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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.08   
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia vint-i-sis d’abril 
de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26 
d’abril de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Joan 
Armangué Ribas es reuneixen els membres de l'Ajuntament en 
Ple: Joan Balada Ventura, Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà 
Comajuan, Pere Casellas Borrell, Enric Macau Oliva, Jesús 
Quiroga Martínez, Francesc Merideño Fernández, Enriqueta 
Ayats Planagumà, Francesc Canet Coma, Miquel Solé Soler, Joan 
Antoni Bertran Soler, Xavier Besora Causadias, Anna Brugués 
Pujol, Antoni Calvó Espigulé, Maria dels Angels Perxas Seras, 
Santiago Vila Vicente, Juan Casas Luís, Carmen Ríos Pérez i 
Joaquin Municoy Boniello, amb assistència del secretari 
general, Fernando González Cebrián, i de l'interventor, 
Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió extraordinària 
en primera convocatòria. 

No assisteix el senyor Tomàs Gratacós Agulló. 
A les vint hores i quatre minuts, el President declara 

oberta la sessió. 
 
----1. Pressupostos: El Ple de l’Ajuntament es dona per 
assabentat del decret dia 7 de març de 2007 pel qual es va 
aprovar la liquidació del pressupost per a l’exercici 2006. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:  
 “Un cop confeccionada la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2006, de conformitat amb el que disposa l'article 
191 del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i la regla 26 de la instrucció de comptabilitat per a 
l'Administració local, l'Alcaldia-Presidència DECRETA: 
Aprovar la liquidació del pressupost per a l'exercici 2006, 
confeccionada de conformitat amb el que estableix el text 
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i la 
instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, 
segons els annexos adjunts.” 
  
----2. Ensenyament: Es ratifica el decret del dia 4 d’abril 
de 2007 pel qual es va acordar concòrrer a la convocatòria 
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d’ajuts de la Diputació de Girona per a la campanya “Del Pla 
a l’Acció”. La Presidència procedeix a la lectura del decret 
següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“Vista la convocatòria  d'ajuts per a la campanya "Del 
Pla a l'Acció" per a l'any 2007, aprovada per la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, en sessió del 20 de febrer 
de 2007; Vist l'informe emès en data 26 de març de 2007 del 
coordinador de l'Agenda 21 que estableix el següent: " La 
Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en la seva 
sessió del dia 20 de febrer de 2007, va aprovar la 
convocatòria d’ajuts del programa “Del Pla a l’Acció”. L’any 
2006 l’Ajuntament de Figueres va participar en el mateix 
programa i se li va concedir una subvenció de 18.000 euros 
per a executar accions de l’Agenda 21 de Figueres. L’any 2005 
l’Ajuntament de Figueres va participar en el mateix programa 
i se li va concedir una subvenció de 36.000 euros per a 
executar accions de l’Agenda 21 de Figueres. El tècnic 
sotasignant creu adient tornar a participar en aquest 
programa, que permet aconseguir finançament per a implantar 
accions contingudes en l’Agenda 21 de Figueres, segons la 
memòria elaborada."; Vist que l'import de les despeses a 
realitzar relatives als conceptes de redacció de les Agendes 
21 escolars, millora en la recollida selectiva de residus i 
millores en la gestió de l'aigua és de 90.000 euros; Aquesta 
Alcaldia Presidència, RESOL: 1r.- Concórrer a la convocatòria 
de la Diputació de Girona per l'obtenció d'ajuts per a la 
campanya "Del Pla a l'Acció".  2n.- Adquirir el compromís de 
realitzar l'activitat per a la qual es demana la subvenció, 
en cas d'obtenir-la. 3r.- Sotmetre a la ratificació de 
l'Ajuntament ple el present acord.” 

 
----3. Ensenyament: Es ratifica el decret del dia 5 d’abril 
de 2007 pel qual es va acordar sol.licitar al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya la delegació de 
competències per a la gestió del procés de preinscripció i 
admissió d’alumnes a les llars d’infants municipals. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “El Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el 
primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i els 
requisits dels centres estableix en el seu article 20 la 
possibilitat de delegar competències als ajuntaments. Un dels 
àmbits en els quals es pot demanar l’exercici d’aquestes 
competències és el relacionat amb els processos de 
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preinscripció i admissió d’alumnes, la qual cosa implica que 
l’ajuntament podrà establir altres criteris en el procés 
d’admissió, a més dels criteris bàsics que estableix el nou 
Decret 75/2007, de 27 de març, que estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics. L’altre àmbit és el dels Consells 
de participació dels centres. Atès que des de la regidoria 
d’Educació es valora molt positivament l’assumpció d’aquestes 
competències, que estan en concordança amb l’apartat IV del 
Pacte Nacional per a l’Educació, sobre coresponsabilitat dels 
ajuntaments amb l’educació, és voluntat d’aquest Ajuntament 
portar a terme els tràmits necessaris per a fer realitat 
aquest exercici de coresponsabilitat. Atesa la proximitat 
dels períodes de preinscripció i matriculació dels diversos 
nivells d’escolarització, aquesta Alcaldia presidència ha 
resolt: 1r. Sol.licitar al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya la delegació de competències per a 
les llars d’infants municipals en els àmbits de la gestió del 
procés de preinscripció i admissió d’alumnes a les llars 
d’infants municipals i en el dels Consells de Participació 
dels esmentats centres. 2n. Sotmetre aquest decret a 
ratificació en el proper Ple Municipal.” 
 
----4. Ensenyament: Es nomena la regidora Enriqueta Ayats 
Planagumà perquè s'integri a la comissió d’escolarització. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Procedeix que l'Ajuntament de Figueres designi un 
regidor perquè s'integri en la comissió d’escolarització. 
Vist el que disposen el decret de la Generalitat de Catalunya 
75/2007, de 27 de març, que estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat al centres educatius en els 
ensenyament sufragats amb fons públics, i la resolució 
EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual s’aproven les normes 
de preinscripció i matricula de l’alumnat als centres per al 
curs 2007-2008 en els ensenyaments sufragats amb fons públics 
d’educació infantil, d’educació primària, d’educació 
secundària obligatòria, de batxillerat, de formació 
professional, artístics, d’esports, d’idiomes o de formació 
de persones adultes, l’Alcalde-President proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1r. Nomenar la regidora 
Enriqueta Ayats Planagumà perquè s'integri en representació 
de l'Ajuntament en la comissió d’escolarització. 2n. 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l'execució de l'acord anterior.” 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que hi estan d’acord, però que al no haver-hi precs i 
preguntes voldria comentar la problemàtica que s’està 
despertant amb acumulacions de preinscripcions en alguns 
centres de secundària; que hi ha una certa inquietud per uns 
canvis de normativa que s’han produït aquest any que afecten 
a la ciutat per a l’adscripció genèrica dels centres de 
primària amb els de secundària; que si des de la regidoria es 
té intenció de fer alguna cosa o deixar que faci el seu curs; 
que demana una valoració d’aquesta situació perquè suposa que 
la bola s’anirà fent grossa i que hi ha molta gent que viu 
aprop del centre i per la normativa d’aquest any acabarà molt 
lluny d’on raonablement li tocaria estudiar. 

Seguidament, intervé la senyora Ayats Planagumà que diu 
que encara no s’han introduït totes les instàncies; que no 
s’ha fet la primera reunió per saber com s’ha anat assignat 
aquest tema; que s’ha de veure quina incidència tindrà el 
canvi de normativa que hi ha hagut aquest any; que avui no 
pot dir rés; que sap que hi ha una inquietud general en 
aquest tema i que demà hi haurà la reunió de la Comissió 
d’escolarització. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que a mesura que la Comissió d’escolarització es vagi 
reunint i que es tinguin uns primers indicadors de tot aquest 
procés s’anirà informant. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----5. Esports: S’aprova el document titulat “Conveni de 
col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació 
Esportiva Figueres”. El senyor Merideño Fernández procedeix a 
la lectura del dictamen següent: 

“Vist que l'Ajuntament de Figueres és conscient de la 
importància de la pràctica esportiva, especialment pel que fa 
al foment de l'esport d'èlit que implica a més a més, i a la 
vegada,  el foment de l'esport de base, i dels hàbits 
esportius de la joventut, així com per al desenvolupament 
dels valors inherents a la pràctica esportiva. Vist que és 
convenient, per aconseguir-ho, establir una col.laboració 
entre l'Ajuntament de Figueres i l'entitat Fundació Esportiva 
Figueres per a la construcció de la Ciutat Esportiva Figueres 
2000, s'ha elaborat el corresponent conveni la duració del 
qual s'extén fins el 30 de juny del 2022. A través del 
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Conveni mencionat, i que és objecte d'aprovació, es convé que 
l'Ajuntament de Figueres farà una aportació econòmica a 
través d'una subvenció de capital per import de 1.200.000 
euros, amb càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici 
2006, i que farà efectiva prèvia la presentació de les 
certificacions d'obres, mentres que la Fundació Esportiva 
Figueres es compromet a fer una aportació inicial de 600.000 
euros. A més l'Ajuntament de Figueres, a càrrec del 
pressupost ordinari de l'any 2008 es compromet a atorgar a la 
Fundació Esportiva Figueres, una subvenció econòmica que 
anirà destinada a cancel.lar la primera amortització, que 
comprèn capital més interessos, del crèdit que l'Entitat 
Fundació Esportiva Figueres pugui formalitzar per a la 
instal.alció de camps de gespa artificial, per un import de 
1.179.882 euros a 10 anys, tenint en compte que el pagament 
de la subvenció econòmica per un import màxim de 155.782,36 
euros es farà efectiva abans del 30 de juny del 2008. A més 
l'Ajuntament de Figueres, anualment i durant el període de 
vigència del crèdit esmentat en l'apartat Primer, a càrrec 
del pressupost ordinari, es compromet a atorgar a l'entiat 
Fundació Esportiva Figueres una subvenció econòmica, 
equivalent a l'amortització del capital més interessos, per 
un import màxim de 155.782,36 euros, que aniran destinats a 
cancel.lar les amortitzacions succesives de préstec fins a la 
cancel.lació total del mateix. La Fundació Esportiva Figueres 
concertarà un préstec a 15 anys, per import de 1.801.818,96 
euros a avalar per l'Ajuntament. L'Ajuntament de Figueres 
serà, segons el conveni, el beneficiari de les subvencions 
percebudes per a la construcció d'aquestes instal.lacions i a 
més en tota la publicitat que generi l'activitat s'hi haurà 
de fer constar el patrocini de l'Ajuntament de Figueres, 
s'haurà de convidar una representació municipal als diferents 
actes de presentació, inauguració, cloenda o similars que 
tinguin lloc i s'haurà d'oferir als joves de Figueres 25 
places gratuïtes, matrícula i quotes mensuals, a la seva 
Escola de Fútbol Base. Vist tot el que s'ha manifestat és 
convenient adoptar els acords pertinents, per això la 
Comissió Informativa General proposa a l'Ajuntament - Ple que 
adopti els acords següents: 1. Aprovar el Conveni que 
s'adjunta per annex i que porta per títol "Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Fundació 
Esportiva Figueres". 2. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per 
la realització de tants actes i gestions com calguin per la 
realització dels anteriors acords i als efectes de 
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desenvolupar i donar compliment a tots i cadascun de les 
estipulacions contingudes en el conveni que s'aprova.” 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que el 
grup d’Esquerra Republicana no hi pot votar a favor per les 
raons que explicarà, però que ha de quedar clara la seva molt 
alta valoració per la feina que fa la Fundació Esportiva 
Figueres; que considera plenament justificat que des dels 
poders públics s’ajudi al foment de l’esport a entitats 
privades sense ànim de lucre, però que les circumstàncies que 
concòrren en el conveni no les considera ajustades al que 
semblaria la manera lògica de conveniar amb aquestes 
institucions; que hi ha elements legals que queden posats de 
relleu als informes de la Cap de Contractació i del Secretari 
General de l’Ajuntament; que no són qüestions banals; que 
creu s’haurien d’analitzar; que en l’aspecte econòmic, tot i 
que, és el plenari que té la competència per decidir-ho li 
sembla que la implicació municipal va més enllà del que seria 
raonable en aquests tipus de convenis; que segons els 
informes de la Cap de Contractació i del Secretari General no 
hi hauria hagut concurrència pública, sinó que ha estat una 
concessió directa; que l’espai dels 2.265 m2. que es reserven 
a ús terciari, comercial, residencial, col.lectiu, hosteleria 
o altres usos col.lectius, segons aquests informes, no 
s’ajusta a la normativa; que des del punt de vista legal 
aquest conveni no és correcte; que es fa referència a alguns 
imcompliments de destí segons la procedència de la finca o de 
les finques; que davant d’aquests dubtes legals creu que 
seria convenient una altra formula de buscar ajudes per a la 
Fundació Esportiva Figueres; que considera que 25 beques per 
a esportistes figuerencs i un ús restrictiu per als socis de 
la Fundació i que això impliqui per a l’Ajuntament fer-se 
càrrec del 49,77% en forma de subvencions i assumir el 37,68% 
avalant un crèdit és una aportacio municipal excessiva; que 
caldria buscar altres formules; que des d’Esquerra 
Republicana volen deixar molt clar el que pensen de la 
Fundació Esportiva Figueres i la lògica de la seva petició 
d’ajut; que hi ha moltes necessitats esportives a la ciutat; 
que creuen no és el moment ni la quantitat correcta i que es 
plantegen seriosos dubtes legals. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que vol fer referència als punts 5, 6 i 10 que 
tracten del mateix tema; que moltes de les explicacions ja 
les ha donat el senyor Canet; que ha vist els informes emesos 
pel Secretari General, la Cap del Servei de Contractació i 
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l’Interventor Municipal dels que es desprenen que hi ha una 
certa i àmplia disconformitat amb la nombrosa normativa 
aplicable en aquest tema; que aquesta disconformitat podria 
portar lloc a unes possibles responsabilitats si s’adopten 
acords en contra d’aquest informes; que és només per aquest 
motiu tècnic i jurídic que el grup popular s’oposarà a aquest 
tema; que s’afegeix a l’opinió que té el senyor Canet sobre 
la Fundació Esportiva Figueres i que la seva oposició ve 
donada pels informes que es troben a l’expedient. 

