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PLE de CARTIPÀS de la Bisbal d’Empordà 2019-2023 
(sessió de 8 de juliol de 2019) 

 
 
1.- Donar compte de diversos Decrets d’alcaldia en relació amb el cartipàs 
municipal. 

1.1.- Decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local. 
1.2.- Decret de designació de tinents d’alcalde. 
1.3.- Decret de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a regidors i regidores. 
1.1.- Decret de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a la Junta de Govern 
Local. 

2.- Donar compte de la constitució de grups municipals i de la designació de 
portaveus.    
3.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions del Ple. 
4.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern 
Local. 
5.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa General i de la Comissió 
Especial de Comptes. 
6.- Aprovar la delegació de les atribucions del plenari en l’alcaldia respecte a les 
competències sancionadores en matèria de gossos potencialment perillosos. 
7.- Aprovar inicialment la modificació puntual del ROM per a la creació del 
Consell de Govern. 
8.- Aprovar el nomenament dels representants en diversos òrgans col.legiats i 
organismes. 
9.- Aprovar l’establiment el règim de retribucions i assistències dels membres de 
la Corporació i de les dotacions dels grups municipals. 
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1.- Donar compte de diversos Decrets d’alcaldia en relació amb el cartipàs 
municipal. 
 
1) Decret d’Alcaldia núm. 1649/2019, de data 2 de juliol de 2019, de 
designació dels membres de la Junta de Govern Local. 
 
“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels 
membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització 
que l’article 4.1.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) reconeix a aquesta entitat. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada 
Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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 
(TRLMLC), en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, 
atès que té una població de dret superior a 5.000 habitants, alhora que estableixen 
que s’integra per l’Alcaldia i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre 
legal d’aquests, nomenats/des i separats/des lliurement per aquella, comunicant-ho al 
Ple, i que li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i 
les atribucions que l’Alcaldia o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les 
lleis. 
 
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern 
Local és competència de l'Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de 
la LRBRL, 53.2 i 54 del TRLMLC i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals (ROF). 
 
Vista la constitució del Ple de l’Ajuntament del passat 15 de juny de 2019. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
RESOL: 
 
Primer.- Aprovar la constitució de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal 
de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 
 

Presidència:  Sr. Enric Marquès Serra 
Vocalies:  Sra. Carme Vall Clara 

   Sr. David Mont-ros Ametller 
Sr. Carles Puig Madrenas 
Sra. Alba Solés Coll 
Sra. Maria Teresa Bravo Rodríguez 

 
Podran assistir a les sessions, com a convidats i convidades, amb veu i sense vot, els 
següents regidors i regidores:  

 
Sra. Clàudia Drinceanu 
Sra. Laia Torroella Figueras 
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Sra. Xènia Sala Pareta  
Sr. Pere Maruny Comas 
El portaveu o altre/a regidor/a en qui delegui de cada grup 
municipal a l’oposició 

 
Segon.- Establir l´horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local en el primer i tercer dimarts (no festius) de cada mes a les 7 del vespre. En cas 
de ser festius, es posposaria fins al primer dia hàbil següent. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als regidors/es designats/ades, fent-los avinent 
que s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita, si, en un termini de 24 hores 
des de la comunicació, no manifesten res en contra, o si es fa ús de la delegació.. 
 
Quart.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local 
s’efectuaran electrònicament als respectius correus corporatius dels regidors i 
regidores. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de 
la seva signatura. 
 
Sisè- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri”.  
 
2) Decret d’Alcaldia núm. 1650/2019, de data 2 de juliol de 2019, de 
designació de tinents d’alcalde  
 
“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, al nomenament dels 
tinents d’alcalde, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 
reconeix a aquesta entitat. 
 
Atès que aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li atribueixen 
els articles 21.2 i 23.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), 53.2 i 55 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 (TRLMRLC) i 
35.2.b), 38.d) i 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), 
procedir a la designació dels tinents d’alcalde. 
 
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern 
Local és competència de l'Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de 
la LRBRL, 53.2 i 54 del TRLMLC i 46.1 i 52.4 del ROF. 
 
Vista la constitució del Ple de l’Ajuntament del passat 15 de juny de 2019. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
RESOL: 
 
Primer.- Designar tinents d’alcalde els regidors/es següents: 
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Sra. Carme Vall Clara (primera tinent d’alcalde) 
Sr. Carles Puig Madrenas (segona tinent d’alcalde) 
Sra. Maria Teresa Bravo Rodríguez (tercera tinent d’alcalde). 

 
Els tinents d’alcalde, d’acord amb l’article 47 del ROF, substituiran aquesta Alcaldia en 
la totalitat de les funcions i per ordre del seu nomenament en els casos d’absència, 
malaltia o impediment que la impossibiliti per a l’exercici de les seves competències, 
així com portar a terme les funcions d’alcalde en el supòsit de vacant de l’Alcaldia fins 
a la presa de possessió del nou alcalde. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als regidors/es designats/ades, fent-los avinent 
que s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita, si, en un termini de 24 hores 
des de la comunicació, no manifesten res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
 
Tercer.-  Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de 
la seva signatura. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri”.  
 
3) Decret d’Alcaldia núm. 1651/2019, de data 2 de juliol de 2019, delegació 
d’atribucions de l’Alcaldia a regidors i regidores. 
 
“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el passat dia 15 de juny de 2019, i 
amb l’objecte, dins el principi d’autoorganització, de dotar l’actuació municipal d’una 
major celeritat i eficàcia, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats 
que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb els articles 
53.3 i 56 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 (TRLMLC), amb l’article 44 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i altra legislació concordant, 
procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter 
general, en favor de diferents regidors/es. 
 
