Ref. 11.250907
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE SETEMBRE
DE 2007

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió :
Data :
Hora d’inici :
Hora d’acabament
Lloc :

11/2007
25.09.07
20,05 h.
21,30 h.
Ajuntament

ASSISTENTS
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Francesc Yruela i Díaz
Núria Anglada i Casamajor
Ramon Romaguera i Amat
Concepció de Ribot i Mundet
Oscar Aparicio i Pedrosa
Albert Pacheco i Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor i Hernández
Secretària acctal.
Carmina Casas Noguer
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió ordinària del dia 31.07.2007
2. Aprovació del compte general de l´Ajuntament i l´organisme autònom Patronat Municipal
d´Esports.
3. Aprovació Text refós del projecte de Modificació del PGOU de la Bisbal, per a la reordenació de
sòl i sostre, en interès d´equipaments públics (nous jutjtas, arxiu històric comarcal i Terracotta
Museu
4. Actuació PUOSC 334/2007 urbanització de la zona d´ubicació dels nous jutjats i l´arxiu històric
comarcal. Acceptació d´ajudes i normativa
5. Adjudicació de les obres d´urbanització de la zona d´ubicació dels nous jutjats i l´arxiu històric
comarcal
6. Assumptes d´urgència
Control i seguiment dels òrgans de govern
7. Donar compte decrets de l´Alcaldia
8. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31.07.2007.
L´acta de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2007, una còpia de la qual es va trametre als
regidors amb la convocatòria de la sessió d´avui, s´aprova per unanimitat, una vegada efectuades
les següents esmenes :
Sr. Teixidor.- Pàgina 11. On diu: “... ja que no recorda que en els darrers anys s´hagi posat cap
nom de dona a cap carrer”. Ha de dir : “... ja que no recorda que en els darrers anys s´hagi posat
cap nom de dona a cap carrer i òbviament a cap edifici”.
Sr. Romaguera.- Pàgina 18; primer paràgraf : On diu: “ Considera que hi ha actuacions que
s´haurien de posar en evidència.” Ha de dir: “ Considera que hi ha actuacions que s´haurien de fer
evidents.
Sr. Sais.- Pàgina 6. On diu : “... i l´equip de govern és qui decideix els temps, “el cailing” i quan les
coses es tiren endavant”. Ha de dir : “... i l´equip de govern és qui decideix el temps, “el timing” i
quan les coses es tiren endavant”.
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L´AJUNTAMENT I L´ORGANISME AUTÒNOM
PATRONAT MUNICIPAL D´ESPORTS
Format per la Intervenció Municipal, en data 14-05-2007, el Compte General corresponent a
l'exercici 2006, d'acord amb el que estableix l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004,
de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció de comptabilitat –model normal- de
l’Administració Local, amb aplicació a partir de 1 de gener de 2006.
Atès que es va informar favorablement per la Comissió Especial de Comptes de data 22-05-2007.
Atès que s'ha sotmès a informació pública, mitjançant publicació al BOP de Girona núm. 114 de
data 8 de juny de 2007, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni observació relativa a
l'expedient d'aprovació.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d’hisenda i patrimoni; administració i règim
interior; tercera edat; sanitat i seguretat ciutadana.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda :
Primer.- APROVAR el Compte General de l’Ajuntament, el qual integra el de l’organisme autònom
Patronat Municipal d’Esports, corresponent a l’exercici econòmic 2006.
Segon.- RENDIR el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una vegada hagi
estat aprovat pel Ple de la Corporació.