Seguidament, intervé el senyor Vila Vicente que diu que 
igual que el senyor Casas vol fixar la seva posició en els 
punts 5, 6 i 10 que tenen a veure amb el projecte de Ciutat 
Esportiva; que des de l’opinió de Convergència i Unió 
finalment la ciutat salda un deute pendent amb l’esport del 
futbol base; que  l’11 de març de 1999 el plenari va aprovar 
un primer pla director d’equipaments esportius mitjançant el 
qual es comprometien a fer possible la ciutat esportiva; que 
el 14 de desembre de 2000 hi va haver un primer conveni 
d’intencions amb la Fundació Esportiva Figueres per tirar 
endavant aquesta iniciativa; que el mes de maig de 2002 hi va 
haver un avantprojecte que indicava quin havia de ser el camí 
per fer possible la concreció d’una ciutat esportiva 
vinculada al futbol de base; que és un projecte important, 
però que queda curt; que en el conveni que es va signar l’any 
2000 es parlava de la possibilitat de concretar en aquell 
espai una piscina; que en el projecte que en aquests moments 
es troba sobre la taula es parla, però no es concreta una 
residència per a esportistes; que el que s’està en condicions 
de portar al plenari és la concreció de dos camps de futbol 
de gespa artificial, d’un gimnàs de 400 o 450 metres quadrats 
que són necessaris per completar l’oferta que es farà de la 
ciutat esportiva, però que en altres pobles o municipis veïns 
ho han fet sense gens de fressa i sense titllar-ho de ciutat 
esportiva; que aquest és un projecte important, però que en 
la seva opinió ja neix curt; que ja és hora que la ciutat 
compleixi amb la paraula donada a la Fundació que és una 
entitat d’utilitat pública sense ànim de lucre que té en el 
seu patronat l’Alcalde de la ciutat i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà; que és una entitat al servei del conjunt de la 
població, de la ciutat i de la comarca pensada per afavorir 
el futbol de base que té més de 300 esportistes i més de 30 
anys d’història; que diu tot això perquè li sembla que en 
aquests moments cap entitat es trobaria en igualtat de 
condicions de concòrrer amb la Fundació Esportiva Figueres; 
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que ningú està en condicions de comparar-se amb el projecte i 
amb la capacitat de tirar endavant una iniciativa com a 
aquesta; que s’ha de valorar l’esforç de paciència i econòmic 
que ha fet la Fundació Esportiva Figueres respecte al 
projecte; que es troba en condicions de comprometre’s a 
contribuir en prop d’un 12 o 13%  del conjunt del finançament 
del projecte; que s’està parlant d’uns 600.000 euros i en la 
concertació d’un préstec que confien poder resoldre atenent a 
rendiments que obtindrà en base a l’aprofitament que 
l’ajuntament li farà possible; que s’ha de valorar l’esforç 
que fa la ciutat que completarà en més d’un 80% el que és 
aquest projecte; que es fa un esforç econòmic important; que 
es fa la cessió d’ús d’una finca de més 20.000 m2.; que 
alguns diuen que és un element que hauria de preocupar perquè 
com a ciutat és podria haver tret més rendiment del que 
s’acabarà treient; que avui en dia per tirar endavant 
projectes importants cal optimitzar el patrimoni municipal; 
que es té la impresió que aquest projecte podria haver anat 
molt més enllà; que es podria haver aprofitat al màxim el 
rendiment d’un solar tan ben posat com aquest; que hi ha un 
acord entre el govern i la Fundació Esportiva Figueres i que 
des de Convergència i Unió consideren que és hora de recolzar 
aquesta iniciativa; que hi troben a faltar una major 
implicació de la Generalitat de Catalunya; que en aquest 
projecte compleixen la Fundació Esportiva Figueres, 
l’Ajuntament de Figueres, la ciutat, però que no compleix el 
Govern de Catalunya; que fins aquí ha fet elogis, però que 
també hi ha crítiques; que aquest és un projecte que en 
opinió de Convergència i Unió el govern ha gestionat d’una 
forma força negligent; que s’ha fet un mes abans de les 
eleccions; que és un projecte que tots portaven en el 
programa electoral i que arranca de l’any 1999; que un mes 
abans de les eleccions se sotmet aquest projecte al plenari; 
que està segur i no ho diu amb irònia que si això s’hagués 
fet un any abans de les eleccions segurament la majoria 
d’aquest plenari hauria estat una altra i molt més àmplia; 
que en aquests moments la cojuntura electoral va a la contra 
d’aquest recolzament; que s’hauria de revisar el tema de IVA; 
que el conveni que el govern planteja ho fa en termes 
generals i a l’hora de donar compliment a aquest acord 
s’haurà de revisar; que si la Fundació Esportiva Figueres pot 
recuperar l’IVA d’aquest projecte s’estarà parlant de què 
se’n fa de 600.000 euros; que és un tema que un govern 
reponsable hauria d’haver precisat molt més; que insisteix 
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que troben a faltar els ajuts de tercers; que aquest és un 
projecte important que en la seva opinió arriba tard; que ha 
tingut una tramitació plena d’incoherències i d’informes 
negatius, però que no poden fer pagar als ciutadans i als 
amants del futbol la negligència del govern municipal i la 
negligència de l’Alcalde en aquest tràmit de projecte; que 
els sembla que no és aquesta la seva misió i que com que 
estan segurs que a l’hora de donar compliment a aquests 
acords hi haurà un nou govern municipal  el recolzaran.  

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que la seva intervenció serà molt institucional i no 
tindrà en compte les dates en les quals s’estan movent; que 
aquests acords arriben en aquest moment perquè és en aquest 
moment quan han madurat; que ha estat ara quan la Fundació 
Esportiva Figueres ha presentat el projecte bàsic que ha de 
formar part del conjunt de la documentació i que dóna lloc a 
la concreció dels diferents convenis; que és a partir del 
pressupost i de les característiques d’aquest projecte bàsic 
que s’acaba articulant en els diferents acords que se 
sotmeten a l’aprovació del plenari; que si el tema de la 
ciutat esportiva arriba avui al ple és perquè la redacció del 
projecte no s’havia materialitzat fins fa no gaire més d’un 
mes; que  aquest és un gran projecte que forma part del Mapa 
d’Instal.lacions Esportives del Municipi; que el senyor Santi 
Vila formava part del pla director d’equipaments esportius 
que havia iniciat la seva singladura l’any 1999; que vol 
destacar que és la primera vegada que un club esportiu 
s’implica econòmicament en el finançament d’un gran 
equipament esportiu que té un cost superior als 4 milions 
d’euros; que és la primera vegada en tota la història de la 
ciutat que hi ha una entitat esportiva que genera suficient 
capacitat per poder afrontar el 50% d’aquesta inversió; que 
no hi havia possibilitat que hi hagués cap altre entitat i 
haver fet aquest acord directament amb la Fundació Esportiva 
no crea cap greuge discriminatori; que la concurrència és 
lògica que es faci quan hi poden haver diferents 
possibilitats, però que en aquest cas no hi havia cap altra 
possibilitat; que en els municipis els equipaments municipals 
normalment els afronta la pròpia administració i els cedeix 
als clubs per al seu ús i la seva gestiò, però havent pagat 
l’administració local; que hi ha una bona gestió per part de 
l’administració local perquè un equipament municipal que 
estarà cedit en ús durant 50 anys a una entitat, però que 
després d’aquest període revertirà al propi Ajuntament; que 
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el finançament es va practicament a mitges; que és un fet 
molt positiu que a Figueres hi ha hagi una entitat esportiva 
que tingui la valentia, la capacitat i l’ambició de voler 
afrontar una inversió d’aquestes característiques; que està 
d’acord en què hi haurien d’haver més ajuts públiccs; que 
fins el dia d’avui hi ha hagut dos ajuts públics, l’un del 
Consell Superior de l’Esports per 75.000 mil euros  i un de 
la Generalitat de Catalunya per 105.000 euros que és per al 
finançament de la darrera convocatòria que es va fer a finals 
de l’any passat; que el govern de Catalunya s’ha d’implicar a 
les properes convovatòries; que s’ha de tenir en compte que 
tots els ajuts públics que vinguin, el beneficiari, per 
conveni, serà el propi ajuntament i que això reduirà 
l’aportació municipal; que des del govern entenen que és un 
bon acord i una bona iniciativa; que segurament serà 
insuficient i dintre de poc caldrà plantejar possibles noves 
actuacions; que hi ha més de 300 esportistes que utilitzen 
les diferents actuacions i estan sota el paraigua de la 
Fundació Esportiva Figueres; que l’entitat es va consolidant, 
va creixent i que caldrà plantejar noves necessitats; que tan 
de bo tots els nous equipaments municipals que es puguessin 
plantejar en els diferents camps portessin la coparticipació 
que porta aquest perquè seria un signe positiu, de maduresa, 
un signe de que es tenen entitats sòlides i capaces 
d’afrontar el futur amb garanties i amb il.lusió i que des 
del govern defensen aquest acord com un bon acord per al 
futbol base i per al conjunt de la ciutat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que bastir un discurs costa poc; que cadascu pot 
argumentar la seva postura, però que de les coses que ha anat 
escoltant la primera cosa que se li ocórre dir és que sembla 
que s’obliden d’optimitzar aquesta àrea i que aquí 
l’optimització no hi és; que la gent a qui es destinaran 
quests 2.265 m2. li sabran treure el rendiment adequat; que 
ho han demostrat i que no en té cap dubte; que li hagués 
agradat que aquesta optimització d’uns espais tan ben situats 
l’hagués pogut treure el govern municipal; que en molts 
pobles de la rodalia tenen instal.lacions que s’assemblen 
perquè al cap i a la fi tenen dos camps de futbol de gespa 
artíficial i poca cosa més des del punt de vista esportiu; 
que el nom de Ciutat Esportiva és molt pompòs per a dos camps 
de gespa articial, un gimnàs i una possibilitat oberta de 
rendibilitzar els 2.265 m2.; que possiblement la ciutat 
d’aquí 50 anys tindrà l’ús d’aquestes instal.lacions, però 
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que de moment els usos de les instal.lacions seran per als 
socis de la Fundació Esporitiva Figueres; que no té cap dubte 
de com ho gestionaran mentre tingui els actuals rectors, però 
que d’aquí a 50 anys ja es veurà; que li hagués agradat que 
aquestes instal.acions fossin municipals perquè seria més 
fàcil per a tots els ciutadans poder disposar d’aquests camps 
de gespa artificial i del gimnàs; que sap que hi ha la quota 
social de les 25 beques, però que creu que en un principi 
serà per als socis de la Fundació que surtosament són molts; 
que la Fundació continua fent molt bé la seva feina amb molts 
socis; que s’implica; que la Fundació ha triat el moment 
oportú, tot i que, el senyor Alcalde diu que no, però que ell 
estava abolutament convençut que aquest plantejament 
arribaria just en aquest moment; que des del punt de vista 
econòmic el senyor Vila ha parlat amb un encert impecable del 
tema de l’IVA que queda absolutament despenjat o com un 
problema; que l’aval que es fa per un 37% del total del que 
costarà computa com a endeutament municipal; que pensa que la 
despesa que es fa és molt gran per unes instal.lacions que 
fins d’aquí 50 anys no revertiran a la ciutat; que s’hauria 
de pensar en la possibilitat que aquests camps de futbol i el 
gimnàs no estiguessin només oberts a la Fundació; que sap que 
és complicat, però que hi ha l’exemple de pobles veïns i que 
a la vista de l’estat en què es troben les instal.lacions 
municipals es podria permetre una altra línia de treball. 