Atès que, de conformitat amb la citada legislació, aquesta Alcaldia pot efectuar 
delegacions generals de les seves atribucions a favor de qualsevol regidor/a, sempre i 
quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la LRBRL, per 
l’article 53.3 del TRLMLC i per l’article 9 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic (LRJSP), on es regulen les atribucions de l’Alcaldia que 
no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
RESOL: 
 
Primer.- Efectuar, a favor dels regidors/es que tot seguit es relacionen, una delegació 
general d’atribucions, d’acord amb allò que s’hi estableix per gestionar els assumptes 
relacionats amb les matèries següents: 
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1.- Sra. Carme Vall Clara: 
 
- Delegació general en hisenda i patrimoni; administració i règim intern i cementiri.  
- Delegació general en gent gran (amb la Sra. Alba Solés Coll com a regidora adjunta). 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

HISENDA I PATRIMONI 
1.- Pressupost municipal 
2.- Programació econòmica 
3.- Servei del deute 
4.- Recaptació i inspecció tributària 
5.- Imposició i ordenació de tributs i preus públics 
6.- Control de la despesa 
7.- Patrimoni municipal 
8.- Expedients de contractació 
9.- Cadastre 
10.- Oficina de compres i subministraments 
11.- Empreses municipals 
 
ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERN 
1.- Organització administrativa 
2.- Personal 
3.- Règim jurídic. Servei  contenciós 
4.- Serveis estatals: estadística 
5.- Padró d´habitants i cens electoral 
6.- Registre general 
7.- Administració electrònica 
 
GENT GRAN 
1.- Benestar de la tercera edat 
2.- Residència geriàtrica. Consell assessor residència geriàtrica 
3.- Pla de voluntariat de la tercera edat. 

 
CEMENTIRI 
1.- Cementiri 
2.- Serveis funeraris. 

 
2.- Sr. David Mont-ros Ametller: 
 
- Delegació general en seguretat ciutadana i protecció civil. 
- Delegació general compartida en esports (des de 01.07.2021 fins a final de mandat, 
mentre que el Sr. Pere Maruny Comas fins a 30.06.2021). 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

SEGURETAT CIUTADANA 
1.- Seguretat ciutadana i policia municipal 
2.- Protecció civil   
      
ESPORTS 
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1.- Relacions amb els clubs i les entitats esportives 
2.- Gestió de tots els espais públics relacionats amb l´esport: pavelló, camp de 
futbol, piscina municipal...  
3.- Promoció i foment de l’esport 
4.- Gestió del pavelló polivalent. 

 
3.- Sra. Clàudia Drinceanu:  
 
- Delegació general compartida en medi ambient (fins a 30.06.2021 i la Sra. Alba Solés 
Coll des de 01.07.2021 fins a final de mandat). 
- Delegació general en salut. 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

MEDI AMBIENT 
1.- Plans especials i zones protegides 
2.- Control de la qualitat sonora del medi urbà 
3.- Control i disciplina mediambiental: abocaments, residu i recollida selectiva 
porta a porta. 
4.- Gestió deixalleria municipal (gestió Consell Comarcal) 
5.- La ciutat i l’entorn: boscos i el Daró 
6.- Estació depuradora 
7.- Protecció del patrimoni natural 
8.- Desenvolupament Agenda 21 i seguiment i control del PALS 
9.- Control d’aigües  
10.- Manteniment del medi  
11.- Animals domèstics i altres 
12.- Espai d’interès natural. Vies verdes 
13.- Pla de restauració del Daró 
14.- Pla de mobilitat 
15.- Municipalització de l’aigua  
 
SALUT 
1.- Sanitat, higiene i salubritat 
2.- Defensa dels consumidors i usuaris  
3.- En general, qualsevol activitat adreçada a assolir millores en la salut pública 
4.- Salut des de l’àmbit comunitari. 

 
4.- Sra. Laia Torroella Figueras: 
 
- Delegació general en ensenyament.  
- Delegació general compartida OA Terracotta Museu de Ceràmica (des de 01.07.2021 
fins a final de mandat, mentre que el Sr. Carles Puig Madrenas fins a 30.06.2021) 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

ENSENYAMENT 
1.- Llar d´infants 
2.- Edificis i construccions escolars 
3.- Participació a tots els consells escolars de primària i secundària 
4.- Consell escolar municipal 
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5.- Educació ambiental 
6.- Pla educatiu d´entorn 
7.- Aula municipal d´adults 
8.- Aula  municipal d´arts 
9.- Aula de música 
10.- Escola de cobla comarcal Conrad Saló. 

 
5.- Sra. Xènia Sala Pareta: 
 
- Delegació general en joventut. 
- Delegació general en igualtat.   
- Delegació general en comunicació i Ràdio Bisbal.  
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

JOVENTUT 
1.- Foment de l´associacionisme: la participació del joves. Recursos per a l´oci i 
el temps lliure. Suport a la formació sociocultural i ocupacional. Informació i 
assessorament per a joves. Coordinació de les competències municipals 
dirigides a la joventut. 
2.- Planificació espai jove 
3.- PIJ (Punt d´informació juvenil) 
4.- Taula de drogues 
5.- Consell municipal de joventut 
6.- Pla local de joventut 
7.- Festa Major 
8.- Carnaval 
 
IGUALTAT 
1.- Punt Lila 
2.- Pla d’Igualtat 
3.- Programa de la dona 
  
COMUNICACIÓ 
1.- Butlletins municipals 
2.- Ràdio Bisbal 
3.- Relacions amb els mitjans de comunicació 
4.- Imatge institucional 
5.- Publicitat 
6.- Serveis informàtics 
7.- Pàgina web. 