3.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL PGOU DE LA BISBAL,
PER A LA REORDENACIÓ DEL SÒL I SOSTRE, EN INTERÈS D´EQUIPAMENTS PÚBLICS
(NOUS JUTJATS, ARXIU HISTÒRIC COMARCAL I TERRACOTTA MUSEU)
Atès que el Ple municipal de data 30 de gener de 2007, en sessió ordinària, va
aprovar provisionalment el projecte de la modificació puntual del Pla general
d'ordenació urbana de la Bisbal d'Empordà per a la reordenació de sòl i sostre, en

interès d'equipaments públics ( nous jutjats, arxiu històric comarcal i Terracotta
Museu ;
Atès la resolució de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió de data
15 de març de 2007;
Vist l'informe emès pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en
data 12 de setembre d'enguany;
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el text refós del projecte de la modificació puntual del Pla general
d'ordenació urbana de la Bisbal d'Empordà per a la reordenació de sòl i sostre, en
interès d'equipaments públics ( nous jutjats, arxiu històric comarcal i Terracotta
Museu ;
Segon. Trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per tal
de prosseguir la tramitació de l'esmentat projecte.
4.- ACTUACIÓ PUOSC 334/2007 URBANITZACIÓ DE LA ZONA D´UBICACIÓ DELS NOUS
JUTJATS I L´ARXIU HISTÒRIC COMARCAL. ACCEPTACIÓ D´AJUDES I NORMATIVA.
En referència amb l´actuació núm 334/2007 Urbanització de la zona d´ubicació dels nous jutjats i
l´arxiu històric comarcal, que aquesta corporació té inclosa en el PUOSC– Programa específic
d´acció territorial, amb un pressupost total d´1.216.708,80 euros, IVA inclòs; de les quals una part
són d´aportació municipal i l´altra constitueix la subvenció prevista.
Atès que cal continuar el procediment establert en el Decret 375/2004, de 7 de setembre, pel qual
s´aproven les bases d´execució del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya per al quadrienni
2004-2007
Atès el dictamen favorable de la comissió inforamtiva d´Hisenda i Patrimoni; administració i règim
intern; Tercera Edat; Sanitat i Seguretat ciutadana,
El Ple municippal, per unanimitat, acorda :
Que aquesta corporació local, amb el quòrum que fixa 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, adopti els següents
acords:
1.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l´obra descrita.
2.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla
3.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s´executin
amb normalitat i designar com a director facultatiu de l´obra l´arquitecte tècnic Sr. Jordi Córdoba
Garcia; núm. col·legiat 362.
4.- Que aquesta corporació es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l´inici de les obres o durant la seva execució.
5.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D´URBANITZACIÓ DE LA ZONA D´UBICACIÓ DELS
NOUS JUTJATS I L´ARXIU HISTÒRIC

Atès que en data 3.09.2007 es va dur a terme l´obertura de pliques per a les obres d´urbanització
de la zona d´ubicació dels nous jutjats i l´arxiu històric comarcal.
Vist l´informe dels serveis tècnics municipals, de data 18.09.2007
Atesa la proposta que la Mesa de Contractació fa constar a la mateixa acta d´obertura de les
pliques, el dia 03.09.2007.
Atès el que disposa l´article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d´abril pel que s´aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d´Hisenda i Patrimoni; administració i règim
intern; Tercera Edat; Sanitat i Seguretat ciutadana,
El Ple municipal, amb 8 vots a favor (ESQUERRA; CIU; ICV-EuiA) i 5 abstencions (PSC), acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’ obra d´urbanització de la zona
d´ubicació dels nous jutjats i l´arxiu històric comarcal, a l´empresa HIDROCANAL SL, CIF
B43481851, carrer Partida comunets s/n (43870) Amposta, pel preu de 998.869,90 euros IVA
inclòs; IVA inclòs i autoritzar la despesa per aquest mateix import.
Segon .- Notificar aquest acord al contractista a fi que en el termini de 15 dies naturals següents a
la notificació de l’adjudicació constitueixi la fiança definitiva equivalent al 4% de l’import de
l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa el plec de clàusules administratives i seguidament
es procedeixi a la signatura del contracte en el termini màxim de 30 dies naturals.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari que presenti la documentació exigida per la normativa de
prevenció de riscos laborals en relació amb l’obra adjudicada.
