ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL DE 2013.
La Bisbal del Penedès, 15 de juliol de 2013.
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió extraordinària els membres del Ple, sota la
presidència de l’Il·lma. Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM), Alcaldessa
accidental de la Corporació i Presidenta d’aquest Ple i amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sr. Ferran Maria Garcia Escobar (CIU)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sra. Agnès Ferré Cañellas (CIU)
Sr. Ramon Rovira Guasch (PSC-PM)
Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de la
Corporació.
El senyor Josep Maria Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la Bisbal, no assisteix al
ple, segons decret d’alcaldia de delegació de funcions de data 8 de juliol de 2013 fins
el 18 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
El senyor Pere Saumoy Bundó (CIU), excusa la seva absència amb escrit presentat
per correu electrònic en data de 15 de juliol de 2013.
El secretari fa avinent que el grup municipal de CiU ha presentat fora de termini una
moció per donar suport a l’esport amateur català. S’acorda per tots els presents
posposar la seva discussió i incloure-la per debatre-la en el ple ordinari del mes de
setembre.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament, segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriu:
ORDRE DEL DIA
1.- DECLARACIÓ NUL·LITAT DE PLE DRET CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
JOVENTUT BISBALENCA CF.
El secretari fa lectura de la proposta que es porta a aprovació.
La senyora Burgos (CIU), manifesta que en primer lloc, vaig a fer un breu recorregut
per les circumstàncies que afecten a la Bisbal i perjudiquen als seus veïns. Vostès
decideixen com i a qui donar subvencions, que el seu grup des de l’oposició ja va
advertir a l’equip de govern, que no estaven fent les coses bé, i han fet cas omís.