 
6.- Sr. Carles Puig Madrenas: 
 
-Delegació general en cultura 
- Delegació general compartida OA Terracotta Museu de Ceràmica (fins a 30.06.2021 i 
la Sra. Laia Torroella Figueras des de 01.07.2021 fins a final de mandat). 
- Delegació general en transparència i participació ciutadana. 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
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CULTURA 
1.- Promoció i organització d´espectacles públics i festivals 
2.- Arxiu. Terracotta Museu de ceràmica. Biblioteca. Castell-Palau. Teatre 
Mundial 
3.- Suport a la recerca. Creació i formació en els àmbits de les arts, les ciències 
i la cultura. Gestió dels recursos i equipaments culturals de la ciutat. 
4.- Certàmens culturals i premis literaris. Edicions i publicacions culturals. 
5.- Patrimoni històric, etnològic i artístic. Pla especial de protecció del patrimoni 
6.- Relacions amb les entitats culturals 
7.- Nomenclàtor carrers 
8.- Festa Major. Festes de barris. Festes populars. Cavalcada de Reis 
9.- Coordinació d’actes i festes en espais públics 
10.- Consell consultiu de cultura 
11.- Servei de Català 
12.- Memòria històrica 
13.- Interculturalitat 
14.- Escola de Teatre 
15.- Fira i Escola de Circ 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.- Processos participatius 
2.- Transparència. 
 

7.- Sra. Alba Solés Coll: 
 
- Delegació general compartida en medi ambient (des de 01.07.2021 fins a final de 
mandat) 
- Delegació general en gent gran (com a adjunta de la Sra. Carme Vall Clara). 
 
8.- Sr. Pere Maruny Comas: 
 
- Delegació general compartida en esports (fins a 30.06.2021 i el Sr. David Mont-ros 
Ametller des de 01.07.2021 fins a final de mandat).  
- Delegació general en promoció i desenvolupament local (com a adjunt de l’Alcaldia). 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
 

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
1.- Oficina de turisme 
2.- Coordinació d´accions dirigides a la promoció externa de la ciutat 
3.- Organització i gestió de fires monogràfiques en el recinte firal 
4.- Foment del comerç i la indústria 
5.- Consell d´iniciatives econòmiques  
6.- Mercat setmanal i fira 1r de maig. 

 
9.- Sra. Maria Teresa Bravo Rodríguez: 
 
- Delegació general en acció social i ciutadania  
- Delegació general en habitatge (com a adjunta de l’Alcaldia) 
 
L’àmbit material i competencial de cadascuna de les Àrees serà el següent: 
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ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
1.- Atenció individual, familiar i comunitària 
2.- Benestar de la infància i l´adolescència 
3.- Atenció a les persones amb discapacitats físiques i psíquiques 
4.- Marginació social 
5.- Prevenció de la delinqüència 
6.- Consell municipal de serveis socials 
7.- Pisos tutelats 
8.- Immigració. 
9.- Solidaritat i cooperació 
10.- Agermanaments 
 

Totes aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna, la gestió 
l’impuls i la coordinació dels serveis i activitats en cada matèria, així com presentar 
propostes per a la seva resolució pel Ple, la Junta de Govern local o l’Alcaldia. La 
facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers serà competència dels 
òrgans superiors. 
 
Segon.- Fer constar que l’Alcaldia es reserva les següents atribucions en aquestes 
Àrees, així com la resta que no hagin estat delegades: 
 

URBANISME 
1.- Planificació urbanística. Gestió i desenvolupament del POUM 
2.- Coordinació de serveis tècnics. Direcció, control, seguiment i recepció de 
projecte d´obres 
3.- Gestió, inspecció i disciplina urbanística 
4.- Llicències urbanístiques 
5.- Plans i obres d´infraestructures, equipaments i serveis 
6.- Activitats classificades i llicències ambientals 
 
HABITATGE 
1.- Promoció pública d’habitatges 
2.- Foment de la rehabilitació de façanes i edificis de propietat privada 
3.- Gestió de l’habitatge social 
4.- Exclusió residencial 
5.- Pla local de l’habitatge 
 
VIA PÚBLICA I SERVEIS 
1.- Brigades municipals. Manteniment d´obres, enllumenat públic, jardins, 
zones verdes i infraestructures i equipaments. Neteja via pública 
2.- Abastament d´aigua 
3.- Empreses concessionàries de serveis 
4.- Contractació d´obres i serveis 
5.- Circulació 
6.- Aparcaments 
7.- Ocupació de via pública 
8.- Servei de taxis i transports públics 
9.- Camins rurals. 

 
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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1.- Oficina de turisme 
2.- Coordinació d´accions dirigides a la promoció externa de la ciutat 
3.- Organització i gestió de fires monogràfiques en el recinte firal 
4.- Foment del comerç i la indústria 
5.- Consell d´iniciatives econòmiques  
6.- Mercat setmanal i fira 1r de maig. 

 
Tercer.- Constatar que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa 
l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), 
tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta resolució, alhora que tindran 
caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.  
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’avocació en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució als regidors/es afectats/ades, fent-los avinent que 
s’entendrà acceptada la delegació de forma tàcita, si, en un termini de 24 hores des de 
la comunicació, no manifesten res en contra, o si es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri.  
 
Sisè.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
4) Decret d’Alcaldia núm. 1652/2019, de data 2 de juliol de 2019, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el passat dia 15 de juny de 2019, i 
amb l’objecte, dins el principi d’autoorganització, de dotar l’actuació municipal d’una 
major celeritat i eficàcia, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats 
que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb els articles 
53.3 i 56 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 (TRLMLC), amb l’article 44 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i altra legislació concordant, 
procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter 
específic, en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, de conformitat amb la citada legislació, aquesta Alcaldia pot efectuar 
delegacions específiques de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern Local, 
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la LRBRL, 
per l’article 53.3 del TRLMLC i per l’article 9 de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic (LRJSP), on es regulen les atribucions de l’Alcaldia 
que no poden ser objecte de delegació. 
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Vista la constitució del Ple de l’Ajuntament del passat 15 de juny de 2019. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
RESOL: 
 
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació específica de les 
següents atribucions de l’Alcaldia, sense perjudici de la potestat d’avocació per part 
d’aquesta: 
 

Atribució delegada Precepte legal 
 
Reconèixer obligacions dels capítols 2, 4, 6 
i 7 del pressupost municipal a partir de la 
quantitat de 18.000 euros (IVA inclòs) 
 
Aprovació del compte de recaptació. 
 