 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint 
hores i trenta-dos minuts, compareix el senyor Gratacós 
Agulló que s’incorpora a la sessió. 
 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Vila Vicente que diu que cal reivindicar que la ciutat és 
tothom; que la ciutat és l’Ajuntament, però no només 
l’Ajuntament, sinó que també  la Fundació Esportiva Figueres 
és  ciutat; que és una entitat d’utilitat pública posada al 
servei de la gent a qui li agrada el futbol; que coincideix 
amb l’Alcalde que ara el que es fa és fer corresponsable a un 
club especialitzat per a la pràctica esportiva del futbol de 
base amb més credibilitat i més força de la ciutat d’un 
projecte que en circumstàncies normals potser hauria de tirar 
endavant només l’Ajuntament; que com a optimització del 
solar, tant per part de la ciutat, com de la Fundació 
Esportiva Figueres se’n podria treure més rendiment del que 
se’n treurà; que no hauria de preocupar que el rendiment que 
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es tregui sigui per a la Fundació Esportiva Figueres perquè 
la Fundació el revertirà per a l’objecte fundacional; que es 
bo d’aclarir-ho perquè segons com s’expliqui pot donar la 
impresió que s’afavoreix a algú perquè faci diners en 
benefici propi; que s’està fent possible que es treguin uns 
rendiments perquè l’objecte fundacional de la Fundació 
Esportiva Figueres que és afavorir el futbol de base pugui 
ser possible i que aquest és un dels encerts d’aquesta 
operació que els porta a recolzar la iniciativa. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que vol contestar quatre punts perquè ajudin a la 
clarificació; que els 2.265 m2. formen part del conjunt i 
tots són equipament públic; que els 2.265 m2. no es podien 
segregar per cap més altra cosa que no fós per a ús 
d’equipament públic; que en el conjunt dels més de 20.000 m2. 
que té l’àmbit del qual es concedeix el domini és factible 
reservar-ho per a activitats vinculades a la pròpia ciutat 
esportiva com a restauració i altres perquè estan vinculades 
i el seu rendiment reverteix al finançament d’aquesta 
inversió; que la Fundació és una entitat d’utilitat pública i 
es bo i saludable que a la ciutat hi hagi entitats que 
s’impliquin i que es comprometin amb l’esport de base com ho 
fa la Fundació Esportiva Figueres; que els Ajuntaments fan 
una cessió d’ús a les entitats esportives perquè siguin elles 
que gestionin els espais; que en aquest cas aquesta entitat 
es corresponsabilitza del 50% de finançament del cost de la 
inversió; que se sap que l’aval computa, però que en aquests 
moments la salut de les finances municipals ho permeten; que 
es té un 74% d’endeutament i que mai s’havia tingut un nivell 
tan baix; que amb aquests indicadors es poden permetre avalar 
un crèdit i que computi i faci pujar alguns punts aquest 
ratio d’endeutament; que els mandats municipals duren 4 anys; 
que el govern vol governar fins al final del mandat prenen 
decisions que a vegades poden ser positives i en d’altres 
casos poden ser posicions menys simpàtiques, però que aquest 
govern ho farà fins el final; que els mandats tenen un punt 
d’inici i un punt final i que s’ha d’aprofitar al màxim tant 
per a allò que pot tenir un efecte positiu com per a allò que 
moltes vegades no es tan agradable. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, 
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Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau 
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,  
Calvó Espigulé, Perxas Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló; 
i en contra, els vuit senyors següents: Canet Coma, Solé 
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Casas 
Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 

 
----6. Exaccions Municipals: Es declaren les obres de 
construcció de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 com a obres 
d’especial interès o utilitat municipal. El senyor Macau 
Oliva procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Vist que en data de 11 de març de 1999 el Ple Municipal 
va aprovar el Pla director d'equipaments esportius de 
Figueres i que el Ple de 14 de desembre de 2000 es va aprovar 
un conveni entre l'Ajuntament de Figueres i la Fundació 
Esportiva Figueres per la construcció de la Ciutat Esportiva 
de Figueres 2000 que preveia que l'Ajuntament posaria a 
disposició de dita Fundació uns terrenys amb destí a dicta 
construcció, mitjançant un dret de superfície. Vist que està 
previst aprovar inicialment el Plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques pel que s'efectua la 
concessió directa a favor de la Fundació Esportiva Figueres 
del domini públic d'uns terrenys per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 per causa de 
tractar.se d'una entitat sense ànim de lucre i destinar-se la 
concessió a la realització d'un fi d'interès general. Vist 
que està previst aprovar el Conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament de Figueres i la Fundació Esportiva Figueres als 
efectes de portar a terme la construcció dela Ciutat 
Esportiva Figueres 2000. Vist el que estableix l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació en el seu 
article 4 apartat 10 on s'estableix que "La quota de l'Impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres gaudirà d'una 
bonificació del 95 %, quan gravi aquelles construccions, 
instal-lacions i obres que siguin declarares d'especial 
interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies 
socials, culturals, històrico-artístiques, de foment a 
l'ocupació o que contemplin l'ús d'enerbies alternatives que 
justifiquin aquesta delcaració." Vist que el mateix article 
estableix que ha d'ésser el Ple de la Corporació qui ho 
acordi per majoria simple dels seus membres, prèvia sol-
licitud del subjecte passiu, tenint en compte que aquesta 
bonificació és incompatible amb les subvencions per a la 
reducció de les quotes establertes per l'Impost. Vista la 
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normativa vigent en la matèria que queda reflectida en 
l'informe emès pel Cap del Servei de Gestió i Assessorament 
jurídic i econòmic, la Comissió Informativa General proposa 
que l’Ajuntament - Ple adopti els acords següents: 1r. 
Declarar que les obres consistents en la construcció de la 
Ciutat Esportiva Figueres 2000 com obres d'especial interès o 
utilitat municipal per concòrrer en elles circumstàncies 
socials i culturals i de foment de l'ocupació. 2n. Acordar 
que l'anterior declaració tindrà efectes una vegada efectuada 
la sol-licitud per part de l'adjudicatari de les obres 
corresponents i sempre que s'aprovi de forma definitiva el 
plec de clàusules administratives particulars i tècniques pel 
que s'efectúa la concessió directa a favor de la Fundació 
Esportiva Figueres del domini públic d'uns terrenys per a la 
construcció i explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 
i el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament i 
l'esmentada Fundació Esportiva, de conformitat amb les 
propostes de dictamen que s'acompanyen per annex 1 i 2. 3r. 
Acordar que com a conseqüència de les anteriors declaracions 
l'Impost sobre Construccions, instal-lacions i obres que 
s'arribibi a meritar com a conseqüència de les obres de 
construcció de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 estarà 
bonificat en la quantia del 95 %, així com també es 
beneficiarà de les altres bonificacions fiscals susceptibles 
d´aplicar segons les ordenances fiscals vigents. 4rt.- 
Notificar el present acord a l'Oficina de Gestió Tributària, 
Recaptació i Intervenció a través de la figura dels seus 
responsables. 5è.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució de l’acord anterior, així com per a la subscripció 
d’aquest conveni.” 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que pregunta 
si es pot fer algun aclariment respecte de l’informe de 
l’Interventor de data 28 de març que diu que no es pot 
concedir d’ofici per acord de l’ajuntament ple. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que no sap a què es refereix i que si vol dir que no es 
pot concedir d’ofici, sinó que ho ha de demanar l’entitat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que l’informe de l’Interventor en el seu final diu “la 
bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres no es pot concedir sense tenir 
coneixement del projecte, de l’import de l’obra a realitzar, 
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duració de l’obra, quota tributària, etc...”; que acaba dient 
“que no es pot concedir” i que demana un aclariment. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que està condicionat al projecte bàsic i 
que es troba a l’expedient; que se sap el cost de l’obra; que 
les xifres se saben; que amb aquest acord el que es vol és 
deixar clar que aquestes obres tindran un 95% de bonificació 
i que per fer-les efectives l’entitat haurà de sol.licitar-ho 
en el moment en què presenti la sol.licitud de la llicència 
d’obres. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
pregunta que si ho pot contestar l’Interventor Municipal. 

A continuació, fa ús de la paraula l’Inteventor 
Municipal que diu que en el mateix dictamen s’especifica que 
totes les bonificacions s’han de sol.licitar pel subjecte 
passiu i que en aquest cas no s’ha sol.licitat. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la voluntat de l’Ajuntament és bonificar amb el 95% la 
llicència d’obres que haurà d’afrontar la Fundació Esportiva 
Figueres en executar aquest projecte i que això es vol deixar 
molt clar d’entrada; que si l’entitat ha de sol.licitar-ho 
per escrit ho pot fer; que és una qüestió de matis i que 
s’està prenent un acord de voluntat política de bonificar el 
95% d’aquesta entitat. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que no té ganes d’allargar aquestes 
discusions; que durant aquests quatre anys li dol el 
sovintejat menyspreu per les opinions dels alts funcionaris 
d’aquesta casa; que s’hi ha trobat moltes vegades; que creu 
que hi ha altres maneres de portar aquests temes a un 
plenari; que l’Alcalde diu que és un tema de matis; que s’el 
pot creure, però que moltes vegades s’està en temes de 
matisos i en els expedients hi ha informes d’alts funcionaris 
de la casa com són el Secretari de la Cap de Contractació i 
de l’Interventor; que sempre s’ha de fer un exercici de fe i 
aprovar sempre intencions; que no sap si s’aproven intencions 
o altres coses; que en temes legals enten que a vegades pot 
haver-hi discrepàncies, però que se’n porten moltes i que 
pensa que no es respecte prou la feina d’aquests funcionaris 
de l’Ajuntament. 

Seguidament, intervé el senyor Macau Oliva que diu que  
la llei manifesta que és a instància de part; que qualsevol 
qualificació d’un negoci com aquest no es pot planificar si 
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no se sap bé; que una manera de dir això són els números i 
amb aquests podem jugar. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que si l’únic problema és saber si 
l’entitat ha de demanar la bonificació o no l’ha demanada 
s’estan traient les coses de contexte i que hi ha una 
voluntat política de bonificar el 95% de la llicència d’obres 
d’aquest projecte que executarà la Fundació Esportiva 
Figueres. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que hi 
ha un principi de lògica de dret que diu que tots estan 
sotmesos a la llei; que l’administració és la primera que ha 
de respectar la normativa; que si la Fundació Esportiva té 
aquests drets estan d’acord en què se’ls doni; que l’informe 
de l’Interventor diu “que la concessió de bonificacions és de 
naturalesa reglada i que s’han de demanar i s’han de concedir 
als subjectes passius que reuneixin les condicions requerides 
i prèvia sol.licitud”; que si l’entitat reuneix les 
condicions requerides en el seu moment ja se li donarà; que 
creu que s’ha començat la casa per el taulat i s’ha saltat la 
normativa i que s’oposen per qüestions de tipus legal. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que els acords que es prenen són declarar 
l’interès social i públic d’aquestes obres; que l’anterior 
declaració tindrà efectes una vegada efectuada la sol.licitud 
per part de l’adjudicatari de les obres i sempre que s’aprovi 
de forma definitiva el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques pel que s’efectua la concessió 
directe a favor de la Fundació Esportiva Figueres; que s’està 
marcant que l’efectivitat queda posposada fins que es 
sol.liciti formalment i estigui aprovada definitivament la 
concessió; que el que s’està fent és una declaració que 
aquestes obres són d’interès social i d’interès públic; que 
d’acord amb les ordenances municipals l’impost sobre 
construccions que s’arribi a meritar com a conseqüència de 
les obres de construcció estarà bonificat en la quantia d’un 
95%; que voler posar punta al llapis en aquestes qüestions 
està fora de contexte i que el primer punt que és declarar 
les obres com d’interès social i d’interès públic és el més 
important. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, 
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Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau 
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,  
Calvó Espigulé, Perxas Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló; 
i en contra, els vuit senyors següents: Canet Coma, Solé 
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Casas 
Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el vot va en consonància a la 
reiteració de menyspreu que des del punt de vista d’Esquerra 
Republicana s’acostuma a fer als informes dels alts 
funcionaris de l’Ajuntament; que estan a favor del principi 
de la bonificació i que poden estar en discrepància amb el 
conveni, amb les clàusules, però que en una vegada aprovat 
estan absolutament a favor de la bonificació. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no hi ha cap menyspreu per als funcionaris de la casa; 
que els informes no són vinculants; que el ple és sobirà per 
prendre els acords; que s’està aquí per prendre decisions; 
que en els expedients hi ha els informes que pertoquen, però 
que no són vinculants; que no hi ha menyspreu; que la 
sobirania és dels 21 regidors; que són els regidors els que 
han de prendre les decisions segons allò que entenen que és 
per a l’interès general de la ciutat; que només faltaria que 
les decisions vinguessin derivades d’informes de funcionaris; 
que les decisions les prenen els 21 regidors amb tot el  
respecte cap els informes que emetin els funcionaris que no 
són en cap cas vinculants; que s’ampari el sentit del vot 
perquè hi hagi informes és una falta de valentia dels 
regidors de no voler assumir la seva responsabilitat a 
l’ordre d’emetre el vot i que mai es pot ser una excusa 
perquè els informes no són vinculants i que el que és 
vinculant és el vot dels 21 regidors. 
 