Que han actuat amb arrogància i prepotència i per segona vegada els diuen que la
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seva forma de fer les coses no s’ajusta a la legalitat.
Són les nostres entitats i associacions les que paguen els plats trencats de la seva
prepotència i la Joventut Bisbalenca, els jugadors, nens i families que hi participen són
les que avui han de carregar a la seva esquena les seves males decisions i la seva
dictatorial postura.
Vostès van decidir donar subvencions a dit, saltant-se qualsevol criteri d’equitat i
justícia, van decidir despilfarrar, i algun dia hauran d’explicar davant la justícia i davant
a qui correspongui en benefici de qui ho han fet.
Va ser vostè Sr. Puigibet i el seu equip de govern els que han decidit saltar les normes,
no l’associació.
Les entitats i associacions mai havien tingut cap problema, fins que vostès van entrar,
ni tan sols retornar subvencions, perque les coses no es fessin de forma legal.
Les seves males decisions perjudiquen a la Bisbalenca, però ahir van perjudicar a la
Masieta, Esplai, Priorat, Miralba i els Diables, entre d’altres.
Sr. Puigibet, calli i escolti: governar no es despilfarrar, i no complir lleis. Governar és
tenir responsabilitat i administrar els recursos en benefici de tots.
Vostè presumeix de prendre decisions. Però les decisions que vostè prèn, les podria
prendre qualsevol nen de primària fins a tercer curs.
Sr. Puigibet no li arriba amb la presa de pota de l’any passat, sinó que aquest any ( en
l’informe jurídic de la Generalitat ho diu molt clar ), aquest any vostè torna a perjudicar
a la Joventut Bisbalenca, aquesta vegada d’amagat per junta de govern i sense passar
pel ple. Ja els ha dit que també hauran de retornar la subvenció d’aquest any ? O
esperarà vostè a que sigui la justícia qui li ordeni. Miri que de tant anar el càntar a la
font al final es trenca.
Amb vosté això és normal, adoleix de tot sentit de la responsabilitat i com avui no dóna
la cara davant del Ple, deixa sol al seu equip de govern, convocant el ple quan està de
vacances intencionadament. Una actitud vergonyosa, com les que vostè té per costum
realitzar.
Li diem molt clar, si hi ha diners per donar subvencions, el que ha de fer és obrir un
procés de convocatòria transparent i per tot el món, en proporció a criteris objectius.
El senyor Rovira ( PSC), manifesta que l’equip de govern aplica el “rodillo”, que es
parla molt de Madrid, però aquí s’aplica. S’ha informat d’altres ajuntaments sobre
temes de subvencions de característiques similars, i no ha trobat a cap que tingués el
gruix de subvenció com les que s’han donat a la Bisbal. La gent de fora ja no es
sorprèn. Pregunta de qui cobra el Sr. Fernández ?
L’Alcaldessa li respon que és funcionari.
El senyor Rovira (PSC) manifesta la seva sorpresa per ser president de l’equip de
futbol. Es queixa que moltes entitats del poble no reben cap mena de subvenció, no hi
ha proporcionalitat. L’Ajuntament és per servir a les entitats. Ho tenen tot al revés. No
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perquè les entitats facin la festa a l’Ajuntament. No s’hauria d’haver arribat fins aquí.
A continuació es sotmet a votació :
VOTS A FAVOR 9 (5 ERC-AM, 3 CIU i 1 PSC)
Quedant aprovat el punt com segueix, per unanimitat dels assitents.
“ACORD DE DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET L’ACTE ADMINISTRATIU
D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I L’ENTITAT ESPORTIVA “JOVENTUT BISBALENCA CF”
Atès que en data 21 de setembre de 2011, el Ple va aprovà el conveni de col·laboració
entre aquest ajuntament i l’entitat esportiva “Joventut Bisbalenca CF”, amb l’objectiu de
donar suport al futbol en el municipi, mitjançant l’aportació per part de l’Ajuntament de
la quantia de 50.000€, per a les despeses de fitxes, àrbitres, desplaçaments,
equipatges i altres despeses necessàries per a dur a terme l’activitat. La vigència del
conveni es determinarà per a la temporada de futbol 2011-2012.
Atès que en data 4 de juny de 2012, els regidors de CiU de l’ajuntament de la bisbal
del Penedès, sol·licitaren informe sobre el procediment seguit en la presa d’acords
referent a l’entitat “Joventut Bisbalenca CF.
Atès que en data 24 d’agost de 2012, s’emet un informe sobre l’adopció d’acords en
relació amb l’entitat esportiva “Joventut Bisbalenca CF”.
Atès que en data 23 de novembre de 2012, la secretària accidental de l’ajuntament de
la Bisbal del Penedès emet informe sobre el procediment i la legislació aplicable per a
declarar la nul·litat de ple dret del conveni de col·laboració subscrit entre aquest
ajuntament i l’entitat “Joventut bisbalenca CF”, aprovat per Ple municipal del 21 de
setembre de 2011
Atès que en data 18 de desembre de 2012, es va iniciar expedient de revisió d’ofici
d’un acte administratiu nul, per acord del Ple.
Atès que en data 6 de juny de 2013, es va rebre el Dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora en el qual es conclou que és procedent informar favorablement sobre la
revisió d’ofici de l’acord de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, de concessió d’una
subvenció de 50.000€ a l’entitat “Joventut Bisbalenca CF”, durant la temporada 20112012, per estar incurs en nul·litat de ple dret.
Atès que en data 6 de febrer de 2012, es va concedir audiència als interessats perquè
al·leguessin o aportessin els documents que estimessin pertinents, en aquest període
d’audiència atorgat als beneficiaris , els quals han presentat una al·legació:

Al·legació núm. 1.- José Fernández Merlo com a president de la Joventut Bisbalenca
CF , presentada en data 19 de febrer de 2013, amb registre d’entrada número 372
al·legant que sense l’aportació municipal les entitats no haguessin pogut fer-se càrrec
de les despeses de fitxes, arbitres, desplaçaments, equipatge i altres despeses que
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siguin necessàries realitzar per a dur a terme l’activitat. Per altre banda, el 7 de
setembre de 2012 es va presentar la justificació de la subvenció detallant els rebuts
que cobrien els imports aportats per l’Ajuntament i destinades al pagament de les
despeses de la temporada de futbol 2011-2012. Pel qual les aportacions realitzades
per l’Ajuntament es van destinar al pagament d’aquestes despeses.
És per tot això, que el Ple,
ACORDA
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. José Fernández Merlo, en
representació de Joventut Bisbalenca CF en relació amb l’expedient de revisió d’ofici
de l’acte administratiu el conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i l’entitat
esportiva “Joventut Bisbalenca CF”, amb l’objectiu de donar suport al futbol en el
municipi, mitjançant l’aportació per part de l’Ajuntament de la quantia de 50.000€, per a
les despeses de fitxes, àrbitres, desplaçaments, equipatges i altres despeses
necessàries per a dur a terme l’activitat. Es desestima perquè els fets al·legats no es
corresponen a l’audiència concedida, és a dir, el perjudici patrimonial al·legat per
l’entitat no corresponen al·legar-lo en aquest procediment de declaració de nul·litat de
l’acord que ha donat lloc a l’audiència. En cas que l’Entitat entengui que ha sofert un
perjudici caldrà sol·licitar la responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de la Bisbal
del Penedès.
SEGON. Declarar nul de ple dret l’acte administratiu el conveni de col·laboració entre
aquest ajuntament i l’entitat esportiva “Joventut Bisbalenca CF”, amb l’objectiu de
donar suport al futbol en el municipi, mitjançant l’aportació per part de l’Ajuntament de
la quantia de 50.000€, per a les despeses de fitxes, àrbitres, desplaçaments,
equipatges i altres despeses necessàries per a dur a terme l’activitat. La vigència del
conveni es determinarà per a la temporada de futbol 2011-2012, als efectes de
reintegrament de subvenció.
TERCER. Iniciar expedient de reintegrament de la subvenció de conformitat amb l’
article 36.4, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
QUART. Que per intervenció s’emeti informe per acreditar les quantitats percebudes
pels beneficiaris dels convenis.
CINQUÈ. Notificar als interessats la declaració de nul·litat de l’acte administratiu a
l’entitat esportiva “Joventut Bisbalenca CF”.”