 
21.1.f) 
LRBRL 

 
53.1.g) 

TRLMRLC 

 
Sancionar les faltes de desobediència a la 
seva autoritat o per infracció de les 
ordenances municipals, exceptuant els 
casos en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans (sempre que no 
comportin separació del servei dels 
funcionaris i acomiadament del personal 
laboral). 
 

 
 

21.1 n) 
LRBRL 

 
53.1.n) 

TRLMRLC 

 
Aprovar els instruments de 
desenvolupament del planejament general 
quan no estigui expressament atribuïda al 
Ple la competència, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 
 

 
21.1.j) 
LRBRL 

 
53.1.s) 

TRLMRLC 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i de 
serveis quan sigui competent per a la 
contractació o concessió i estigui previst en 
el pressupost. 
 

 
21.1.o) 
LRBRL 

 
53.1.p) 

TRLMRLC 
 

 
Les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes 
d'obres, de subministrament, de serveis, 
els contractes de concessió d'obres, els 
contractes de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials, quan, 
no essent un contracte menor, el valor 
estimat no superi el 10% dels recursos 

 
DA 2a LCSP 
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ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els 
de caràcter plurianual quan la seva durada 
no sigui superior a 4 anys, eventuals 
pròrrogues incloses sempre que l'import 
acumulat de totes les anualitats no superi 
ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
 
La competència per a l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial quan el pressupost base de 
licitació, en els termes definits en l'article 
100.1 de la LCSP, superi els 18.000 € (IVA 
inclòs) i fins al 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni l'import de 3.000.000 €, 
així com l'alienació del patrimoni, quan el 
seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats. 
 

 
DA 2a LCSP 

 

 
Atorgar llicències d´obra major 
 

 
21.1.q) 
LRBRL 

 
53.1.r) 

TRLMRLC 
 

 
Canvis en l’ordenament de trànsit 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Homologació del plans d´autoprotecció  
 

 
Art. 16.2) 

 Decret 82/2010  
 

 
Gestió administrativa de la Residència 
Geriàtrica 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Gestió administrativa del Cementiri i dels 
serveis funeraris 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 
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53.1.u) 
TRLMRLC 

 
 
Aprovació normes que no siguin 
competència del Ple 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Atorgament de subvencions directes i de 
concurrència competitiva a entitats i 
associacions sense ànim de lucre 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Aprovació anual de la revisió del Padró 
d´habitants 
 

21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Aprovació de liquidacions tributàries i 
padrons fiscals 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Aprovació calendari fiscal 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Aprovació de baixes de drets reconeguts 
d´ingressos tributaris, no tributaris i altres 
ingressos de dret públic 
 

 
21.1.s) 
LRBRL 

 
53.1.u) 

TRLMRLC 
 

 
Segon.- Indicar que les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern 
Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
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part expositiva, del text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és competència 
d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades mitjançant 
Decret d’Alcaldia ....../2019, de data 2 de juliol de 2019”. 
 
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims. 
 
Tercer.- Fer avinent que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa 
l’article  44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), 
tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la 
publicació en el BOP, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que celebri”.  
 
2.- Donar compte de la constitució de grups municipals i de la designació de 
portaveus.    
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a la 
creació de grups municipals i al nomenament de portaveus.    
 
Atès que l’article 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) i l’article 50.1 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 (TRLMLC), 
determinen que, als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les 
corporacions locals es constituiran en grups polítics, els quals es regiran també pels 
articles 23 a 25 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i 
pels articles 79 a 82 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).  
 
Vista la voluntat que han comunicat els components de cada llista electoral que van 
obtenir representació corporativa (ERC, CUP Bisbal, CxLB-JxCat, PSC-CP, ECG i 
TxLB) de constituir-se en grup municipal i de designar portaveu (RE núms. 7394, 7310, 
7311, 7366, 7373 i 7360, respectivament), 
 
A la vista de tot això, es dona compte al Ple municipal de la constitució dels següents 
grups municipals i dels respectius portaveus: 
 

1.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 
 

Integrants: 
Sr. Enric Marquès Serra 
Sra. Carme Vall Clara 
Sr. David Mont-ros Ametller 
Sra. Clàudia Drinceanu 
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Sra. Laia Torroella Figueras 
Sra. Xènia Sala Pareta  

 
Portaveu titular: Sra. Carme Vall Clara 
Portaveu suplent: Sr. David Mont-ros Ametller 

 
2.- CUP Bisbal (CUP Bisbal): 

 
Integrants: 

Sr. Carles Puig Madrenas 
Sra. Alba Solés Coll 
Sr. Pere Maruny Comas 

 
Portaveu titular: Sr. Carles Puig Madrenas 
Portaveu suplent: Sra. Alba Solés Coll 
 

3.- Compromís per la Bisbal – Junts per Catalunya (CxLB-JxCat): 
 
Integrants: 

Sr. Xavier Font Galí 
Sra. Cati Vilà Teixidor 
Sra. Núria Cassanyes Borrell 

 
Portaveu titular: Sr. Xavier Font Galí 
Portaveu suplent: Sra. Cati Vilà Teixidor 

 
4.- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC- CP): 

 
Integrants: 

Sr. Òscar Aparicio Pedrosa 
Sra. Núria Batllem Cabello 
Sr. Cesc Vidal Rodríguez 

 
Portaveu titular: Sr. Òscar Aparicio Pedrosa 
Portaveu suplent: Sra. Núria Batllem Cabello 

 
5.- En Comú Guanyem (ECG): 

 
Integrant: 

Sra. Maite Bravo Rodríguez 
 

Portaveu: Sra. Maite Bravo Rodríguez 
 
6.- Tots per la Bisbal (TxLB): 

 
Integrant: 

Sr. Xavier Dilmé Vert 
 

Portaveu: Sr. Xavier Dilmé Vert. 
 