Quart.- Traslladar aquests acords als serveis tècnics; i a la intervenció municipal; i als licitadors.
Cinquè.- Publicar aquesta adjudicació en el BOP (art. 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny
TRLCAP).
Intervencions.Sr. Romaguera.Considera que el plec de clàusules tècniques d´aquesta obra no han estat les correctes perquè el
resultat d´aquest concurs ha estat el mateix que si s´hagués licitat per subhasta; i que l´empresa
adjudicatària no té prou experiència en aquests tipus d´obra. Explica que l´abstenció del seu grup,
en aquesta votació, ve motiva per les conseqüència que tot plegat pot comportar. Considera,
també, que la valoració, de les millores proposades per aquesta empresa, és molt subjectiva.
Sr. Sais.Respon que el plec de clàusules era el que era. Explica que el plec de clàusules l´estableix els
tècnics amb els criteris que creuen convenients per a cada obra, i que, després, els valoren.
Quant a l´experiència, opina que no és cap garantia, i recorda que algunes obres (UA-1, Rec del
Molí; o UA-5, Carrer del Raig) adjudicades a empreses degudament contrastades, no han estat
actuacions amb massa bon resultat.
Explica que l´adjudicació s´ha fet en base a un informe de l´arquitecta municipal, en el qual hi
consta una evident diferència de puntuació entre els licitadors i considera correcte el procediment
seguit.

Sr. Romaguera.Explica que la conjuntura d´aquest moment no és el mateix que quan es van licitar les obres del
Raig i que en aquell moment s´havia d´assegurar la participació de licitadors.
Demana que quan hi hagi una licitació d´aquesta envergadura la passin per comissió perquè,
opina, que la seva experiència pot ajudar.
Per acabar, manifesta que no vol entrar a fer judicis de valor sobre el grau de preparació i volum
de treball del serveis tècnics, però recorda que l´alcalde va fer un acta de fe, potser sense prou
coneixement durant l´acte de presa de possessió i les primeres declaracions públiques, quan va
generalitzar i va dir que el personal al servei de l´Ajuntament és molt bo; i ara que ja coneix millor
el personal li pregunta si rectificaria la generalització de que el personal de l´Ajuntament és molt
bo.
Sr. Sais.Considera molt greus les insinuacions del Sr. Romaguera i manifesta que és un debat que no cal
iniciar perquè la resposta es pot considerar sobreentesa.
En relació amb les licitacions comenta que durant dotze anys mai s´havien passat per cap
comissió.
6.- ASSUMPTES D´URGÈNCIA
CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN
7.- DONAR COMPTE DECRETS DE L´ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets de l´Alcaldia des del dia 19.07.2007 al 14.09.2007, i es llegeix
expressament el següent :
Decret de l´Alcaldia de data 24 de juliol de 2007
Atès l’escrit presentat en data 21 de febrer de 2003 (NRE 1130) per la firma Garatge Nou, S.A.,
NIF A17074998, amb domicili al carrer de l’Aigüeta, núm. 250 de la Bisbal, mitjançant el qual
proposa la permuta de les parcel·les municipals núm. 17 (registral 8020) de 545,41 m2 i núm. 19
(registral 8021) de 545,41 m2, per part de la 21 del mateix sector del polígon A-1 de l’Aigüeta.
Atès que la parcel·la 21 ha obtingut, en data 7 de juliol de 2006, llicència de divisió o parcel·lació
(106/2006 DV) per a constituir la parcel·la 21.1 a) i 21.1.b) de 550 m2 cadascuna, a tocar de la
parcel·la 20.
Vista la provisió de l´Alcaldia de data 14.08.2006 d´inici d´expedient de permuta
Vist l´informe favorable de secretaria de data 17.08.2006
Atès l´escrit de la firma Garatge Nou SA, presentat el 29.03.2007 (NRE 2456), d´aportació del títol
de propietat de les parcel·les 21.1.a (registral 9243) i la 21.1.b (registral 9244) del polígon A-1 de
l´Aigüeta.