2.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA TINENÇA ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
El Secretari llegeix la proposta.
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El senyor Garcia (CIU), vol que es faci constar la limitació que hi ha de 3 minuts per
intervenir. Entrant en la discussió d’aquest punt, manifesta que si s’ha pensat en que
cobrant aquesta taxa, hi ha risc d’abandonament de l’animal. Critica a l’equip de
govern perque van “a salto de mata “, no planifiquen res, no regulen bé, i ja fa temps
que s’havia d’haver regulat i evitat situacions compromeses, regular la tinença
d’animals en general. Hi ha una problemàtica gran amb animals de carrer ( gats,
gossos ) i no s’està fent res. Diu que avui s’aprovarà aquesta ordenança, que votaran
a favor, però dintre d’alguns plens s’aprovaran altres qüestions, i així no hi haurà una
ordenança unificada. Que no s’esperi a que passin incidents per regular, que s’avanci.
El senyor Rivas (ERC-AM), està d’acord amb el que diu el senyor García ( CIU), tot i
que recorda que CIU ha governat 23 anys a la Bisbal del Penedès, i mai va portar a
cap ple cap ordenança sobre aquesta temàtica. Fa autocrítica que ERC-AM en sis
anys comença ara a moure fitxa. S’ha d’acabar de fer una ordenança més ampla.
VOTS A FAVOR 9 (5 ERC-AM, 3 CIU i 1 PSC)
Queda aprovat el punt, per unanimitat dels assitents, com segueix:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
POTENCIALMENT PERILLOSOS

DE

LA

TINENÇA

D’ANIMALS

ARTICLE 1. Objecte
L’objecte de la present Ordenança és la regulació de la tinença d’animals
potencialment perillosos en compliment de l’establert a la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, per a la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret
287/2002, de 22 de març, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos1, de Catalunya.
Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta Ordenança els gossos i animals pertanyents
a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de
les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització
oficial, tal i com diu la Llei 50/1999, de 23 de desembre.

ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació
L’Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal, és d’obligat compliment per a
tota persona física o jurídica i afectarà a qui resideixi en aquest Municipi.

