcalde.- I quantifiqui la mitjana del que cobraven els treballadors municipals el 2006 i el que
cobren el 2010.
Sr. Aparicio.- Traient les places noves suposo.
Sr. Alcalde.- Si vol traient les places noves.
Sr. Aparicio.- Doncs ho quantificarem. Si em permet continuar el motiu de la intervenció era
aquest. S’ha de fer front a uns compromisos que vostès com a equip de govern van prendre i per
tant, la nostra pregunta legítima, és preguntar com ho faran. Amb quins recursos compten per ferho. En segon lloc, el preocupant del capítol I no és pròpiament el capítol I sinó tota la despesa
corrent. Evidentment és un paquet global. El que afecta la despesa corrent de l’ajuntament si
aquesta despesa és com a mínim igual als ingressos corrents que té l’ajuntament deixa poc
marge de maniobra. Mentre més augmenti aquesta despesa més complicat tindrà el marge de
maniobra pel futur. Vostè sempre diu que han fet més inversió. Si la situació que vostè va trobar
l’ajuntament el 2007, hagués estat la situació que vostè deixa el 2011 no hagués pogut fer totes
aquestes despeses. Ja que tindria un endeutament tres vegades superior al que té ara.
Sr. Alcalde.- Com pot comparar el marc del 2007 amb el 2011. I què diu d’un endeutament tres
vegades superior? Vostè s’ha begut l’enteniment.
Sr. Aparicio.- És fàcil de comprovar. I li prego que no em falti al respecte.
S’inicia una discussió entre el Sr. Alcalde i el Sr. Aparicio en relació a la veritat d’endeutament.
Sr. Alcalde.- Si vostè vol parlar d’endeutament s’ha de parlar amb percentatge. Les dades s’han
de fer en base a un percentatge i la importància de l’endeutament no ve marcat pel nivell sinó per
la capacitat de retorn. És a dir, pot estar més endeutada una persona que deu un milió d’euros
que no una que en deu cinc perquè resulta que els ingressos que té aquesta persona que un
deute d’1 milió d’euros son molt més inferiors que l’altra. Per tant, l’important és la capacitat de

retorn. L’endeutament va en funció del deute que es té respecte els drets reconeguts i a partir
d’aquí vostè pot parlar sobre l’endeutament.
Sr. Aparicio.- Cada vegada que dic alguna afirmació em diu que soc un mentider. Després em
gira les frases que dic. No tinc cap problema per discutir aquest tema. Però en el as de referència
em segueix sense contestar i aquí vull acabar la conversa. La intervenció era amb funció aquesta.
Ho veurem en el futur com es fa front en aquestes despeses, per tant tota aquesta discussió sobre
la hisenda municipal ja la farem en el seu moment, si vostè és candidat pel seu grup municipal
d’esquerra.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
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