Vist l´informe dels Serveis Tècnics municipals, de data 23.05.2007 sobre la procedència d´una
compensació econòmica complementària de la permuta a favor de l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà, per valor de 12.000 euros
Vist l’article 47.1 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya (Decret 336/1988, de
17 d’octubre) en relació amb la permuta, i de l’article 53.1.q) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) en relació amb les
competències de l´alcalde.

HE RESOLT:
Primer.- Comparèixer davant de notari per a formalitzar la següent permuta:
Garatge Nou SA , transmet per permuta a l´Ajuntament de la Bisbal :
Parcel·la 21.1.a del polígon A-1 de l´Aigüeta.
A) URBANA : PARCEL.LA DE TERRENY, de forma rectangular, identificada com a parcel·la
21.1.a a l´àmbit d´actuació del polígon industrial A, de l´Aigüeta, terme municipal de la Bisbal,
d´extensió superficial de 550 m2. Confronta: a l´est, amb finca que es descriu a continuació; a
l´oest, amb parcel·la número 20, al sud, amb carrer del polígon; i al nord, amb finca de Joan
Serradell.
Valor : 32.241,00 euros.
Parcel·la 21.1.b del polígon A-1 de l´Aigüeta
B) URBANA : PARCEL.LA DE TERRENY, de forma rectangular, identificada com a parcel·la
21.1.b a l´àmbit d´actuació del polígon industrial A de l´Aigüeta, terme municipal de la Bisbal,
d´extensió superficial 550 m2. Confronta : a l´est, amb resta de finca matriu; a l´oest, amb finca de
la parcel·la 21.1.a abans descrita; al sud, amb carrer del polígon; i al nord amb finca de Joan
Serradell.
Valor : 32.240,99 euros
L´Ajuntament de la Bisbal, transmet per permuta a Garatge Nou SA:
Parcel·la 17 del polígon A-1 de l´Aigüeta
C) URBANA : PARCEL.LA DE TERRENY assenyalada amb el número 17, resultant del projecte
de reparcel.lació del Pla Especial de l´Aigüeta a l´àmbit del polígon A-1; de 545,41 m2 de
superfície. Confronta : al nord amb límit del Polígon d´Actuació A-2 de la Bisbal; al sud amb vial H
del sector; a l´est amb las parcel·la número 18 del sector adjudicada a Jordi i Joan Mont Coll; i a
l´oest amb la parcel·la número 16 del sector adjudicada a Garatge Nou SL.
Parcel·la 19 del polígon A-1 de l´Aigüeta
D) URBANA : PARCEL.LA DE TERRENY assenyalada amb el número 19 resultant del projecte de
reparcel.lació del Pla Especial de l´Aigüeta a l´àmbit del polígon A1 de la Bisbal d´Empordà; de
545, 41 m2 de superfície. Confronta : al nord amb límit del Polígon d´Actuació A-2 de la Bisbal; al
sud amb vial H del sector; a l´est amb parcel·la número 20 del sector adjudicada a Josep Estañol
Ullastres i Montserrat Mola Casanovas; i a l´oest amb parcel·la número 18 del sector i adjudicada
a Jordi i Joan Mont Coll.
Segon.- En conseqüència, l´Ajuntament de la Bisbal adquireix la propietat de la parcel·la 21.1.a)
de superfície 550 m2; i de la parcel·la 21.1.a) de superfície 550 m2. I, Garatge Nou SA adquireix la
propietat de la parcel·la 17 de superfície 545,41 m2; i de la parcel·la 19 de superfície 545,41 m2.
Tercer.- Garatge Nou SA complementarà aquesta permuta amb una compensació econòmica de
12.000 euros a favor de l´Ajuntament per diferència de valor de les parcel·les que es permutem.
Quart.- Les operacions esmentades no alteren el compte de liquidació definitiu del projecte de
reparcel.lació d´aquest polígon A-1 de l´Aigüeta.