1

Cal tenir en compte que s’ha de realitzar una interpretació sistemàtica de la Legislació existent en la
matèria, ja que la disposició final primera de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, estableix que els
articles 4 i 9.1 de la mateixa tenen caràcter bàsic, emparant-se en el què es disposa en l’article
149.1.13.ª i 16.ª de la Constitució, que atribueix a l’Estat competències en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i bases i coordinació general de la sanitat.
La resta d’articles de la norma estatal es dicten amb la finalitat de garantir adequadament la seguretat
pública atribuïda a l’Estat en virtut del què disposa l’article 149.1.29ª de la Constitució, sens perjudici de
les competències que, d’acord amb els seus Estatuts, tinguin atribuïdes les Comunitats Autònomes, en
matèria de protecció de persones i béns i manteniment de l’ordre públic.
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ARTICLE 3. Animals Potencialment Perillosos
Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquesta Ordenança, i
d’acord amb l’article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, els Annexes I i II del Reial decret 287/2002,
de 22 de març, pel qual es desenvolupa aquesta Llei, i l’article 1 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
— Els que pertanyen a la fauna salvatge, sent utilitzats com a animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seva agressivitat, que pertanyen a espècies o
races que tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres
animals i danys a les coses.
— En especial, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, aquells que
presenten una o més de les següents circumstàncies:
— Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
— Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
— Gossos que pertanyen a una de las següents races o a llurs encreuaments:
1. Bullmastiff.
2. Dòbermann.
3. Dogo argentí.
4. Dogo de Bordeus.
5. Fila brasiler.
6. Mastí Napolità.
7. Pit Bull.
8. Presa canari.
9. Rottweiler.
10. Staffordshire.
11. Tosa Japonès.
— Llevat que es tracti de gossos pigall o de gossos d'assistència acreditats i
ensinistrats en centres oficialment reconeguts, d'acord amb la legislació autonòmica o,
si s'escau, estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase d'instrucció per
adquirir aquesta condició, que reuneixin totes o la majoria de les característiques
següents:
1. Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
2. Caràcter marcat i gran valor.
3. Pèl curt.
4. Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70
centímetres i pes superior a 20 kg.
5. Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
6. Coll ample, musculós i curt.
7. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt.
8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb cames relativament llargues formant un angle moderat.
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ARTICLE 4. La Llicència Municipal
Tota persona que vulgui ser propietari d’un animal potencialment perillós haurà de
sol·licitar prèviament una llicència.
L’obtenció de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos meritarà
una taxa municipal. La quantia quedarà fixada en la seva corresponent Ordenança
fiscal.

ARTICLE 5. Òrgan Competent per a Atorgar la Llicència
L’Alcalde-President de la Corporació serà el competent per a poder atorgar les
llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, en compliment de l’article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

ARTICLE 6. Requisits per a la Sol·licitud de la Llicència
Per a obtenir la llicència per a la tinència d’animals potencialment perillosos, es
necessita acreditar els següents requisits:
— Ser major d’edat.
— No haver estat condemnat por delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així
com no estar privat per Resolució Judicial del dret a la tinència d’animals
potencialment perillosos.
— Certificat d’aptitud psicològica i física.
— Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers que puguin ser causats pels seus animals, por una quantia mínima de
150.253,03 €.
— No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de las
sancions accessòries de las recollides en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre.

ARTICLE 7. Termini

La llicència tindrà un període de duració de cinc anys, després del qual caldrà ser
renovada per períodes successius d’igual duració i pel mateix procediment.
La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir
amb els requisits necessaris perquè li sigui concedida.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada
pel seu titular, en el termini de quinze dies des de que es produeixi, a l’Alcalde.
ARTICLE 8. Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos
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En compliment de l’article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinència d’animals potencialment perillosos, existirà un Registre d’Animals
Potencialment Perillosos, en el que hi hauran de constar inscrits.
El titular de la llicència de tinència d’animals potencialment perillosos té la data en que
s’ha obtingut la corresponent llicència, sent necessari aportar les següents dades:
— Les dades personals del posseïdor.
— Les característiques de l’animal.
— El lloc habitual de residència de l’animal.
— El destí de l’animal, a:
— Conviure amb els éssers humans.
— Finalitat diferent, per exemple, la guarda, protecció...
En el cas de gossos potencialment perillosos, a més cal especificar la raça i demés
circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat del gos.
ARTICLE 9. Identificació
En el cas de gossos potencialment perillosos, els propietaris, criadors o posseïdors
tindran l’obligació d’identificar l’animal mitjançant un microxip, que s’haurà d’implantar
a l’animal.
ARTICLE 10. Obligacions dels Posseïdors
— El titular de la llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre
d’Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en que
hagi obtingut la corresponent llicència.
— La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà
que la persona que els condueix i controla dugui la Llicència administrativa i la
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals
Potencialment Perillosos.
— Els gossos potencialment perillosos hauran de dur obligatòriament morrió, apropiat
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.
— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys
de dos metres, sense poder-se dur més d’un d’aquests gossos per persona, que en
cap cas poden ser conduïts per menors de setze anys.
— Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o
qualsevol altre espai determinat, hauran d’estar lligats, a no ser que disposi d’un
habitacle amb la superfície, altura i tancament adequats, para protegir a les persones
o animals que accedeixin o s’apropin a aquests espais.
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— Les portes de las instal·lacions cal que siguin tan resistents i efectives com la resta
del contorn i han de dissenyar-se per a evitar que els animals puguin desencaixar o
obrir per ells mateixos els mecanismes de seguretat.
— El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència de que hi ha un
animal d’aquest tipus.
— La sostracció o pèrdua del animal haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini
de quaranta-vuit hores des de que tingui coneixement dels fets.
— La venta, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal haurà de comunicarse al Registro Municipal.
— Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a una
altra, si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, caldrà
efectuar les inscripcions oportunes en els Registres Municipals.
— En els fulls registrals de cada animal s’haurà de fer constar igualment el certificat
de sanitat animal expedit per l’Autoritat competent que acrediti, anualment, la
inexistència de malalties o trastorns que el facin especialment perillós.