----7. Habitatges: S’aprova el document titulat “Conveni de 
col.laboració entre Adigsa, empresa pública, i l’Ajuntament 
de Figueres per a possibilitar la creació d’una base de dades 
de sol.licitants d’habitatge i homogenitzar els processos 
d’adjudicació d’habitatges”. El senyor Balada Ventura 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Que la política d’habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i dels ens locals municipals requereixen 
l’establiment de tot un seguit de mesures per al foment de 
l’habitatge, facilitant l’accés de la ciutadania als recursos 
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institucionals, en aquest sentit, en data 28 de maig de 2006, 
la secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, formalitza un conveni mitjançant el qual encarregà 
a l’empresa pública ADIGSA, la contractació i posterior 
gestió i desenvolupament de les eines informàtiques adequades 
per a la gestió de les sol·licituds d’habitatges protegits i 
la seva posterior adjudicació. Que en data 14 de juliol de 
2006 es signa el Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Figueres per la creació de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge de Figueres. Que en data 17 
de juliol de 2007 l’Oficina Municipal d’Habitatge comença a 
desenvolupar les seves funcions. Es posa en marxa en aquesta 
mateixa data el Registre municipal de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial, seguint les directrius de 
l’esborrany del Projecte de Llei del dret a l’habitatge. En 
data 12 de desembre de 2006 el Govern Català aprova 
el Projecte de Llei del dret a l'habitatge a Catalunya, i 
s'inicien els tràmits parlamentaris. Aquest Projecte preveu 
que “per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció 
oficial, és requisit imprescindible estar inscrit en el 
Registre (de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial) 
en la modalitat de demanda corresponent” Que en data 20 de 
febrer es comptabilitzen un total de 1.238 sol·licituds 
inscrites al Registre municipal de sol·licitants d’habitatge 
amb protecció oficial de l’Ajuntament de Figueres.Que 
l’empresa pública ADIGSA ha desenvolupat una eina telemàtica, 
que es troba en fase de proves, que acabarà esdevenint el 
Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 
previst al Projecte de llei abans esmentat. I s’ha estipulat 
que la província de Girona en sigui el banc de proves. Per 
l’anterior i atès el que disposa el Decret 244/2005, de 8 de 
novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 
2004-2007, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, Atès  l’establert al Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril i  el que disposa la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, la Comissió Informativa General 
proposa a l’ajuntament ple l’adopció dels acords següents: 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració, que s’adjunta 
amb aquest Dictamen, entre ADIGSA, empresa pública i 
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l’Ajuntament de Figueres per a possibilitar la creació d’una 
base de dades de sol·licitants d’habitatges i homogeneïtzar 
els processos d’adjudicació d’habitatges. Segon.- Nomenar al 
sr, Josep Navarro Tavera, arquitecte tècnic, responsable de 
l’Oficina municipal d’habitatge, i a la sra. Mireia Maspons 
Carrizo, TAG de l’Oficina d’Habitatge, com a representants de 
l’Ajuntament de Figueres a la Comissió de Seguiment del citat 
conveni que s’haurà de constituir.  Tercer.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors, 
així com per a la signatura del conveni de col·laboració 
esmentat.” 
 
----8. Habitatges: S’aprova el document titulat “Conveni de 
col.laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
l’Ajuntament de Figueres, per a la posada en marxa del 
Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 
Figueres”. El senyor Quiroga Martínez procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en 
l’exercici de les competències en matèria d’Habitatge, ha 
impulsat el Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d'actualització del Pla per al dret a l'Habitatge 2004-2007. 
Un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a 
l’habitatge en règim de lloguer a preus  assequibles. Amb 
aquesta finalitat, el Decret posa en marxa la Xarxa de 
Mediació per al Lloguer Social per incrementar l’oferta de 
lloguer a preus moderats i atendre així la població amb 
ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses 
d’habitatge per al lloguer social locals, avui existents, i 
impulsant la creació d’altres de noves per cobrir tot el 
territori de Catalunya. El mateix Decret, en l’article 46, 
apartats 3 i 4, estableix que la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social serà gestionada i coordinada per ADIGSA, i que 
les tasques de la Xarxa s’establiran mitjançant conveni entre 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Adigsa i les 
borses d’habitatge per al lloguer social locals. L'article 49 
del referit Decret preveu que les borses d’habitatge per al 
lloguer social municipals, convingudes amb Adigsa, puguin ser 
gestionades directament per l'administració local, mitjançant 



 20

una entitat municipal o supramunicipal, o mitjançant una 
entitat gestora.D’altra banda, el capítol VI del referit 
Decret 244/2005 posa en marxa un programa per a la prevenció 
de l'exclusió social residencial, mitjançant la concessió de 
subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb 
ingressos per sota de 2,5 vegades l'IPREM, i posa en marxa un 
programa de cessió d’habitatges desocupats per part dels seus 
propietaris/àries, a ADIGSA o als ens gestors de les borses 
d’habitatge per al lloguer social locals, a fi que aquests 
habitatges siguin arrendats a preus moderats. En data 2 de 
novembre del 2006, el Ple va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la Direcció General de l’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General de Joventut del Departament de la Presidència, 
l’empresa ADIGSA,  i l’Ajuntament de Figueres,  per a la 
posada en marxa del programa de mediació per al lloguer 
social en el municipi de Figueres. No obstant aquest Conveni 
no es va arribar a signar. Així,  principis de març, el 
Servei de Mediació i Projectes Socials, d’ADIGSA, va tornar a 
reenviar el citat Conveni que tot i que tenir els mateixos 
objectius, canvia els seus interlocutors, al haver-hi un nou 
repartiment de les tasques i delegacions de la Generalitat de 
Catalunya en aquesta matèria. Per l’anterior i atès el que 
disposa el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització 
del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Atès  
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril i  el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, la Comissió Informativa General 
proposa a l’ajuntament ple l’adopció dels acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, que s’adjunta 
amb aquest Dictamen, entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i 
l’Ajuntament de Figueres, per a la posada en marxa del  
programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 
Figueres, i que té per objecte la creació, manteniment i 
desenvolupament de la Borsa Jove d’Habitatge al municipi de 
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Figueres, i formalitzar la col·laboració que estipula la Llei 
general de subvencions entre els òrgans administratius que 
concedeixen els ajuts i les entitats col·laboradores. Segon.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors, així com per a la signatura del conveni de 
col·laboració esmentat. “ 
 
----9. Cens de població: S’aprova el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre el consorci Administració 
Oberta i Electrònica de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres 
per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal 
d’habitants”. El senyor Casellas Borrell procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Durant l’any 2004, el consorci Localret i 
l’Administració Oberta de Catalunya varen obrir un projecte 
pilot per avançar en la concepció del Padró Telemàtic. Es 
tractava de veure la possibilitat de compartir la informació 
de cada Ajuntament respecte del Padró Municipal d’habitants 
entre les diferents administracions interessades, amb 
l’objectiu d’estalviar la generació burocràtica dels volants 
i certificats i donar més celeritat i rapidesa en les 
tramitacions de les diverses administracions. Un conjunt de 8 
ajuntaments van ser escollits per ser pilots en aquest 
projecte, i l’Ajuntament de Figueres va ser un d’ells. A 
través de subvencions de l’AOC,  l’Ajuntament de Figueres va 
preparar el seu equipament informàtic per fer front a aquest 
repte. Durant els anys 2005 i 2006 es varen anar definint i 
preparant tots els elements d’aquesta solució i també el 
vessant administratiu i legal que l’envolta.  En concret, el 
projecte té dos factors de treball: a) Consulta telemàtica de 
volants del Padro Municipal d’Habitants. Aquest servei 
permetrà la consulta telemàtica de volants del padró 
municipal d’habitants a petició d’una administració pública, 
d’un ciutadà o d’una entitat privada en el marc d’un 
procediment administratiu que demani l’acreditació del 
domicili de residència. b) Comunicació de Domicili. Aquest 
servei permetrà a un ciutadà el poder realitzar una 
comunicació telemàtica de les dades del seu domicili de 
residència  a administracions públiques i privades. En el 
primer cas, estem parlant del carnet de conduir, del DNI i el 
Passaport, de les prestacions de l’atur, de l’Agencia 
Tributària, etc. En el segon cas, estem parlant dels tràmits 
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presencials al Padró de l’Ajuntament que es poden traslladar 
telemàticament a Tràfic pel carnet de conduir, a l’Agència 
Tributària, Seguretat Social, etc. Estem ja en condicions 
tècniques i personals d’engegar aquest projecte.�És per això 
que es recomana signar aquest conveni, la qual cosa permetrà 
posar en marxa el projecte de manera immediata. Vist tot el 
que s'ha manifestat i vist l'informe emès pel Cap 
d'Informàtica de l'Ajuntament de Figueres, Joan Aguer Trilla, 
és convenient adoptar els acords pertinents, per això la 
Comissió Informativa General proposa a l'Ajuntament - Ple que 
adopti els acords següents: 1. Aprovar el Conveni que 
s'adjunta per annex i que porta per títol "Conveni de 
col.laboració entre el Consorci Administració Oberta i 
electrònica de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres per a 
l'expedició telemàtica de volants del padró municipal 
d'habitants". 2. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la 
realització de tants actes i gestions com calguin per la 
realització dels anteriors acords i als efectes de 
desenvolupar i donar compliment a tots i cadascun de les 
estipulacions contingudes en el conveni que s'aprova.” 
�

----10. Serveis municipals: S’aprova inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques de la 
concessió directa a favor de la Fundació Esportiva Figueres 
del domini públic d’uns terrenys per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000. El senyor 
Merideño Fernández procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“En data 11 de març de 1999 el Ple Municipal va aprovar 
el Pla director d’equipaments esportius de Figueres. En el 
Ple de 14 de desembre de 2000 es va aprovar un conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Esportiva Figueres per 
la construcció de la Ciutat Esportiva de Figueres 2000 que 
preveia que l’Ajuntament posaria a disposició de dita 
Fundació uns terrenys amb destí a dita construcció, 
mitjançant dret de superfície. Atès que els terrenys estan 
qualificats com a equipaments, la concessió del seu ús s’ha 
de fer mitjançant concessió de domini públic. Posteriorment 
dita Fundació va elaborar l’Avantprojecte de la Ciutat 
Esportiva Figueres 2000 que consta a l’expedient. Ateses les 
característiques tècniques de dit avantprojecte i l’interès 
social de les instal·lacions proposades i la seva adequació a 
l’interès públic, així com la trajectòria socio-esportiva, 
model de gestió i la representativitat de Fundació Esportiva 
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Figueres dins l’associacionisme esportiu de la ciutat, que 
justifica la concessió directa a favor de dita Fundació a fi 
de donar compliment a la realització del fi d’interès general 
consistent en el foment de la pràctica esportiva, d’acord amb 
l’article 137.4 c) de la Llei del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. Vist que entre les competències 
locals hi ha les relatives a les activitats i instal·lacions 
esportives i el foment de l’esport d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i la Llei de l’Esport de Catalunya publicada al DOGC de 7 
d’agost de 2000. Vist l’establert al Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre 
i la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 1er.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques pel que s’efectua la 
concessió directa a favor de la Fundació Esportiva Figueres 
del domini públic d’uns terrenys per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 per causa de 
tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre i destinar-se la 
concessió a la realització d’un fi d’interès general. 2on.- 
Sotmetre l’esmentat Plec al tràmit d’informació pública 
mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 30 dies 
hàbils. 3er.- Establir que abans de la signatura del document 
administratiu formalitzant la concessió i abans, per tant, de 
l’entrada en vigor de la mateixa, la Fundació Esportiva 
Figueres haurà d’aportar la següent documentació. - Acord 
d’aprovació de la concessió adoptat per l’òrgan competent de 
l’entitat. - Certificat acreditatiu de que la persona que 
hagi de signar el nom de l’entitat estigui facultada per a 
fer-ho. - Certificats acreditatius que l’entitat està al 
corrent dels deures tributaris i de seguretat social. 4rt.- 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència per a dur a terme tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució de l’acord 
anterior.” 