Cinquè.- Donar compte d´aquest decret a la propera sessió plenària.

8.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.En relació amb el jardí de Torre Maria, l´únic jardí municipal exceptuant parterres, i concretament
amb l´informe del tècnic municipal, pregunta si tots els regidors subscriuen aquest informe i si
tenen intenció de tirar endavant el projecte d´arranjament del jardí.
Sr. Teixidor.Demana que s´arrangi una reixa que hi ha al carrer Ganigó; també pregunta si està previst
arranjar el tram que continua després de les escales que van des de la carretera de Castell
d´Empordà fins al carrer penya Bisbalenca.
Sr. Sais.Respon que està previst.
Sr. Teixidor.Explica la intenció de treball del grup ICV-EUiA per aquesta legislatura. Manifesta que el seu grup
assumeix el paper de força d´oposició i al mateix temps de col.laborar en tot el que puguin; explica
que el seu grup es vol convertir en l´alternativa en aquest ple de l´Ajuntament i entén que poden
tenir un paper destacat en aquesta legislatura i representar aquelles persones que volien un canvi
en aquest Ajuntament.
A continuació pregunta sobre el tema de la variant i en concret quines polítiques pensa seguir
l´equip govern municipal vers el territori; quin és el model de ciutat que proposa i el model de
creixement; com creuen que hauria d´afectar-hi la nova variant; quins serien els models de
mobilitat; i les polítiques en relació amb l´entorn natural.
Formula el prec en el sentit que l´equip de govern promogui mecanismes de participació ciutadana
i de posar a debat aquesta obra, a fi que els ciutadans puguin opinar sobre aquest tema.
Sr. Sais.Agraeix al Sr. Teixidor el plantejament, de quina serà la seva actuació en aquesta legislatura i el
compromís de col.laboració amb el govern de la ciutat, i li reitera la màxima informació i implicació;
també ho fa extensiu al grup socialista.
Explica que el ressorgiment, ara, del tema de la variant, farà que sigui el nou govern de la ciutat
qui s´ afronti a aquesta actuació que té partidaris i detractors i que té interessos personals i
col.lectius en les dues opcions. Explica que, l´any 1994 l´Ajuntament es va posicionar per l´opció
de la variant sud i que actualment aquesta opció no té ni el mateix recorregut ni el mateix
concepte, de dos carrils integrats en el territori i planera; en canvi, ara, explica que, aquesta
variant, es planteja com una autovia de quatre carrils dintre del marc de desdoblament de la
carretera de Girona a Palamós. Opina que, s´han de posar sobre la taula els diferents projectes;
de moment només hi ha dos dibuixos ja que l´informe mediambiental, de l´any 2006 del
Departament de Política Territorial, que declarava una mica menys impactant l´opció nord, serà
substituït per un nou informe, segons va manifestar el Conseller. Comenta que el Director General
de Carreteres tampoc es va posicionar i que va confirmar que l´última paraula la tindrà el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, això obstant, explica que, passat l´estiu,
l´Ajuntament serà convocat a una reunió, amb els tècnics de les dues propostes, per tal plantejarlos els dubtes existents. Opina, que el debat en aquest tema és bo i que la ciutadania ha de tenir
la màxima informació, però que de moment no hi ha res més del que ha dit; que l´Ajuntament sigui
quina sigui l´opció, ha d´incidir perquè tingui el mínim impacte ambiental, social i a nivell de
mobilitat; i que s´han de preservar al màxim els interessos de la ciutat. La intenció de l´equip de
govern és tenir una reunió, com més aviat possible, amb el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, per saber com va aquest tema, com va el nou informe i tenir la màxima informació
possible; obrir un procés d´informació als ciutadans i recollir totes les inquietuds que es puguin
presentar. Quant al creixement de la ciutat, recorda que tant ESQUERRA com CIU apostaven en

el programa electoral per a un creixement urbanístic moderat i sostenible que forma part de
l´acord de govern d´ambdues formacions i que l´equip de govern té el suficient criteri per saber per
on i com ha de créixer la ciutat. Suposa que també és subscrit per EUiA i PSC. Comenta que,
sobre aquest tema i en qualsevol lloc que en parla, intenta ser el màxim clar possible i reitera que
s´ha de disposar de tota la informació i de la capacitat per incidir el màxim perquè la decisió que
es prengui sigui la millor per a la ciutat.