ARTICLE 11. Mesures de Correcció
L’esterilització dels animals podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del titular
o posseïdor de l’animal o, si s’escau, obligatòriament per mandat o resolució de les
Autoritats administratives o judicials, i haurà de ser, en tot cas, inscrita en el
corresponent full de l’animal. El certificat d’esterilització, haurà d’acreditar que
l’esmentada operació ha estat efectuada sota supervisió veterinària, amb anestèsia
prèvia i amb les degudes garanties de que no se li ha causat dolor o patiment.
En els casos concrets de gossos que presenten comportaments agressius patològics
no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutica existents, poden
considerar-se sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en la castració o
el sacrifici de l’animal.

ARTICLE 12. Infraccions i Sancions

A efectes de la present Ordenança, les infraccions es classifiquen en molt
greus, greus y lleus. El coneixement per part de l’Ajuntament, ja sigui d’ofici o per
denúncia, de la comissió d’alguna de las infraccions regulades en l’article 132 de la Llei
2

Tindran la consideració d’infraccions administratives molt greus les següents:
— Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie, i qualsevol gos, entenent-se per
animal abandonat tant aquell que vagi preceptivament identificat, com els que no portin cap identificació
sobre el seu origen o propietari, sempre que no vagin acompanyats de cap persona.
— Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
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50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, en l’àmbit de les seves competències, avalarà l’inici de
l’expedient sancionador. Seran d’aplicació les sancions de l’article 13.53 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre.

ARTICLE 13. Responsabilitat i Indemnitzacions

La imposició de qualsevol de les sancions previstes en la present Llei no exclou de la
responsabilitat civil de la persona sancionada ni de la indemnització que se li pugi
exigir per danys i perjudicis.
ARTICLE 14. Comís d’Animals

Mitjançant els seus Agents podrà comissar els animals objecte de protecció en el
mateix moment en que existeixin indicis racionals de que s’està realitzant actuacions
que suposin una infracció de la present Ordenança.
Aquest comís tindrà caràcter preventiu fins a la resolució del corresponent expedient
sancionador, que en tot cas cal que determini la finalitat que ha de donar-se als
animals comissats.
Les despeses del comís van a compte de qui comet la infracció.