3.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions del Ple. 
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Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la 
periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el 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 
(TRLMLC), el Ple pot tenir sessions ordinàries o extraordinàries.  
 
Atès que les sessions ordinàries s’han de celebrar, com a mínim, cada dos mesos, a la 
vista del que preveu l'article 46.2.a) de la LRBRL i l’article 98 del TRLMLC. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter mensual, se celebraran el darrer dilluns no festiu de cada 
mes, a les 8 del vespre, en el Saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a 
l'efecte. En cas que fos festiu, se celebraria el primer dia hàbil següent. 
 
Segon.- Facultar el Sr. alcalde a no convocar les sessions ordinàries del Ple del mes 
d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la 
gestió dels assumptes municipals, així com a posposar o avançar les sessions 
ordinàries mensuals del Ple quan el dia fixat sigui festiu o inclòs en un període de 
vacances. 
 
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions del Ple s’efectuaran 
electrònicament als respectius correus corporatius dels regidors i regidores. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
4.- Aprovar la fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern 
Local. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la 
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 99.1 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 (TRLMLC), la Junta de Govern Local té sessions ordinàries amb la 
periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el 
president ho decideix.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran una 
periodicitat de dues al mes. 
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Segon.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
5.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa General i de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord 
amb el que disposa l’article 60.3 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 (TRLMLC), a la 
creació i la composició de la comissió informativa de caràcter permanent d'aquest 
Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control 
de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i els articles 123 
a 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) atorguen a tots 
els grups municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que, en conformitat amb el que disposa la citada normativa, correspon al Ple de 
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes comissions 
informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per 
obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb 
caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics. 
 
Atès que, en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups municipals que formen part 
de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tots 
els quals tenen dret a participar-hi. 
 
Vist que, en lloc de constituir diverses comissions informatives de diverses àrees, es 
pretén constituir-ne una d’única, a fi i efecte que tots els regidors/es amb delegacions 
hi puguin ser presents per, al marge de tractar els temes que aniran al Ple, poder fer el 
seguiment de la gestió de les diferents regidories. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Informativa General de caràcter permanent, la qual 
estarà formada per la totalitat dels membres de la Corporació. Estarà presidida per 
l'Alcalde, qui podrà delegar en un regidor o regidora la presidència efectiva. En les 
votacions, el vot serà personal i indelegable. 
 
Les funcions d'aquesta Comissió Informativa General seran l'estudi i el dictamen previ 
dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, i podrà intervenir també en relació 
amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan 
l'òrgan competent ho sol·liciti. 
 
Segon.- Fer constar que les sessions ordinàries de la Comissió  Informativa General, 
llevat que actuï com a Comissió Especial de Comptes, es duran a terme amb caràcter 
mensual a les 8 del vespre del dimarts anterior a la celebració del Ple ordinari. El 
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president de la Comissió podrà, tanmateix, convocar sessions extraordinàries quan ho 
consideri necessari. 
 
Tercer.- Constatar que la Comissió Informativa General actuarà i assumirà les funcions 
atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes, de conformitat amb el què determinen 
els articles 20.1.e) i 116 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), 58 i 101 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 (TRLMRLC), 
127 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) i l’article 212 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL). En les sessions d’aquesta Comissió hi 
assistirà preceptivament l’interventor/a de fons. 
 
Quart.- Fer avinent que, atès que es constitueix una única comissió informativa, es 
constitueixen els següents Grups de treball, on cada Grup municipal hi designarà els 
representants que cregui convenient: 
 

- TERRITORI: Urbanisme, Habitatge, Medi ambient, Via pública, 
Promoció i desenvolupament local. 

- SOCIAL: Ensenyament, Cultura, Esports, Joventut, Igualtat i Acció 
Social i Ciutadania, Gent Gran i Salut. 

- ESTRUCTURAL: Hisenda i Patrimoni, Recursos Humans, Noves 
Tecnologies, Comunicació, Participació i Seguretat Ciutadana 

 
Aquests grups de treball es reuniran el primer i tercer dilluns de cada mes entre les 8 i 
2/4 de 10 del vespre de forma successiva.  
 
Cinquè.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió Informativa 
General i de la Comissió Especial de Comptes s’efectuaran electrònicament als 
respectius correus corporatius dels regidors i regidores. 
 
Sisè.- Declarar vigent la Mesa de contractació permanent de l’Ajuntament, creada per 
acord de Plenari de data 30.01.2018 i publicada en el BOP de Girona núm. 30, de data 
12.02.2018. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Girona i en el Tauler electrònic de la 
Corporació”. 
 
6.- Aprovar la delegació de les atribucions del plenari en l’alcaldia respecte a les 
competències sancionadores en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vistos els diversos expedients sancionadors en matèria de gossos potencialment 
perillosos, els quals són gestionats pel XALOC. 
 