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els tretze senyors següents: Armangué Ribas, 
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, 
Ayats Planagumà, Calvó Espigulé, Perxas Seras, Vila Vicente i 
Gratacós Agulló;  i en contra, els vuit senyors següents: 
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Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, 
Brugués Pujol, Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 

 
----11. Obres públiques: S’aprova un conveni entre  municipis 
de la conca del Manol per a la redacció del projecte d’obres 
de la via verda del Manol. El senyor Pujulà Comajuan 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Vist l'informe tècnic emès pel Sr. Xavier Turró 
Ventura, en data 27 de març de 2007, que estableix el 
següent: "INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A LA SIGNATURA D’UN 
CONVENI ENTRE ELS MUNICIPIS DE LA CONCA DEL MANOL PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE LA VIA DE LA VIA VERDA DEL 
MANOL. El Ministerio de Medio Ambiente va impulsar el 
projecte “Caminos Naturales” amb la voluntat de convertir 
antics traçats de ferrocarril en desús i camins antics en 
general en vies verdes per a potenciar l’ús social d’aquestes 
vies, el contacte amb la natura i com una forma de potenciar 
el turisme sostenible. A les comarques gironines destaca la 
Via Verda del Carrilet que connecta Sant Feliu de Guíxols amb 
Girona i Girona amb Olot. A l’Alt Empordà hi ha un tram de 
“Caminos Naturales” al riu Manol concretament al terme 
municipal de Vila-sacra. Darrerament el Ministerio de Medio 
Ambiente ha aprovat a instàncies del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà el “Camino Natural de la Muga. La necessitat 
d’impulsar aquesta via verda ha estat exposada reiteradament 
pels municipis de la conca i apareix com una de les 
principals actuacions a impulsar en el Pla de Gestió del Riu 
Manol redactat per la Fundació Territori i Paisatge per 
encàrrec dels municipis de la conca. Amb la voluntat 
d’impulsar la creació de la via verda del Manol, els 
ajuntaments de la seva conca van sol·licitar al Ministerio de 
Medio Ambiente la inclusió de la via verda del Manol en el 
programa “Caminos Naturales”. Donat que les normes d’aquest 
programa demanen que sigui les entitats del territori qui 
redactin el projecte d’obres de la via verda, l’Ajuntament de 
Figueres, en representació del conjunt de municipis de la 
conca del Manol, va sol·licitar una subvenció a la Diputació 
de Girona per a finançar la redacció del projecte d’obres de 
la via verda del Manol. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona del 19 de desembre de 2006 va resoldre favorablement 
la sol·licitud de subvenció i va atorgar la quantitat de 
26.070,86 � per a la redacció d’aquest projecte d’obres. 
Donat que el cost establert per a la redacció del projecte 
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d’obres s’ha estipulat en 40.002 �, cal procedir a distribuir 
la quantitat restant (13.932 �) entre els municipis de la 
conca del Manol. Per tal d’articular la col·laboració 
econòmica de tots els municipis i entitats implicades en 
aquest projecte, es proposa la signatura del present conveni 
que recull les característiques i les aportacions econòmiques 
de cada entitat. La signatura d’aquest conveni permetrà la 
convocatòria per part de l’Ajuntament de Figueres del concurs 
per a la redacció de l’esmentat projecte d’obres." Per 
l'anterior i d'acord amb el que  disposen els articles 303 a 
311 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (DOGC 23-6-1955) i el que disposa 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 (DOGC 20-5-
2003), aquesta Comissió Informativa General proposa a 
l'Ajuntament Ple l'adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar 
el Conveni entre els municipis de la conca del Manol per la 
redacció del projecte d'obres de la via verda del Manol. 2n.- 
Facultar a l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors. 3r.- Notificar aquest acord als representants dels 
Ajuntaments de Vilafant, Avinyonet de Puigventós, Navata, 
Vilanant, Cistella, Lladó, Cabanelles, Albanyà, Santa 
Llogaia, Vila-sacra, El Far, Peralada, Ordis, Borrassà, 
Pontós, l’Associació de Municipis Salines Bassegoda i de 
l’Associació eco-conservadora “Amics del Manol”,  i  a la 
Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
----12. Patrimoni municipal: S’aprova definitivament la 
permuta de finques entre l'Ajuntament de Figueres i Edifi 96 
S.L. El senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La Fundació Altem és l’entitat de referència a l’Alt 
Empordà en l’atenció de persones adultes amb discapacitat. La 
Fundació Altem necessita pisos residencials aptes per a 
discapacitats psíquics i a tal efecte necessita poder 
disposar en ús de tres pisos construïts al c. Pella i Forges 
xamfrà amb el c. Rentadors de Figueres, que ja s’han 
construït de forma adaptada a les necessitats pròpies dels 
discapacitats i que entre tots integren un projecte de Llar-
Residència. D’aquests tres pisos, que han estat construïts 
per Edifi 96, S.L., n’adquirirà un l’Ajuntament. L’Ajuntament 
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considera urgent atendre aquesta necessitat, ja que sovint 
els discapacitats no poden accedir a un habitatge per les 
limitacions del mercat privat, com la dificultat d’obtenir 
una hipoteca, la necessitat d’uns serveis comuns i altres 
dificultats personals i actualment hi ha mols discapacitats 
en llista d’espera per a poder accedir a un habitatge. 
D’acord amb l’article 66.k) del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
2/2003, de 28 d’abril, els Ajuntaments tenen competència 
pròpies en matèria de prestació dels serveis socials i 
promoció i reinserció socials. Per altra part, l’Ajuntament 
de Figueres necessita poder oferir a l’Associació de Veïns 
del Barri Cendrassos l’ús d’un local, tenint en compte que 
dites associacions es consideren entitats de participació 
ciutadana i els municipis, d’acord amb les seves 
possibilitats, han de determinar els mitjans públics que 
poden usar d’acord amb el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. A fi d’atendre aquestes 
necessitats, l’Ajuntament de Figueres considera necessària la 
realització d’una permuta entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’empresa Edifi, 96, S.L., de les finques següents: A) Finca 
municipal que l'Ajuntament transmetrà a Edifi, 96, S.L.: 
terreny situat al c. La Jonquera, 84, que és la finca 
registral inscrita al Registre de la Propietat de Figueres al 
tom 2662, llibre 315, foli 33, finca 1472. B) Finca que 
Edifi, 96 S.L. transmet a favor de l'Ajuntament: pis situat a 
la planta baixa, escala B, porta 2, de l’edifici ubicat al c. 
Pella i Forges xamfrà amb el c. Rentador, que està inscrit al 
Registre de la propietat de Figueres, tom 3300, llibre 549, 
foli 51, finca 27.266. C) Altra finca que Edifi 96 S.L. 
transmet a favor de l'Ajuntament: local en construcció al 
carrer Cendrassos, 36, de Figueres, amb una superfície 
aproximada útil de 134 m2 i un jardí o espai privatiu en la 
seva part posterior, d'una superfície aproximada de 115 m2. 
Els tipus d'acabats consten al contracte de promesa de 
permuta. L’Associació de Veïns Cendrassos ha presentat uns 
instància amb Registre d’entrada 8918/2005 manifestant que 
consideren el local a construir al c. Cendrassos, 36, adequat 
per a les finalitats  pròpies d’una associació d’aquest 
tipus. Una vegada adquirides aquestes finques l’Ajuntament 
cediria l’ús a la Fundació i entitat usuària, respectivament, 
mantenint l’Ajuntament la propietat. El Ple Municipal de data 
1 de setembre de 2005 va aprovar el contracte de promesa de 
permuta entre l'Ajuntament de Figueres i la mercantil Edifi 
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96, S.L. Atès que per a l’efectiva realització de la permuta 
cal tramitar l’expedient regulat al Reglament de béns de les 
entitats locals, aprovat per decret 336/1988, de 17 
d’octubre, es va donar compte de l'expedient al Departament 
de Governació de la Generalitat, que mitjançant ofici amb 
registre d'entrada 16178, de 12 de de desembre de 2005 va 
comunicar que no hi havia inconvenient a fi que es dugués a 
terme la permuta. En data 16 de març de 2006 es va signar per 
part de l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl el document 
titulat "Acta de cessió d'uns terrenys situats dins l'àmbit 
del Pla Especial de millora urbana Horta de l'Hospiral" que 
incorpora la cessió d'una porció de terreny a favor de 
l'Ajuntament, colindant amb la finca registral del c. La 
Jonquera, 84. El Ple Municipal en sessió de 20 de novembre de 
2006 va aprovar definitivament la desafectació del domini 
públic i declaració com a terrenys sobrers de diverses 
porcions, una de les quals llinda també amb la finca 
registral inscrita al Registre de la Propietat, del c. La 
Jonquera, 84, a través de la porció descrita a l'antecedent 
anterior. La Junta de Govern local de data 19 de febrer 
d'enguany va prendre l'acord d'agregar a la finca registral 
1.472 situada al c. La Jonquera, 84, les dues porcions de 
terrenys ressenyades als dos paragrags anteriors. Vist 
l'establert al Reglament de Béns del patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, la 
Comissió Informativa General proposa al Ple Municipal 
l’adopció dels acords següents: 1er.- Aprovar definitivament 
la permuta entre l’Ajuntament de Figueres i l’empresa Edifi, 
96, S.L., de les finques esmentades als antecedents del 
present acord.  La data d'entrega del local en construcció 
serà desembre de 2.007, aplicant-se les penalitats i règim de 
garanties establerts al contracte de promesa de permuta. No 
es fixa compensació per diferències de valor entre les 
finques. 2on.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució de 
l’acord anterior.”  
 
----13. Serveis municipals: S’acorda adherir-se al Conveni 
marc de col.laboració entre l'Agència de residus de Catalunya 
i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de 
residus d'aparells elèctrics i electrònics. El senyor Pujulà 
Comajuan procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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“Vist l'informe tècnic emès pel geògraf de l'Àrea de 
Planejament i espai públic, Sr. Xavier Turró Ventura, en data 
27 de març de 2007, que estableix el següent: " INFORME 
TÈCNIC EN RELACIÓ A LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I 
LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) 
DE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE).En el 
BOE núm. 49 de 26 de febrer de 2005 es publicava el Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de sus residuos.  Amb aquest Real 
Decreto i seguint la Directiva 2002/96/CE del Parlament 
Europeu  i del Consell, del 27 de gener de 2003 així com la 
Directiva 2003/108/CE, es posaven les bases per a 
l’articulació d’un sistema integrat de gestió dels residus 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Aquest Real 
Decreto estableix que les comunitats autònomes han 
d’articular els mecanismes necessaris per a la seva 
aplicació. En aquest sentit, el 22 de desembre de 2006 es va 
signar el Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes 
integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE) que defineix les característiques de 
gestió del sistema i les compensacions econòmiques derivades. 
En aquest Conveni Marc s’estableix la possibilitat que les 
entitats locals s’adhereixen en aquests conveni i puguin 
participar en el sistema integrat de gestió i rebre les 
compensacions econòmiques pertinents. L’adhesió a aquest 
conveni permetrà a l’Ajuntament integrar-se al sistema 
integrat de gestió i percebre les compensacions econòmiques 
establertes que són les següents: 

Sistema d’emmagatzematge Import fix per tona de 
RAAE gestionada 

Opció 1 i1 bis d’agrupació de RAEE 
per a la recollida selectiva 

80 �/t 

Opció 2 d’agrupació de RAEE per a la 
recollida selectiva 

40 �/t 

Opció 3 d’agrupació de RAEE per a la 
recollida selectiva 

10 �/t 

La compensació pels costos assumits pels Ajuntaments serà 
aplicable a partir del 13 d’agost de 2005. Actualment, la 
recollida i enviament a les plantes de tractament dels 
aparells elèctrics i electrònics ja es duu a terme des de la 
deixalleria municipal. Els costos però, són assumits per 
l’Ajuntament i l’Agència de Residus de Catalunya. Amb 
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l’adhesió a aquest conveni aquests costos seran compensats 
pel Sistema Integrat de Gestió dels RAEE.  D’altra banda, els 
requeriments de lliurament dels residus establerts en el 
conveni són els que es venen duent a terme i no suposarà una 
modificació del funcionament de la deixalleria. És en aquest 
sentit que es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a 
aquest Conveni Marc. Cal recordar que l’Ajuntament ja està 
adherit a altres sistemes integrats de residus, en concret 
amb Ecoembes per a la gestió integrada del paper i cartró, i 
els envasos, i amb Ecovidrio per a la gestió integrada del 
vidre. Per l'anterior i d'acord amb el que  disposen els 
articles 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals (DOGC 23-6-1995) i el que disposa 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 
(DOGC 20-5-2003), aquesta Comissió Informativa General 
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 
1r.- Adherir-se al Conveni marc de col.laboració entre 
l'Agència de residus de Catalunya i les entitats gestores 
dels sistemes integrats de gestió de residus d'aparells 
elèctrics i electrònics acceptant tots els pactes continguts 
al mateix. 2n.- Facultar a l'Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució 
de l'acord anterior. 3r.- Notificar aquest acord a l'Agència 
de Residus de Catalunya i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.” 