DISPOSICIÓN FINAL

La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor una cop hagi transcorregut el termini establert en l’article
65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.”
— Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui manqui de
llicència.
— Ensinistrar animals per a activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.
— L’ensinistrament d’animals potencialment perillosos per qui manqui del certificat de capacitació.
— La organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacle d’animals
potencialment perillosos o la seva participació en aquests, destinats a demostrar l’agressivitat dels
animals.
Tindran la consideració d’infraccions administratives greus les següents:
— Deixar anar un animal potencialment perillós en espais públics sense morrió o deslligat de la
cadena.
— El transport d’animals potencialment perillosos amb vulneració del que disposa l’article 10 d’aquesta
Llei.
— La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les Autoritats
competents o els seus agents, amb vista al compliment de les funcions establertes en aquesta Llei, així
com el subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa.
Tindran la consideració d’infraccions lleus l’incompliment de les obligacions establertes a la Llei, que
no es regulen com a infracció greu o molt greu.
3
Les infraccions lleus estan sancionades amb multa des de 150,25 a 300,51 €.
Les infraccions greus des de 300,52 fins a 2.404,07 €.
Les infraccions molt greus des de 2.404,6 fins a 15.025,30 €.
Les infraccions greus i molt greus podran dur aparellades sancions accessòries.
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3.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GIMNÀSTICA
El Secretari llegeix la proposta.
La senyora Ferré (CIU), manifesta que el seu grup votarà en contra atès que revisant
l’expedient sobre aquesta ordenança troba que manquen aspectes com memòria,
estudi econòmic, previsió d’ingressos, sou de la professora de gimnàstica, on està
previst fer les classes, a quin sector de la població s’adreçarà, i com s’ha establert el
preu. Manifesta el seu advertiment i que consti en acta que el fet que només es doni 3
minuts per intervenció a l’oposició pot ser considerat possible delicte de
desobediència.
L’Alcaldessa, respecte a aquesta afirmació manifesta que estan pendents de la
resolució del jutjat. I sobre el tema que es debat, manifesta que moltes persones han
vingut a preguntar si es podia donar aquest servei, i que sobre el preu, atès com estan
les coses, s’ha buscat un preu popular, s’està treballant en la planificació d’aquest
servei, per veure si és viable.
VOTS A FAVOR 5 ERC-AM,
VOTS EN CONTRA 3 CIU
ABSTENCIONS 1 PSC
Quedant aprovat el punt, con segueix:
“ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE GIMNÀSTICA
Article 1. Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 41, del text refós a la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL)
l'Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de gimnàstica.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament
sol licitin la prestació del servei municipal de gimnàstica.

Article 3 Persones obligats al pagament
1. Són persones obligades al pagament dels preus públics regulats en aquesta
Ordenança les persones que sol licitin o es beneficiïn de la prestació del servei.
2. Per tal de sol·licitar el servei, serà necessari que el sol·licitant s’adreci a l’ajuntament
i ompli formulari de sol·licitud.
3. Per poder sol·licitar el servei s’ha d’estar empadronat en el municipi i no tenir deutes
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amb l’Ajuntament.
Article 4 Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent
Preu únic de 8 euros per servei.
Article 5 Obligacions de pagament i normes de gestió
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de
que s’utilitza el servei de gimnàstica.
2. La tarifa s’exigirà en efectiu en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
Disposició final
La present Ordenança, començarà a regir a partir del dia següent a la publicació del
seu text íntegre i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.”

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLANTILLA DEL PERSONAL I CATÀLEG LLOCS
DE TREBALL
El Secretari llegeix la proposta.
La senyora Ferré (CIU), manifesta que l’equip de govern, no facilita la inscripció, atès
que no ajuda a la gent nou vinguda, es demanen dos anys mínims d’empadronament
entre d’altres requisits i al corrent de pagament dels impostos municipals. Amb
aquestes mesures això fa que molta gent es tiri enrere i no matriculin als seus nens a
l’escola bressol.
El senyor Rovira (PSC), fa esment de les grans infraestructures que s’han fet ( entre
d’elles aquesta ) i que degut a la situació econòmica que hi ha, ara esdevenen
inviables, amb el consegüent cost que això genera a les arques municipals. És
conscient de les retallades, i es mostra comprensible amb aquesta decisió.

La senyora Verdún (ERC-AM), respon als grups de l’oposició, dient que quan CIU
governava a la Bisbal, els nens anaven a una instal.lació prefabricada, i fins i tot sense
sortida d’emergències, i que a l’hora d’anar a dinar, havien de sortir fora, i si plovia es
mullaven. Diu que la Generalitat encara no ha abonat subvencions d’anys passats, i
que això fa que sigui l’ajuntament qui estigui suportant aquesta despesa. Que els nens
mereixen tenir unes instal.lacions i un servei com cal. La noia a la qual se li amortitza
la plaça ja l’any passat se li va reduir l’horari i ja està assabentada i conforme. Aclareix
a la senyora Ferré (CIU), que és un any el mínim que es demanen.
VOTS A FAVOR 6 5 ERC-AM i 1 PSC
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VOTS EN CONTRA 3 CIU
Quedant aprovat el punt segons segueix:
“MODIFICACIÓ PLANTILLA DEL PERSONAL
El Ple, en la seva sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2012, va aprovar la
plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual que ha
d’acompanyar el pressupost del 2013.