Vist que, als efectes de donar celeritat en la seva tramitació, es fa necessari que siguin 
aprovats per l’alcaldia. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 13.7 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos, i d’acord amb l’article 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos considerats potencialment perillosos, la 
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competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions 
en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt greus 
correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’article 22.4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL), així com l’article 52.4 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 
(TRLMLC), determinen que el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions 
determinades per altres lleis a l’alcaldia. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Efectuar, a favor de l’alcaldia, la delegació de les atribucions sancionadores 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
   
Segon.- Fer constar que l’atribució delegada haurà de ser exercida per l’alcaldia en els 
termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptible de ser delegada a 
cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per l’alcaldia, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, a la part 
expositiva, del text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és competència 
d’aquesta alcaldia en virtut de la delegació acordada pel Ple municipal en la sessió de 
8 de juliol de 2019”. Els acords adoptats per delegació, s’entendran dictats pel Ple de 
la Corporació, com a titular de la competència originària i seran immediatament 
executius i presumptament legítims.  
 
Tercer.- Determinar que aquesta delegació, d’acord amb l’article 51.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), tindrà efectes a partir del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sens perjudici de la seva publicació en el BOP. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al XALOC de la Diputació de Girona. 
 
7.- Aprovar inicialment la modificació puntual del ROM per a la creació del 
Consell de Govern. 
 
“Vista la voluntat de modificar puntualment el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per 
a la creació del Consell de Govern com a òrgan complementari de l’Ajuntament. 
 
Vist que en el Ple de 26.11.1991 es va donar compte al Ple de l’aprovació definitiva del 
ROM, i que el text íntegre fou publicat en el BOP de Girona núm. 10, de data 
23.01.1992. 
 
Vist que, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1671/2019, de data 02.07.2019, s’acorda 
incoar expedient per a la redacció de la modificació puntual del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) per a la creació del Consell de Govern com a òrgan complementari 
de l’Ajuntament, alhora que es constitueix la Comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte. 
 
Vist que el text de l’avantprojecte del ROM proposa introduir la següent modificació 
puntual en el ROM: en el Títol Segon “Organització institucional de l’Ajuntament” i 
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Capítol 2 “Dels òrgans de representació, assessorament i control” es crea la Secció 4a 
“El Consell de Govern”, on s’hi introdueix l’article 82 bis. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
Ateses les determinacions dels articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; dels articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; dels articles 58 i següents del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; 
dels articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de l'article 7.c) de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) per a la creació del Consell de Govern: 
 

En el Títol Segon “Organització institucional de l’Ajuntament” i Capítol 2 “Dels 
òrgans de representació, assessorament i control” es crea la Secció 4a “El 
Consell de Govern”, on s’hi introdueix l’article 82 bis, el qual passa a tenir el 
següent redactat: 
 
“Article 82 bis. El Consell de Govern. 
 
1.- El Consell de Govern és un òrgan complementari col.legiat amb funcions 
informatives i consultives. 
 
Estarà integrat per l’alcaldia i els regidors i regidores que es determini 
mitjançant decret d’alcaldia, donant-ne compte al ple. 
 
2. Les seves funcions seran l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han 
de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament, i té com a 
finalitat garantir la coordinació de l’activitat de les regidories per part de 
l’alcaldia, i assolir la màxima eficiència i eficàcia en l’acció de govern i 
administració municipal. 
 
3. Cada regidoria informarà i donarà compte de les seves actuacions en les 
seves àrees d’actuació, d’acord amb les delegacions prèviament efectuades 
per part de l’Alcaldia. 
 
4. Per raó dels assumptes a tractar, el/la president/a podrà demanar al personal 
funcionari o laboral de l’Ajuntament, com també personal extern contractat, que 
assisteixin a les reunions del Consell de Govern. 
 
5. El Consell de Govern es reunirà amb caràcter ordinari en la periodicitat, dia i 
hora que determini l’alcaldia, i de forma extraordinària, sempre que el/la 
president/a el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores, o que ho 
sol.liciti un membre de forma justificada i respectant aquesta antelació mínima. 
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6. De cada reunió, se n’aixecarà acta per part d’un regidor o regidora membre 
del Consell de Govern, per aplicació supletòria de l’article 16.1 de la Llei estatal 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el qual permet que un 
dels membres de l’òrgan col.legiat confeccioni l’acta. L’acta aixecada serà 
aprovada en una pròxima sessió. 
 
7. Per la resta d’aspectes no previstos en aquest reglament, seran d’aplicació 
les normes sobre òrgans col.legiats continguts en la citada legislació de règim 
jurídic del sector públic. 
 
8. Els regidors i regidores que assisteixin a les reunions del Consell de Govern 
podran rebre les indemnitzacions per assistències que determini el Ple”.. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat en el BOP, en el DOGC, en El Punt-Avui i en l’e-Tauler 
d'anuncis de la Corporació, perquè els/les interessats/ades puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple”. 
 
8.- Aprovar el nomenament dels representants en diversos òrgans col.legiats i 
organismes. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el passat 15 de juny de 2019, es fa 
necessari procedir a nomenar representants en diversos òrgans col·legiats i 
organismes. 
 