 
----14. Assistència Social: S’aprova una revisió 
extraordinària del preu del contracte del servei d'atenció 
domiciliària als pensionistes de la Seguretat Social. El 
senyor Quiroga Martínez procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Sersa Serveis Socials, SCCL, és adjudicatària del 
servei d’atenció domiciliària als pensionistes de la 
Seguretat Social, segons acord del Ple Municipal de data 29 
de març de 1996. Sersa Serveis Socials, SCCL, ha presentat 
mitjançant instància amb registre d’entrada 1712/2007 una 
sol·licitud de revisió del preu del servei del contracte 
d’atenció domiciliària als pensionistes de la seguretat 
social. Actualment el preu del contracte és de 10,43 
euros/hora i el darrer índex de preus de consum aplicat, fou 
el de desembre de 2005. En dita instància es sol·licita que 
es fixi per a l’any 2007 un preu de 13,78 euros/hora, en base 
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als augments de retribucions establerts al nou conveni 
col·lectiu de treball dels treballadors d’atenció 
domiciliària i familiar de Catalunya. Vist el conveni 
esmentat, que fou publicat al DOGC de 20 de desembre de 2006, 
vist que els marges de gestió que proposa dita empresa són 
molt ajustats. Vist que si bé és cert que el Plec de 
clàusules de la concessió no contempla el supòsit de revisió 
de preus per augments salarials de conveni, també és cert que 
no es tracta d’un conveni d’empresa, sinó d’un conveni 
sectorial, que per tant no depèn de la voluntat del 
concessionari, i que sense una revisió extraordinària de 
preus el contracte esdevindria inviable per manca d’equilibri 
econòmic. Vist que no es consideren justificats els costos de 
desplaçament dins la ciutat de Figueres. Vist l’article 249 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat per Decret 179/1995, la Comissió Informativa General 
proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords següents: 
1er.- Aprovar una revisió extraordinària del preu del 
contracte del servei d’atenció domiciliària als pensionistes 
de la Seguretat Social, fixant-se el nou preu en 12,31 
euros/hora a partir de l’1 de gener de 2007. La present 
revisió absorveix la que hagués correspost per índex de preus 
de consum. El preu inclou l’IVA, en cas d’aplicar-se. 
L’esmentat preu del contracte està basat en l’adscripció al 
servei de treballadors amb la categoria de traballadors 
familiars. Es podrà procedir a l’abonament dels 
endarreriments prèvia presentació de factura. 2on.- 
Autoritzar a l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes 
i gestions que calguin perquè s’executin els acords 
anteriors.” 

 
----15. Edificis municipals: S’aprova un Conveni de 
cooperació amb el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de les obres de reparació a 
diferents centres d’educació infantil i primària. La senyora 
Ayats Planagumà procedeix a la lectura del dictamen següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que a la localitat de Figueres es fa necessària la 
realització d'obres de reparació de diversos CEIP per tal 
d'atendre a les pròpies necessitats dels centres i que la 
Disposició Addicional nº 15 de la Llei Orgànica 2/2006, de 13 
de maig, d'Educació i l'article 66.3 lletra o) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveuen 
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la cooperació entre el Departament d'Educació i els 
Ajuntaments. Vist que la forma idònia de concretar aquesta 
cooperació és a través del corresponent Conveni entre 
Administracions, es considera convenient portar a terme el 
corresponent conveni de cooperació entre la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Figueres per tal de poder portar 
a terme tot un seguit d'obres de reparació en diversos CEIP. 
L'objecte del conveni serà la realització d'obres de 
reparació diverses als següents CEIP: CEIP Pous i Pagès, CEIP 
Salvador Dalí, CEIP Josep Pallach, CEIP Joaquim Cusí, CEIP 
Anicet de Pagès i CEIP MªÀngels Anglada, amb les 
especificacions que resultin de les clàusules del 
corresponent conveni i annexos. Un aspecte important a tenir 
en compte en el conveni és la qüestió relativa al 
finançament, tenint en compte que l'import de les obres a 
executar és de 629.965,13 euros, del que l'Ajuntament de 
Figueres es farà càrrec de les despeses de projecte i 
direcció i assumirà les que corresponguin per impostos i 
taxes municipals, consignant en la partida pressupostària 
adequada les quantitats encessàries epr atendre les despeses 
que puguin originar-se amb motiu d'aquest conveni, amb la 
particularitat que en centres de nova cosntrucció haurà de 
realitzar i finançar les obres d'urbanització garantint la 
disponibilitat a peu de parcel.la dels�serveis necessaris. A 
més l'Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués 
derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies 
imprevistes, amb excepció d'aquelles modificacions que siguin 
instades explícitament pel Departament d'Educació. Vist que 
per part de l'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Isidre Joher i 
Sala, en informe emès el 12 d'abril de 2007, es posa de 
manifest que s'han portat a terme una sèrie de tasques per un 
import de 69.143,27 euros i que en queden algunes pendents 
d'execució per un import de 560.821,87 euros, tenint en 
compte que les intervencions executades han estat consignades 
i liquidades amb càrrec al Pressupost Municipal de 
l'Ajuntament de Figueres de l'any 2006. Vist que per tal 
d'assumir els costos derivats de la realització del conveni 
es fa necessari aprovar el corresponent expedient de crèdit 
extraordinari per un import de 333.473,71 euros amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria per a finançar la part restant 
de l'aportació municipal. Vist l'informe emès pel Tècnic de 
l'Administració General, Sr. Ladislao Pérez Vallmajó, que es 
dóna per reproduït quedant unit a l'expedient. Vist tot el 
que s'ha manifestat és convenient adoptar els acords 
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pertinents, per això la Comissió Informativa General proposa 
a l'Ajuntament - Ple que adopti els acords següents: 1.- 
Aprovar el CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
FIGUERES PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIONS AL 
CEIP POUS I PAGÈS, CEIP SALVADOR DALÍ, CEIP JOSEP PALLACH, 
CEIP JOAQUIM CUSÍ, CEIP ANICET DE PAGÈS I CEIP M. ÀNGELS 
ANGLADA, per un import de 629.965,13 euros, dels quals la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
d’Educació, aportarà la quantitat de 227.348,15 euros.  2.- 
Supeditar l'inici de la vigència del present conveni a la 
corresponent consignació econòmica  que s'ha d'obtenir de la 
tramitació d'un expedient de crèdit extraordinari per un 
import de 333.473,71 euros amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria per a finançar la part restant de l´aportació 
municipal.  3. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la 
realització de tants actes i gestions com calguin per la 
realització dels anteriors acords i als efectes de 
desenvolupar i donar compliment a tots i cadascun de les 
estipulacions contingudes en el conveni que s'aprova.” 
 
----16. Assistència social: S’aprova el document titulat: 
"Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a dur a terme un 
programa conjunt d'actuacions contra la violència domèstica i 
de gènere”. El senyor Quiroga Martínez procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Vist que la problemàtica social de la violència 
domèstica i de gènere és un fet que afecta especialment al 
col.lectiu de la dona i que té una incidència en un nombre 
important de famílies de la nostra societat i que els serveis 
socials han de donar resposta a aquesta confidencialitat que 
va més enllà de la privacitat i esdevé un gran problema 
social; Vist allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local; Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de 
juny, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar el 
document titulat: "Conveni de col.laboració entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per dur 
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a terme un programa conjunt d'actuacions contra la violència 
domèstica i de gènere" que s'adjunta. 2n. Facultar l'Alcaldia 
Presidència perquè porti a terme tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució de l'acord anterior.”     
 
----17. Assistència social: S’aprova el document titulat: 
"Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a dur a terme un 
programa conjunt de prevenció de les drogodependències”. El 
senyor Quiroga Martínez procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que aquest ajuntament està interessat en portar a 
terme un programa conjunt amb el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà encaminat a coordinar, consolidar i reforçar un 
conjunt d'actuacions de prevenció de les drogodependències; 
Vist allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local; Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de 
juny, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r. Aprovar el 
document titulat: "Conveni de col.laboració entre el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per dur 
a terme un programa conjunt de prevenció de les 
drogodependències" que s'adjunta. 2n. Facultar l'Alcaldia 
Presidència perquè porti a terme tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució de l'acord anterior.”    

 
----A continuació, a les vint-i-una hores i dotze minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Quiroga Martínez. 
 
----18. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. El 
senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“El Ple municipal, en data 6 d’octubre del 2005, va 
acordar aprovar definitivament el projecte denominat Pla 
Director sobre desplegament de la telefonia Mòbil al municipi 
de Figueres elaborat per l’empresa LGAI technological Center 
SA. Així com establir que un cop aprovat definitivament 
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aquest Pla Director es procediria a iniciar la tramitació de 
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana de 
Figueres a fi de delimitar i concretar les zones urbanes on 
és convenient acotar la possibilitat de la seva instal·lació 
i regular expressament i detalladament els paràmetres 
urbanístics de la seva implantació. A aquest fi, el Ple de 
l’Ajuntament, en la seva sessió del dia 2 de febrer de 2006, 
va prendre l’acord de suspendre, pel termini d’un any, la 
tramitació de llicències d’obres i activitats d’estacions 
base de telefonia mòbil fora d’uns àmbits concrets 
cartogràficament identificats, amb la finalitat d’estudiar i 
reformar el Pla general d’Ordenació Urbana de Figueres per a 
l’implantació d’infrastructures de Telefonia Mòbil. Atès que 
els mitjans personals i materials existents en les Àrees de 
Planejament i Espai Públic i d’Arquitectura i Qualitat 
ambiental no permetien dur a terme aquests treballs des de 
l’Ajuntament, es va contractar, per Decret d’Alcaldia de data 
5 de maig del 2006, a l’advocada Laura Corsunsky i Zeitune 
per a la redacció de la Modificació Puntual núm. 2.07 del 
PGOU per a la implantació de Serveis Tècnics de 
Telecomunicacions i per Decret d’Alcaldia de data 21 de gener 
del 2007 a l’empresa SERPA Projectes i Gestió Ambiental per a 
la redacció de l’informe ambiental de la Modificació Puntual 
núm. 2.07 del PGOU per a la implantació de Serveis Tècnics de 
Telecomunicacions. Així mateix i atès que els estudis previs 
i la redacció de la Modificació Puntual del PGOU han suposat 
l’aparició de nous emplaçaments per a l’instal.lació de la 
telefonia mòbil no contemplats en el Pla Director sobre 
desplegament de la telefonia Mòbil al municipi de Figueres, 
per Decret de data 13 d’abril del 2007 s’ha contractat a 
l’empresa LGAI technological Center SA per a la redacció d’un 
estudi complementari de les cobertures i planificació 
radioelèctrica de les noves estacions de telefonia mòbil 
proposades per la Modificació puntual núm. 2.07 del PGOU per 
a la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. 
Examinada la proposta, ha estat objecte de l’informe tècnic 
de l’arquitecte municipal cap de l’àrea de planejament i 
espai públic de data 19 d’abril del 2007, de l’informe tècnic 
de l’arquitecte municipal cap de l’àrea d’arquitectura i 
qualitat ambiental de data 19 d’abril del 2007, de l’informe 
tècnic de l’enginyer tècnic municipal de data 20 d’abril del 
2007 i de l’informe jurídic de la TAG de data 18 d’abril del 
2007, que obren a l’expedient. Per l’anterior, i atès que la 
proposta de modificació puntual es considera motivada i 
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justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i 
la conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents, Vist el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme; Atès  l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i  el que disposa la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, la Comissió 
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: Primer.- Aprovar inicialment la Modificació 
Puntual núm. 2.07 del PGOU per a la implantació de Serveis 
Tècnics de Telecomunicacions, promoguda per l’ajuntament de 
Figueres i redactada per l’advocada Laura Corsunsky i Zeitune  
i l’enginyer Xavier Frigola Mercader, que s’adjunta. Segon.- 
Excloure l’emplaçament/localització “6b” (hipermercat costat 
camp de futbol) de la Modificació Puntual núm. 2.07 del PGOU 
per a la implantació de Serveis Tècnics de Telecomunicacions, 
per a l’instal.lació d’antenes de telefonia mòbil, atès que 
no compleix amb uns dels objectius bàsics de la Modificació, 
com és el d’ubicar les localitzacions en zones públiques a fi 
d’afectar el més mínim possible a la població. Tercer.- 
Exposar al públic l’anterior amb els informes tècnics i 
jurídics que s’han emès al respecte, pel termini d’un mes,  
amb notificació personal al Bisbat de Girona,  al Ministeri 
de Defensa, al Consorci del Castell de Sant Ferran, al 
Patronat de la Catequística, a Telefònica España SA, a les 
Operadores de telefonia mòbil, i a la Companyia Elèctrica 
Fecsa-Endesa, als efectes de poder plantejar les al·legacions 
que corresponguin o es considerin adients. Quart.- Aquest 
document que s’exposa a informació pública també podrà ser 
consultat a través de la web de l’Ajuntament de Figueres, i 
pel termini d’un mes, a l’adreça w w w.figueresciutat.com. 
Cinquè.- Abans de la seva aprovació provisional caldrà 
valorar, i si es considera oportú incorporar al Projecte,  
les correccions d’errades i esmenes de contradiccions que es 
relacionen en els informes tècnics i jurídics que obren a 
l’expedient, així com el resultat de les al·legacions que es 
puguin presentar. Sisè.- Acordar la suspensió de la 
tramitació de llicències d’obres i activitats 
d’instal·lacions de telefonia mòbil  i altres serveis de 
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telefonia fora dels perímetres i emplaçaments que consten en 
el plànol adjunt núm. 1, per termini d’un any, a comptar des 
de l’anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província. (Atès que ja van ser suspeses pel termini d’un any 
amb la finalitat d’estudiar i reformar el pla general 
d’ordenació urbana de Figueres per a la implantació 
d’infrastructures de telefonia mòbil (acord publicat al BOP 
núm. 39 de data 24 de febrer del 2004)). Queden excloses de 
la suspensió les llicències de  desmantellament d’antenes. 
Setè.- Acordar la suspensió de la tramitació de llicències 
d’obres i activitats d’antenes d’estacions emissores, 
repetidors i remissores dels serveis de radiodifusió sonora i 
televisió, de radioenllaços i comunicacions privades, 
d’antenes de redioaficcionats i de xarxes de dades 
inal.lambriques: tecnologia wi-fi i Wi-max, pel termini de 
dos anys, a comptar des de l’anunci que es publicarà al 
Bulletí Oficial de la Província, en tot el municipi de 
Figueres i segons el plànol adjunt núm. 2. Vuitè.- Donar 
trasllat del document a la Jefatura Provincial d’Inspecció de 
telecomunicacions de Girona, a la Direcció General 
d’Infrastructures de telecomunicacions del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya,  a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, a 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de 
Medi Ambient i Habitatge, i al Consell Municipal de 
Vilatenim, a fi que emetin informe al respecte. Novè.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.”  