Atesa a la situació actual de crisis econòmica que repercuteix en les famílies del nostre
municipi, les quals no matriculen els nens/es a la llar d’infants ni fan ús amb la mateixa
intensitat, que en cursos passats, del menjador escolar.
Atès que en el curs 2012-2013 ja es va portar a terme una reestructuració de personal
de la llar d’infants reduint la jornada laboral de dues places de tècnic de llar i
l’amortització de dues places de monitor de menjador adscrits a la llar d’infants i una
plaça d’auxiliar de llar, per manca d’alumnat tan sols estaven matriculats 32 alumnes.
Atès que novament durant el període de matriculació dels alumnes a la llar d’infants
pel curs 2013-2014, que ha tingut lloc durant el mes de juny, els alumnes actualment
matriculats són 27 alumnes.
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL) estableix que la plantilla
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
D’acord amb l’art. 31.3. del RPEL, la modificació de la relació de llocs de treball, en el
supòsit a què es refereix l'article 27.1 d'aquest Reglament, s'ha de justificar mitjançant
la memòria que acrediti les circumstàncies de l'article 27.2 d'aquest Reglament i, si
s'escau, la definició dels llocs de què es tracti.
Per tot això, el Ple, acorda:
Primer.- Amortitzar una plaça de tècnic de la llar d’infants.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’establer a l’article 283.4 del
Dl 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya i l’article 28 del reglament del personal al servei de les entitats locals.”
5.-APROVACIÓ DONAR SUPORT AL MANIFEST DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS SOBRE LA GRATUÏTAT DELS PEATGES A LA COMARCA
El Secretari llegeix la proposta.
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El senyor Garcia (CIU), manifesta que aquesta proposta és la segona part d’una
proposta que ja es va aprovar el mes passat en un altre ple, i que en definitiva el que
es tracta és que s’aconsegueixi la gratuïtat, sense cap demagògia.
El senyor Rovira (PSC), que és també conseller comarcal, subscriu la totalitat d’aquest
manifest.
VOTS A FAVOR 9 (5 ERC-AM, 3 CIU i 1 PSC)
Quedant aprovat el punt, per unanimitat. A continuació es transcriu el manifest.
“DONAR SUPORT AL MANIFEST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS SOBRE LA GRATUÏTAT DELS PEATGES A LA COMARCA.
La comarca del Baix Penedès està creuada per dues línies de trens de rodalies i una
de gran velocitat, dos gasoductes, dues línies d’alta tensió, tres autopistes de peatge
(AP-7, AP-2 i la Pau Casals ) i una carretera estatal (N-340) a desdoblar en un futur
immediat, conformant un corredor per on han de creuar totes les infraestructures que
donen servei al país.
Malgrat aquesta situació i paradoxalment, els ciutadans i les ciutadanes del Baix
Penedès pateixen evidents limitacions al seu dret a la mobilitat i, per tant, perden
competitivitat respecte d’altres territoris més “ben situats”, perquè les vies alternatives
a l'AP-7 i a la C-32 lliures de peatges –que són la C-31 i la N-340- actualment estan
saturades i poden ser perilloses per l'alt volum de transit de vehicles que han de
suportar.
Aquest fet genera que, tant la circulació en direcció a Barcelona i a Tarragona
esdevingui un viacrucis per tots aquells ciutadans que s'hi han de desplaçar per motius
laborals o personals en ambdues direccions cada dia. Aquesta situació s’agreuja en el
període estival, quan el volum de vehicles augmenta de forma molt sensible, provocant
contínues retencions a les vies gratuïtes que creuen el Baix Penedès, tant la N-340
com al C-31.
Per altre banda, des dels últims anys, la comarca del Baix Penedès i sobretot aquells
petits municipis de l'interior del territori han buscat vies alternatives de foment de
l'economia local i comarcal. I ho ha fet prioritzant aspectes mediambientals i de
protecció del paisatge de la comarca, amb l’objectiu de fomentar activitats com
l'enoturisme i creant sinèrgies amb el turisme tant estès als municipis costaners i que
acaba beneficiant tot el nostre territori.
Des de l'any 2002 que va redactar-se el primer projecte del desdoblament de la N-340,
els diferents ajuntaments afectats i el Consell Comarcal del Baix Penedès han
demanat diàleg entre el territori i el Ministeri de Foment amb l’objectiu finalment es
pogués arribar a un consens entre ambdues administracions per poder executar
aquella alternativa que fos menys perjudicial pel territori.
En aquest primer projecte de l'any 2002 estava contemplada l'alternativa B-Autopista
(amb peatge lliure per trànsit intern) que permetia ampliar en un o dos carrils
l'autopista en ambdós sentits. Aquesta proposta va rebre el consens de tots els
ajuntaments afectats així com del mateix Consell comarcal.
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En el projecte del Ministeri de l'any 2006 aquesta alternativa desapareix. Tampoc
s'esmenta en l'avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona de la
Generalitat de Catalunya, de l'any 2007.
Davant d’aquesta situació, el territori va presentar tot un seguit d'al·legacions per
millorar la mobilitat dels residents, tant cap a Barcelona com cap a Tarragona. Se
sol·licitava que es respectés l'alternativa B-autopista en el traçat del desdoblament de
la N-340, alhora que també es demanava resoldre el trànsit del recorregut el VendrellVilanova-Sitges amb gratuïtat de l'autopista C-32. S'argumentava que la C-31 no té
prou capacitat. Totes aquestes al·legacions van ser rebutjades.
Paral·lelament a la presentació de les al·legacions, l'any 2010 es van iniciar els tràmits
de presentació d'un contenciós administratiu a l'Audiència Nacional i es es van
presentar a les diferents administracions del territori tot un seguit de mocions
defensant l'alternativa consensuada pel territori referent al desdoblament de la N-340.
L’any 2012 es va desestimar aquest contenciós.
Referent a la gratuïtat i revisió dels peatges de la C-32, el març del 2007 el Consell
Comarcal del Baix Penedès va aprovar una moció de rebuig a l'increment dels peatges
de la C-32. El setembre 2012 el Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar la
gratuïtat dels peatges de les autopistes que passen per la comarca pels residents al
Baix Penedès (peatge de Cunit i peatge de Vendrell).
Tenint en compte que hi ha hagut casos similars en el territori, on aquesta petició de
facilitar el trànsit dels ciutadans i ciutadanes preveient poder circular per dins
l'autopista de forma gratuïta, s'ha resolt favorablement, com són en el tram
Torredembarra-Salou i el cas de Vilafranca-Sant Sadurní.
Tenint en compte que la voluntat del territori és utilitzar les vies ja construïdes al Baix
Penedès, com poden ser la AP-7 i la C-32, com a corredor intern gratuït, es procedeixi
a suprimir els peatges de Cunit i el Vendrell, de manera que l'arc així considerat actuï
com a una ronda comarcal capaç de millorar les comunicacions viàries dels residents a
la comarca tant amb Barcelona com amb Tarragona.
Per tot l’exposat el Ple ha acordat el següent:
Primer. Instar la gratuïtat del peatge de Coma-ruga (el Vendrell) fins a Torredembarra i
fins a Cubelles, mentre el Ministerio de Fomento resolgui una solució definitiva per a la
carretera N 340 al seu pas pel Baix Penedès.
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat de la
comarca del Baix Penedès.”