Atès que l’article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF) i d’acord amb el que disposen els estatuts i els reglaments respectius dels 
òrgans següents, cal nomenar els representants de la Corporació. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar els següents representants en els òrgans col.legiats i organismes 
següents, els quals podran delegar l’assistència en qualsevol altre regidor o regidora 
de la Corporació: 
 
Patronat de Terracotta Museu de la Ceràmica 
President:   Enric Marquès Serra 
Regidor delegat i  
Vicepresident/vocal:  Carles Puig Madrenas (fins a 30.06.2021) 

Laia Torroella Figueras (des de 01.07.2021 fins a final de 
mandat) 

Vocals:  Catalina (Cati) Vilà Teixidor 
   Núria Batllem Cabello 

Maite Bravo Rodríguez 
Xavier Dilmé Vert 
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Representant al Consell Escolar dels centres educatius: Escola Joan de Margarit, 
Escola Mas Clarà, Escola l’Empordanet, Institut la Bisbal, Escola Cor de Maria i Escola 
Municipal de Música Conrad Saló i Llar d’Infants Municipal El Tren Petit. 
Representant:  Laia Torroella Figueras 
 
Consell Escolar Municipal 
Representants: Enric Marquès Serra 
   Laia Torroella Figueras 
   Alba Solés Coll  
   Núria Cassanyes Borrell 
   Òscar Aparicio Pedrosa 

Maite Bravo Rodríguez 
Xavier Dilmé Vert 

 
Agrupació de Defensa Forestal (ADF Gavarres) 
Representant:  Clàudia Drinceanu (fins a 30.06.2021) 
   Alba Solés Coll (des de 01.07.2021 fins a final de mandat) 
  
Consorci de Normalització Lingüística 
Representant:     Carles Puig Madrenas 
                
Consell d´Iniciatives Econòmiques 
President:   Enric Marquès Serra 
Vice-president 1er: Pere Maruny Comas 
Vice-president 2n: Persona provinent dels sectors econòmics locals 
Vocals:  David Mont-ros Ametller 
   Catalina (Cati) Vilà Teixidor 
   Òscar Aparicio Pedrosa 

Maite Bravo Rodríguez 
Xavier Dilmé Vert 

 
Consell Consultiu de Cultura 
President:  Enric Marquès Serra 
Regidor delegat: Carles Puig Madrenas 
Vocals:  Laia Torroella Figueras l’Alcaldia 
   Eva Rovira Anglada 
   Núria Batllem Cabello 

Maite Bravo Rodríguez 
Xavier Dilmé Vert 

 
Consell de l’Esport 
President:  Enric Marquès Serra 
Regidor delegat/vocal:Pere Maruny Comas (fins a 30.06.2021) 

David Mont-ros Ametller (des de 01.07.2021 fins a final de 
mandat) 

Vocals:  Núria Cassanyes Borrell 
   Cesc Vidal Rodríguez 
   Maite Bravo Rodríguez 
   Xavier Dilmé Vert 
 
Consorci de les Gavarres 
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Representant:  Alba Solés Coll (fins a 30.06.2021) 
   Clàudia Drinceanu (des de 01.07.2021 fins a final de mandat) 
      
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Representant:   Maite Bravo Rodríguez  
 
Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona  
Representant:  Enric Marquès Serra   
Suplent:  Clàudia Drinceanu 
 
Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu 
President:   Enric Marquès Serra 
Vocals:  Carme Vall i Clara 
    Alba Solés Coll  
   Xavier Font Galí 
   Òscar Aparicio Pedrosa 
   Maite Bravo Rodríguez 
   Xavier Dilmé Vert 
 
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica 
Representants: Carles Puig Madrenas  
   Laia Torroella Figueras 
 
Comissió per a la delimitació del terme municipal 
Representants Enric Marquès Serra 
   Alba Solés Coll  

Maite Bravo Rodríguez 
 

Comissió del Nomenclàtor 
President:   Enric Marquès Serra 
Regidor de Cultura:  Carles Puig Madrenas 
Vocals:  Xènia Sala Pareta 
   Pere Maruny Comas 
   Xavier Font Galí 
   Núria Batllem Cabello 
   Maite Bravo Rodríguez 
   Xavier Dilmé Vert 
 
Consell de Ràdio Bisbal 
President:  Enric Marquès Serra 
Regidor delegat:    Xènia Sala Pareta 
Vocals:  Pere Maruny Comas 
   Xavier Font Galí 
   Cesc Vidal Rodríguez 
   Maite Bravo Rodríguez 
   Xavier Dilmé Vert 
 
Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) 
Representants Enric Marquès Serra 
   Alba Solés Coll  

Maite Bravo Rodríguez. 
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Segon.- Fer constar que, en aquells òrgans col.legiats o organismes municipals on no 
hi ha representació de tots els grups municipals del Ple, hi podrà assistir un 
representant de cada grup amb veu però sense vot. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a tots els òrgans col.legiats o organismes 
relacionats.  
 
9.- Aprovar l’establiment el règim de retribucions i assistències dels membres de 
la Corporació i de les dotacions dels grups municipals. 
 
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el passat 15 de juny, es fa 
necessari procedir a l’establiment del règim de dedicació dels càrrecs electes amb les 
corresponents retribucions, l’establiment de les assistències per a la concurrència 
efectiva dels membres de la Corporació en els òrgans col.legiats, i l’establiment de les 
dotacions als grups polítics municipals. 
 
Vista la voluntat d’establir un règim de dedicació parcial de l’Alcaldia, un règim 
d’assistències per a la concurrència efectiva dels membres de la Corporació en els 
òrgans col.legiats, i l’establiment de les dotacions als grups polítics municipals.  
 
Ateses les disposicions dels articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); de la disposició addicional 
trenta cinquena de la Llei estatal 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2018 (LGPE); dels articles 162.1.b) i 166 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 (TRLMLC), de l’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); i de l’article 5 de la Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (LIPSAP). 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aplicar el règim de dedicació parcial a l’alcaldia, amb efectes 1 de setembre 
de 2019, i assignar-li una retribució anual bruta de 30.000,00 euros, amb una 
dedicació mínima de 25 hores setmanals. Serà  donat d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en 14 pagues, 12 corresponents a 
les mensualitats de l’any i les 2 restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre. 
 