Sr. Teixidor.Fa constar que EUiA és una força independent a l´oposició, al marge de pactes puntuals que hi
pugui haver. Considera que una bona oposició és necessària per a un bon govern. Està d´acord
en que la millor opció serà la de menys impacte ambiental i també que no cal que facin una
carretera per saber cap on ha de créixer la ciutat.
Restarà a l´espera de veure com van les converses amb el Departament de Carreteres.
Sr. Romaguera.Explica que, el posicionament de l´Ajuntament de la Bisbal, tot i no pronunciar-se, definitivament,
sobre el traçat, des de l´any 1991/92 i fins el 2003, amb la unanimitat de tot el consistori, ha estat
a favor de la variant sud, per considerar l´opció que més convenia a la Bisbal, i considera greu
dubtar-ho. Manifesta que des de l´equip de govern no es pot transmetre dubtes sobre ambdues
variants. Explica que tots els estudis d´impacte ambiental que hi ha fins al moment, diuen que
aquest apartat no és determinant i que tots els posicionaments neixen d´interessos particulars.
Considera que, en aquests moment, ha de ser l´alcalde qui ha de liderar sobre aquest tema i que
no ha de tenir cap dubte que la Bisbal només pot defensar la opció sud perquè és l´única que
garanteix el paper vertebrador i nuclear de la Bisbal; s´equivoquen els que pensen que la variant
només servirà pel trànsit de pas, diu que serà un factor de localització importantíssim i recomana
que es llegeixi la introducció del seu programa electoral del 2003; que la fluïdesa de desplaçament
és un factor clau per explicar tant l´assentament residencial com el de serveis terciari etc.; la
mobilitat i la facilitat de desplaçament és bàsic a l´hora d´implantar una activitat. S´ha de tenir clar
que la Bisbal no pot deixar de defensar l´opció sud i que és a partir d´aquesta opció que es podrà
solucionar el tema del sobreixidor del canal de desguàs del Daró. Explica que en aquests
moments hi ha una xarxa d´interdependència claríssima entre els pobles de la comarca i que això
no es pot obviar.
Sr. Sais
Celebra que el Sr. Romaguera tingui les coses tant clares, però li recorda que el traçat està encara
per definir. Reitera que, sempre que ha parlat oberta i clarament, d´aquest tema, amb la
ciutadania, que està recollint el que se li transmet i que, ja actuarà com a líder quan sigui el
moment. Recorda que, no serà condició “sine qua non” el posicionament que defensi l´Ajuntament
de la Bisbal i que la decisió final la prendrà el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Comenta que es donarà tota la informació possible a fi que la ciutadania es pugui posicionar i
intervenir en el debat d´una forma serena perquè és de vital importància que així sigui.
S´inicia un debat entre l´alcalde i el Sr. Romaguera en relació amb el tema de la variant i el Sr.
Romaguera formula el prec que l´alcalde, quan tracti d´aquest assumpte, no parli de
posicionament de l´Ajuntament, sinó que, en tot cas, com alcalde o com a grup d´ESQUERRA.
L´alcalde respon que sempre ha explicat el posicionament de l´equip de govern i ha deixat clar
que l´Ajuntament el formen quatre grups polítics.
Sr. Romaguera.Pregunta en base a quin criteris i informes tècnics s´han ubicat els passos de vianants elevats i el
tractament amb llambordes que se´ls ha donat.