6.- APROVACIÓ MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
El Sr. Garcia (CIU), llegeix la proposta que el grup municipal de CIU de la Bisbal del
Penedès porta a aprovació en aquest ple. No hi ha res més democràtic que la gent
d’un poble pugui decidir el que vol ser.
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El Sr. Rivas (ERC-AM), manifesta que el seu grup votarà a favor pel propi contingut de
la moció, però que a diferència amb altres mocions similars que el grup d’ERC-AM ha
presentat en altres plens, i d’una sensibilitat i temàtica similar, resulta curiós que el
grup de CIU, s’hagi abstingut.
Igualment, troba incongruent que CIU presenti aquesta moció, quan per exemple, CIU
governa a molts ajuntaments amb el PP, que és l’enemic polític dels catalans e inclús
personals degut als atacs constants que fan en contra dels catalans
El Sr. Garcia (CIU) li respon que revisi en mocions anteriors quina ha estat el suport de
CiU sobre el dret de decidir. I que revisi totes les propostes que el grup de ERC-AM ha
presentat, perque més del 70% d’elles, malgrat la rivalitat política s’ha votat
favorablement pel seu grup polític, això vol dir alguna cosa.

VOTS A FAVOR 9 ( 5 ERC-AM, 3 CIU i 1 PSC)
Quedant el punt aprovat per unanimimitat, segons es transcriu la moció:
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de
gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir
sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
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favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.

Per tot això, el Ple, acorda el següent::
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat
de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.”
No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta sessió del
Ple quan són les 10.55h del matí del dia 15 de juliol de 2013, de la qual n’estenc la
present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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