 
----Durant la lectura del dictamen anterior, a les vint-i-una 
hores i catorze minuts, compareix el senyor Quiroga Martínez 
que es reincorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que és conscient que s’està treballant amb material 
sensible; que hi ha informes que no coincideixen; que tothom 
vol tenir cobertura de mòbil; que és una qüestió conflictiva 
que s’arrossega des de fa temps, com és el cas de les 
Escolàpies i dels funcionaris de l’Ajuntament; que segurament 
es tornarà a tenir una repetició d’aquesta situació amb els 
veïns que estan a l’entorn d’una de les noves ubicacions; que 
ha proposat als portaveus dels grups municipals deixar 
aquesta qüestió sobre la taula; que si un grup de veïns se 
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senten afectats per aquestes situacions reaccionen i es 
continuarà amb la cadena d’acció reacció que s’ha tingut 
últimament; que és conscient que en aquest estudi hi ha un 
esforç per regular les coses; que tots voldrien que això no 
fos un tema conflictiu; que no vol iniciar cap debat; que vol 
explicar publicament que ha fet la proposta de deixar-ho 
sobre la taula; que el senyor Alcalde li ha recordat que això 
tindria uns efectes secundaris i que alentiria altres 
trasllats; que des del grup d’Esquerra Republicana considerem 
que no es resolen els problemes, sinó que es van ajornant; 
que es molt complicat resoldre aquests problemes perquè no se 
sap si s’està  segur aprop de determinats artilugis, però que 
es vol tenir cobertura de mòbil; que si no es vol deixar 
sobre la taula entén que ja hi ha un període d’al.legacions; 
que es fonamental tenir un contacte directe amb els veïns 
afectats perquè pensa que no s’acabarà aquesta cadena 
d’accions reaccions; que fa la petició de quedar sobre la 
taula, però que està obert a què se li donin arguments per 
retirar la petició i que s’hauria d’assumir el compromís de 
dialogar amb els veïns que puguin estar afectats per aquesta 
situació. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern no s’està d’acord en deixar aquest tema sobre la 
taula; que entenen que hi ha un treball molt rigorós i seriós 
darrera d’aquesta proposta; que ara es farà l’aprovació 
inicial i que s’obrirà tot un procés d’informació pública que 
servirà per esvair els dubtes o incerteses que es puguin 
generar; que el treball realitzat es per donar les màximes 
garanties i seguretat; que el cas que el senyor Canet ha 
esmentat que és el campanar de Sant Pere neix d’un conveni 
aprovat per unanimitat del plenari; que és una  localització 
que per les seva alçada millora les localitzacions anteriors; 
que és la que té menys impacte; que entenen que en el procés 
que s’iniciarà s’ha de donar la màxima informació per generar 
la màxima confiança al conjunt dels ciutadans; que aquest pla 
de telecomunicacions neix per regularitzar aquesta situació 
en el conjunt de la ciutat i que en tots els casos les 
antenes de telecomunicació puguin anar ubicades en espais 
públics per tenir un major control sobre el seu ús i la seva 
bona gestió; que els sembla que hi ha un treball important al 
darrera; que deixar aquest tema sobre la taula alentiria el 
conveni subscrit amb la parróquia de Sant Pere i el 
desmantellament de l’antena de les Escolàpies; que aprovar 
inicialment aquesta qüestió no deixa en indefensió ningú, 
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sinó que s’obre un període durant el qual es podrà concòrrer 
i que tots estan interessats en què es generi amb la màxima 
confiança possible un pla que té l’objectiu de donar 
cobertura amb les màximes condicions de seguretat i 
garanties. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que vol demanar que, a part d’estar exposat l’expedient  a la 
pàgina web i que es faci la màxima difusió possible i de que 
es faran notificacions personals als propietaris dels llocs 
on està prevista la instal.lació de les antenes, s’intenti 
fer una notificació personal també al veïns del sector d’un 
perímetre que es pugui marcar perquè és possible que moltes 
persones no se’n puguin assabentar. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
pregunta si el senyor Casas la petició que fa és d’un cas en 
concret; que hi ha casos que són previsions de futur; que hi 
ha àmbits en que hi ha tres o quatre opcions; que recull la 
intervenció del senyor Casas; que ha entés era en un àmbit 
molt concret pel qual expressa una certa sensibilitat que és 
l’àmbit de l’entorn del campanar i que es pot delimitar a 
aquest àmbit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casas Luís que diu que li sembla que hi ha dues zones amb més 
afluència d’habitatges com la zona de l’església de Sant 
Pere, però que també hi ha la part de la subestació de la 
Hidro; que creu que no cal fer una notificació personal, sinó 
fer una bustiada als veïns perquè sàpiguen que aquest 
expedient es troba en exposició pública. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l’obligació de la notificació personal es més complicat i 
es poden deixar algun veí; que es pot recollir la petició i 
que proposa introduir una esmena a la proposta i que en el 
punt quart després de l’adreça d’internet s’afegeixi “i en 
altres mitjans amb la voluntat de donar-ne la màxima 
divulgació als veïns i veïnes, als ciutadans i ciutadanes”. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila 
Vicente que diu que a partir de l’aprovació inicial de la 
modificació del pla els veïns que ho considerin oportú podran 
fer arribar les seves preocupacions perquè el plenari ho 
pugui valorar i que no consideren oportú que quedi sobre la 
taula. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que vista la bona voluntat de continuar parlant del tema 
a través de la fase d’exposició al públic retira la petició 
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de que quedi sobre la taula i que presentaran al.legacions i 
continuaran dialogant amb el veïns perquè s’acabi arribant a 
la millor decisió per tothom. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda acceptar l’esmena presentada pel senyor Casas Luís i 
segons el text proposat per la Presidència. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
adopta l’acord següent: 

“El Ple municipal, en data 6 d’octubre del 2005, va 
acordar aprovar definitivament el projecte denominat Pla 
Director sobre desplegament de la telefonia Mòbil al municipi 
de Figueres elaborat per l’empresa LGAI technological Center 
SA. Així com establir que un cop aprovat definitivament 
aquest Pla Director es procediria a iniciar la tramitació de 
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana de 
Figueres a fi de delimitar i concretar les zones urbanes on 
és convenient acotar la possibilitat de la seva instal·lació 
i regular expressament i detalladament els paràmetres 
urbanístics de la seva implantació. A aquest fi, el Ple de 
l’Ajuntament, en la seva sessió del dia 2 de febrer de 2006, 
va prendre l’acord de suspendre, pel termini d’un any, la 
tramitació de llicències d’obres i activitats d’estacions 
base de telefonia mòbil fora d’uns àmbits concrets 
cartogràficament identificats, amb la finalitat d’estudiar i 
reformar el Pla general d’Ordenació Urbana de Figueres per a 
l’implantació d’infrastructures de Telefonia Mòbil. Atès que 
els mitjans personals i materials existents en les Àrees de 
Planejament i Espai Públic i d’Arquitectura i Qualitat 
ambiental no permetien dur a terme aquests treballs des de 
l’Ajuntament, es va contractar, per Decret d’Alcaldia de data 
5 de maig del 2006, a l’advocada Laura Corsunsky i Zeitune 
per a la redacció de la Modificació Puntual núm. 2.07 del 
PGOU per a la implantació de Serveis Tècnics de 
Telecomunicacions i per Decret d’Alcaldia de data 21 de gener 
del 2007 a l’empresa SERPA Projectes i Gestió Ambiental per a 
la redacció de l’informe ambiental de la Modificació Puntual 
núm. 2.07 del PGOU per a la implantació de Serveis Tècnics de 
Telecomunicacions. Així mateix i atès que els estudis previs 
i la redacció de la Modificació Puntual del PGOU han suposat 
l’aparició de nous emplaçaments per a l’instal.lació de la 
telefonia mòbil no contemplats en el Pla Director sobre 
desplegament de la telefonia Mòbil al municipi de Figueres, 
per Decret de data 13 d’abril del 2007 s’ha contractat a 
l’empresa LGAI technological Center SA per a la redacció d’un 