Considera que a zona de l´avinguda Josep Irla fa falta un pas de vianants (carrer Ramon de
Cabrera i carrer Mossèn Vinyals).Planteja dubtes sobre les conseqüències que poden tenir
aquests passos de vianants quan plogui.

Pel que fa al pas que hi ha a encreuament entre Castell d´Empordà i carrer Canigó, el considera
especialment greu.
A continuació fa referència a l´adjudicació de la redacció del projecte d´urbanització del vial i zona
d´aparcament a la zona esportiva i camp de futbol. Pregunta quin és l´àmbit que contempla aquest
projecte.
També es refereix a un pressupost per al manteniment de la zona verda de la zona de PAVICSA,
que contempla uns parterres que són dels propietaris de la nau llogada als supermercats
CONDIS. Demana que ho tinguin en compte. També demana que aquest temes passessin per la
corresponent comissió.
Pregunta qui va aconsellar la substitució les barres de protecció, davant de can Sans i de la Caixa,
per als fitons.
Pregunta si l´equip de govern es coneixedor que els arbres del passeig estan malalts i si ja tenen
una diagnosi i si s´ha plantejat alguns actuació.
Pregunta perquè el Patronat de Terracotta-Museu es va convocar la passada setmana i no es va
fer el mes de juny.
Demana al Sr. Sais que detalli quines oportunitats, reals, ha perdut la Bisbal en els últims dotze
anys.
Sr. Planas.En el cas del pressupost per al manteniment de la zona ajardinada de PAVICSA, explica que
s´intenta ordenar i regular les feines i tasques de l´empresa de manteniment d´aquesta zona i que
se li farà arribar un informe.
Quant als arbres del passeig, explica que no és un cas excepcional a causa de la manca de
manteniment de l´arbrat públic.
Sr. Romaguera.Demana que el tècnic de medi ambient municipal confirmi la seva intervenció.
Sr. Sais.Comenta que el tema dels passos elevats de vianants ja es va tractar a la
corresponent comissió d´Urbanisme d´aquesta setmana i li sorprèn que, ara, el Sr. Romaguera
torni a preguntar el mateix.
Quant al tema de la redacció del projecte d´urbanització del vial i zona d´aparcament a la zona
esportiva i camp de futbol, respon que ja li farà arribar per escrit, o bé que ho consulti a l´àrea
municipal d´Urbanisme.
Pel que fa a la substitució de les barres de protecció per a les pilones, explica que hi ha un informe
dels serveis tècnics que ho recomana, amb el coneixement de la policia local.
En resposta al tema de la convocatòria del Patronat de Terracotta-Museu, explica que difícilment
es podia convocar abans perquè fins el dia 10 de juliol no estaven nomenats els representants
municipals en aquest Patronat. Es va convocar tan aviat com el President del Patronat-Alcalde va
saber en quin punt estaven els treballs dels arquitectes sobre el projecte rehabilitació i ampliació
del museu i explica que es va convocar amb la màxima celeritat perquè hi ha es una subvenció de
fons europeus de l´any 2003, que es podria perdre.
El Sr. Romaguera s´ofereix per a facilitar qualsevol tipus d´informació a l´equip de govern actual.
El Sr. Romaguera recorda que resta pendent de l´anterior ple una qüestió sobre un expedient
d´infracció urbanística i el Sr. Alcalde li respon que aquest expedient segueix el mateix curs que la
resta d´expedients de disciplina urbanística iniciats a l´Ajuntament.

També hi havia pendent el tema del fulletó, i l´alcalde explica que va ser una demanda d´una
iniciativa privada i que l´Ajuntament va autoritzar.
El Sr. Sais recorda al Sr. Romaguera el que estableix el ROM en relació amb les preguntes de
l´oposició a l´alcalde o als regidors.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretària
estenc aquesta acta.

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya,
números 707856D a 707865-D i 707867D, ha estat aprovada en sessió del Ple
municipal del dia 30.10.2007
Ho Certifico