Segon.- Establir a favor de cadascun dels membres de la corporació que no tenen 
dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a partir del present acord, el següent règim 
d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part: 
 

Òrgan col.legiat 
Import per 

sessió 
Ple 200,00 € 
Comissió Informativa General 100,00 € 
Consell de Govern  150,00 € 
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Tercer.- Aprovar el nombre màxim anual de sessions d’òrgans col.legiats que es 
poden meritar a efectes de l’abonament de les indemnitzacions en règim  
d’assistències: 
 

Òrgan col.legiat 

Núm. màx. 
sessions 
anuals 

Ple 14 
Comissió Informativa General 14 
Consell de Govern  50 

 
Al final de cada exercici econòmic es regularitzaran les assistències abonades segons 
el que es disposa a l’apartat anterior, en referència a la concurrència efectiva a les 
sessions, de manera que si algun regidor o regidora no hagués concorregut 
efectivament al nombre de sessions indicades, meritarà únicament assistències per les 
concurrències efectives. 
 
Les assistències efectives que superin el nombre màxim anual que consta en el 
present apartat no computaran a efectes de l’abonament de les assistències. 
 
El nombre màxim anual serà prorratejat proporcionalment pel càlcul de les 
indemnitzacions en l’exercici de constitució del nou consistori i de finalització de 
mandat. 
 
Quart.- Assignar als grups polítics municipals, amb efectes del mes de juliol de 2019, 
una dotació econòmica de caràcter mensual que constarà de: 
 

- Component fix:   170,00 € /mes 
- Component variable:    52,00 €/regidor-a/mes, 

 
d’acord amb les següents condicions: 
 

1.- Cada grup municipal haurà de presentar còpia de la declaració censal 
davant de l’AEAT (model 036), fotocòpia del CIF propi del grup municipal, així 
com fitxa de tercers degudament complimentada.  
 
2.- La forma de justificació es realitzarà a través d’un compte justificatiu (com el 
de l’anterior mandat) i declaració emesa pel portaveu del grup, al que 
s’acompanyarà còpia de les factures superiors a 2.500,00 €. 
 
3.- La documentació presentada serà comprovada per l’alcaldia i tramesa al Ple 
per al seu examen, dació de comptes i aprovació. 
 
4.- Les despeses susceptibles de ser considerades com a imputables a 
l’aportació municipal seran les necessàries per al normal funcionament del 
grup.  
 
5.- No podran ser considerades, en cap cas, despeses a càrrec de l’aportació 
les següents: 
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- Les despeses de remuneració de personal de qualsevol tipus al 
servei de la Corporació. 

- Despeses per l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes 
de caràcter patrimonial. 

 
6.- L’autorització, disposició, reconeixement i pagament de l’assignació es 
realitzarà de forma trimestral, i per trimestres naturals avançats durant els 
primers 15 dies d’aquests, sempre que el Pla de Disposició de Fons ho permeti. 
La justificació haurà de realitzar-se abans del dia 30 de març de l’exercici 
següent al que correspongui, i s’admetran despeses realitzades, facturades i 
pagades entre 1 de gener de l’exercici en què reben l’assignació i fins el 31 de 
desembre del mateix exercici. En el supòsit de constitució d’una nova 
Corporació, s’admetran com a despeses justificables, les realitzades, 
facturades i pagades des de la vàlida constitució del grup i fins el 31 de 
desembre de l’exercici. En el supòsit de cessament de la Corporació, 
s’admetran despeses realitzades, justificades i pagades abans de la fi del 
mandat, i aquestes s’hauran de justificar abans del 30 de juliol de l’exercici. 
Tots els membres del grup polític responen personalment i subsidiàriament dels 
imports no justificants, o justificats indegudament.  
 
7.- Les despeses hauran de tenir com a suport la factura corresponent i es 
custodiaran pel propi grup municipal. 
  
8.- Les despeses han de justificar-se a través del compte justificatiu, amb 
excepció de les d’import superior a 2.500,00 € (IVA inclòs), que a més haurà 
d’acompanyar-se de còpia de la factura i de la transferència bancària que 
acrediti el seu pagament. El fet de que només s’hagin de presentar còpies de 
les factures superiors a 2.500,00 €, no eximeix de la necessitat de que totes les 
despeses, fins i tot les menors, hagin de complir amb la normativa sobre 
facturació  (Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament pel que es regulen els obligacions de facturació). No es podrà 
fraccionar un pagament o facturació amb l’únic objecte d’eludir el requisit o 
necessitat de presentació de la còpia de les factures. Així mateix, juntament 
amb el compte justificatiu, el grup municipal haurà d’acreditar que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
9.- El saldo no justificat al final de l’exercici s’incorporarà a l’exercici següent 
com a saldo inicial. El saldo pendent d’utilitzar al final del mandat 2019-2023 
s’haurà de reintegrar a la tresoreria a l’Ajuntament abans del dia 30 de juliol de 
l’exercici. 
 
10.- No podrà lliurar-se un nou pagament per assignació corresponent a un 
exercici si no s’han presentat les justificacions en temps i forma de l’exercici 
anterior, o bé no s’han justificat adequadament.  
 
11.- L’interventor/a de l’Ajuntament només comprovarà, per a poder lliurar les 
assignacions d’un exercici, que: 

- Els grups municipals han presentat la justificació de l’exercici 
anterior. 

- S’han costejat i admès per alcaldia i que s’està preparant l’expedient 
per a sotmetre’l a aprovació plenària. 
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- El grup municipal ha aportat certificat de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o no s’ha oposat 
que l’Ajuntament ho consulti directament davant els corresponents 
organismes. 

 
Cinquè.- Condicionar l’execució d’aquests acords: 
 

a) En el cas de les assistències al Consell de Govern, a l’aprovació definitiva de 
l’expedient de modificació puntual del ROM per tal de constituir el citat Consell. 
b)  En tots 3 supòsits, a l’aprovació de l’expedient de modificació 
pressupostària per disposar de la corresponent consignació pressupostària, si 
escaigués. 

 
Sisè.- Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació, i 
difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, 
en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 