 40

estudi complementari de les cobertures i planificació 
radioelèctrica de les noves estacions de telefonia mòbil 
proposades per la Modificació puntual núm. 2.07 del PGOU per 
a la implantació de serveis tècnics de telecomunicacions. 
Examinada la proposta, ha estat objecte de l’informe tècnic 
de l’arquitecte municipal cap de l’àrea de planejament i 
espai públic de data 19 d’abril del 2007, de l’informe tècnic 
de l’arquitecte municipal cap de l’àrea d’arquitectura i 
qualitat ambiental de data 19 d’abril del 2007, de l’informe 
tècnic de l’enginyer tècnic municipal de data 20 d’abril del 
2007 i de l’informe jurídic de la TAG de data 18 d’abril del 
2007, que obren a l’expedient. Per l’anterior, i atès que la 
proposta de modificació puntual es considera motivada i 
justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i 
la conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents, Vist el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme; Atès  l’establert al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i  el que disposa la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, el Ple de 
l’Ajuntament acorda: Primer.- Aprovar inicialment la 
Modificació Puntual núm. 2.07 del PGOU per a la implantació 
de Serveis Tècnics de Telecomunicacions, promoguda per 
l’ajuntament de Figueres i redactada per l’advocada Laura 
Corsunsky i Zeitune  i l’enginyer Xavier Frigola Mercader, 
que s’adjunta. Segon.- Excloure l’emplaçament/localització 
“6b” (hipermercat costat camp de futbol) de la Modificació 
Puntual núm. 2.07 del PGOU per a la implantació de Serveis 
Tècnics de Telecomunicacions, per a l’instal.lació d’antenes 
de telefonia mòbil, atès que no compleix amb uns dels 
objectius bàsics de la Modificació, com és el d’ubicar les 
localitzacions en zones públiques a fi d’afectar el més mínim 
possible a la població. Tercer.- Exposar al públic l’anterior 
amb els informes tècnics i jurídics que s’han emès al 
respecte, pel termini d’un mes,  amb notificació personal al 
Bisbat de Girona,  al Ministeri de Defensa, al Consorci del 
Castell de Sant Ferran, al Patronat de la Catequística, a 
Telefònica España SA, a les Operadores de telefonia mòbil, i 
a la Companyia Elèctrica Fecsa-Endesa, als efectes de poder 
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plantejar les al·legacions que corresponguin o es considerin 
adients. Quart.- Aquest document que s’exposa a informació 
pública també podrà ser consultat a través de la web de 
l’Ajuntament de Figueres, i pel termini d’un mes, a l’adreça 
www.figueresciutat.com.  i en altres mitjans amb la voluntat 
de donar-ne la màxima divulgació als veïns i veïnes, als 
ciutadans i ciutadanes. Cinquè.- Abans de la seva aprovació 
provisional caldrà valorar, i si es considera oportú 
incorporar al Projecte,  les correccions d’errades i esmenes 
de contradiccions que es relacionen en els informes tècnics i 
jurídics que obren a l’expedient, així com el resultat de les 
al·legacions que es puguin presentar. Sisè.- Acordar la 
suspensió de la tramitació de llicències d’obres i activitats 
d’instal·lacions de telefonia mòbil  i altres serveis de 
telefonia fora dels perímetres i emplaçaments que consten en 
el plànol adjunt núm. 1, per termini d’un any, a comptar des 
de l’anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província. (Atès que ja van ser suspeses pel termini d’un any 
amb la finalitat d’estudiar i reformar el pla general 
d’ordenació urbana de Figueres per a la implantació 
d’infrastructures de telefonia mòbil (acord publicat al BOP 
núm. 39 de data 24 de febrer del 2004)). Queden excloses de 
la suspensió les llicències de  desmantellament d’antenes. 
Setè.- Acordar la suspensió de la tramitació de llicències 
d’obres i activitats d’antenes d’estacions emissores, 
repetidors i remissores dels serveis de radiodifusió sonora i 
televisió, de radioenllaços i comunicacions privades, 
d’antenes de redioaficcionats i de xarxes de dades 
inal.lambriques: tecnologia wi-fi i Wi-max, pel termini de 
dos anys, a comptar des de l’anunci que es publicarà al 
Bulletí Oficial de la Província, en tot el municipi de 
Figueres i segons el plànol adjunt núm. 2 Vuitè.- Donar 
trasllat del document a la Jefatura Provincial d’Inspecció de 
telecomunicacions de Girona, a la Direcció General 
d’Infrastructures de telecomunicacions del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya,  a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, a 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de 
Medi Ambient i Habitatge , i al Consell Municipal de 
Vilatenim, a fi que emetin informe al respecte. Novè.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors. “ 
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----19. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la 
unitat d’actuació 3, de carrer Fortià, entre el carrer Migdia 
i carrer Joan Arderius. El senyor Balada Ventura procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió de l’1 de febrer de 
2006, va aprovar inicialment la modificació puntual del pla 
general en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3 del carrer 
Rubaudonadeu, ara denominat Joan Arderius. Aquesta 
modificació  té com a objecte garantir la secció uniforme del 
vial que presenta el tram anterior, amb una amplada de 10 
metres, corregint gràficament l’alineació del carrer Fortià,  
i ordenar de forma coherent l’edificabilitat vigent en aquest 
polígon. Aquesta modificació ve precedida d’un conveni, que 
forma part de l’expedient, i signat el 26 de gener de 2006 
amb l’entitat CETOSMEN, SL, que es fa càrrec dels costos de 
la redacció d’aquesta modificació puntual. Una vegada aprovat 
inicialment s’ha sol·licitat informe a l’entitat ADIF i al 
Ministeri de Fomento. Únicament s’ha emès informe per part 
d’ADIF, rebut amb data del 19 de març de 2007, i que no 
formula objecció de cap tipus a aquesta aprovació. En el 
període d’exposició pública, no s’han plantejat al·legacions. 
Vist l’informe tècnic i jurídic, i de conformitat amb el que 
disposa el 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, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, la Comissió Informativa General proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar 
provisionalment la modificació puntual del pla general en 
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3, del carrer Fortià, entre 
el carrer Migdia i el carrer Joan Arderius. 2n.- Trametre 
l’expedient de la Modificació puntual, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, instant la seva aprovació 
definitiva. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----20. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a diferents 
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actuacions a la zona de l’Eixample Migdia. El senyor Balada 
Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El juliol de 2006 l’arquitecte Xavier Canosa, a 
iniciativa municipal, va redactar un avanç de modificació 
puntual del pla general a l’objecte de introduir millores pel 
que fa a la millora i l’obtenció de nous espais lliures, 
equipaments i vialitat a la zona de l’Eixample-Migdia, que 
presenta una alta densitat, i on resulta necessari o 
convenient l’adopció d’aquests objectius. L’ambició de 
l’avanç de pla aleshores elaborat, per una banda, i la manca 
de consens per a portar-lo a terme n’han impedit la seva 
concreció , si més no, amb l’abast i previsions que en un 
inici es consideraven a l’esmentat document. Paral·lelament, 
des de la presentació pública d’aquest document de propostes 
urbanístiques, s’han generat múltiples contactes entre 
propietaris, promotors, interessats de tot tipus i 
l’ajuntament. Fruit d’aquest procés s’han signat i conclòs, 
fins ara, cinc convenis urbanístics amb els propietaris 
afectats, per a desenvolupar de forma, consensuada i de mutu 
acord, 5 dels àmbits previstos, i quines previsions i 
proposta d’ordenació significarà l’obtenció de nous espais 
lliures públics per a la ciutat, i importants millores pel 
que fa a la implantació de  l’edificació en cadascun dels 
respectius àmbits. Aquestes previsions i millores, per bé que 
puntuals i concretes, tenen efectes positius per al conjunt 
urbà. Els  àmbits objecte d’aquesta modificació puntual 
coincideixen amb els dels convenis subscrits, i que són els 
següents:  a) El polígon o unitat d’actuació del carrer de 
l’Àngel. b) El carrer Nou, cantonada amb el carrer Clerc i 
Nicolau i carrer Sant Antoni. c) El carrer Pere III, carrer 
Oliva i carrer Víctor Català. d) El carrer Pujades. e) El 
carrer Oliva cantonada amb el carrer Torres i Bages. Aquests 
convenis urbanístics per a desenvolupar les previsions de 
cadascuna de les modificacions puntuals en els seus 
respectius àmbits, formen part integrant d’aquest expedient i 
s’exposen al públic, junt amb el document de modificació 
elaborat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb 
el que disposa l’article 98.4 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i els articles 24 i 26 del seu Reglament. 
Examinat l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el 
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, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’urbanisme, la Comissió Informativa General proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar 
inicialment la modificació puntual del pla general en els 
àmbits següents: el polígon o unitat d’actuació del carrer de 
l’Àngel; el carrer Nou, cantonada amb el carrer Clerc i 
Nicolau i carrer Sant Antoni; el carrer Pere III, carrer 
Oliva i carrer Víctor Català; el carrer Pujades; el carrer 
Oliva cantonada amb el carrer Torres i Bages. 2n.- Exposar al 
públic aquest expedient, així com els 5 convenis urbanístics 
i que formen part integrant del mateix, als efectes de que, 
durant el termini d’un mes pugui ser consultat l’expedient i 
poder plantejar-hi les al·legacions que, si s’escau, es 
considerin adients. 3r.- Acordar la suspensió, pel termini 
d’un any, de la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització complementaris, com també de l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial en l’àmbit delimitat pel plànol de 
suspensió de llicències que consta en el document d’aprovació 
inicial d’aquesta modificació puntual del Pla General. No se 
suspenen les llicències d’enderroc d’edificacions. 4rt.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que quan es va iniciar l’estudi que va fer 
l’arquitecte Xavier Canosa es va arribar a la conclusió que 
l’àmbit Eixample-Migdia era un àmbit molt consolidat; que 
tirar endavant segons quines actuacions era complexe; que es 
va arribar a l’acord entre els grups que consideraven 
convenient poder anar tirant endavant aquestes operacions i 
que es realitzarien amb l’acord dels propietaris; que dels 
convenis que avui es porten a aprovació alguns no tenen 
l’acord del 100% dels propietaris i que per aquesta raó no hi 
donaran suport. 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que ja 
se sap la postura del grup popular en les revisions puntuals 
del pla general; que creuen que totes aquestes actuacions 
haurien de ser objecte d’un nou pla general; que consideren 
que tot el que es faci ara serà un impediment de cares a un 
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nou pla general i que, per aquests motius, en els punts 20, 
21, 22 i 23 votaran en contra. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el 100% de l’acord a vegades és molt díficil; que hi 
ha un percentatge molt alt d’acord; que la unanimitat a 
vegades és díficil; que s’enceta una aprovació inicial que 
donarà peu a una informació pública que potser servirà perquè 
aquest acord encara sigui més gran; que el senyor Casas no ha 
de posar el carro davant dels bous; que el pla general es 
revisarà quan toqui; que primer s’ha de tramitar el pla 
urbanístic del sistema urbà; que és un procés encadenat que 
es va iniciar amb el pla director territorial de l’Empordà 
aprovat definitivament el mes d’octubre de 2006 i que d’aquí 
neix el pla director urbanístic del sistema urbà que es troba 
a consulta institucional; que està previst que la Generalitat 
l’aprovi inicialment a l’estiu; que coneixen el contingut 
perquè se’ls va lliurar un CD amb tota la informació; que a 
partir d’aquí és quan tocarà fer la redacció del nou pla 
general; que l’ajuntament en aquests darrers quatre anys ha 
fet uns treballs previs perquè quan arribi aquest moment es 
tingui molta feina avançada; que no és obstacle perquè 
puntualment es facin modificacions per millorar concreccions; 
que el dia que es tingui un nou pla general aprovat també hi 
haurà modificacions; que un pla general no pot detallar al 
milímetre les concrecions del planejament; que ha d’estar 
detallat i concret, però que hi ha detalls que no es poden 
predeterminar amb un pla general; que de les modificions 
puntuals que avui es plantegen, la número 5  és la més gran i 
que és una unitat d’actuació prevista que es reformula perquè 
es pot  millorar el que hi havia previst; que permet que amb 
la suma de les cinc modificacions la ciutat guanyi 11.200 
metres d’espai lliure; que una modificació es gran i les 
altres quatre són petites, però que la suma de totes permet 
guanyar en aquest espai prou massificat de l’Eixample-Migdia 
11.200 metres d’espai lliure; que això és el microurbanisme i 
que quan hi hagi el pla general encara serà necessari fer 
aquestes petites operacions perquè permeten detallar i 
guanyar en la concreció de cares a l’espai lliure. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que ja sap que és un pla general; que un pla general a 
vegades té la necessitat de ser revisat o modificat; que tots 
portaven al programa electoral de fa quatre anys que 
s’implicarien en la redacció d’un nou pla general; que dels 
treballs que s’han fet com a màxim la comissió especial del 
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pla general s’ha reunit tres vegades; que sí que s’han 
guanyat zones lliures, però amb la redacció d’un pla general 
se’n prodrien guanyar més; que es continua amb la mateixa 
densitat que establia el pla general de l’any 1983; que hi ha 
zones que quedaran afectades com va passar amb el pla del 
1983 que va afectar un sector en que ja s’havien acabat unes 
obres i que llavors es va considerar que no es podien donar 
les alçades que s’havien donat; que aquells edificis duraran 
50, 60 o 100 anys; que quedaran una sèrie de coses 
consolidades; que hi ha moltes zones de la ciutat que hi ha 
una densificació d’edificis molt àmplia; que calen espais 
lliures i que amb un nou pla general es podrien senyalar; que 
són criteris d’opinió, de visions i de conceptes de ciutat 
que pot tenir cadascú; que el grup popular manté la idea que 
no s’ha complert la promesa d’afrontar una revisió del pla 
general; que tot el que ha dit l’alcalde ha estat fet a 
posteriori i que es manté amb què aquestes actuacions poden 
afectar la revisió futura. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que aquestes microactuacions que es fan 
són sense reduir els drets urbanístics dels propietaris; que 
si el senyor Casas defensa que cal reduir les densitats per 
guanyar més espais lliures això no es faria amb l’acord dels 
propietaris perquè es reduirien els drets urbanístics de 
cadascú; que aquest procés que s’ha encetat i que dóna lloc a 
aquesta modificació en virtut d’aquests cinc convenis es 
mantenen els drets urbanístics de cadascú; que el que 
planteja el senyor Casas de reduir densitat i guanyar en 
espai lliure només es possible reduint els drets dels 
propietaris; que l’Eixample-Migdia neix amb una voluntat 
d’acord i amb uns convenis signats i que és un bon indicador 
de la negociació que hi ha hagut. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que tota revisió d’un planejament porta uns drets i pot 
afectar-ne uns altres; que hi havia un sector en que s’havien 
donat unes llicències i el pla de l’any 1983 va tallar per la 
meitat; que del que són partidaris és d’una urbanització del 
sòl i que aquestes possibles pèrdues de densitat a les 
finques afectades es poden compensar; que a Barcelona en tota 
la zona del Raval s’ha compensat als propietaris amb altres 
actuacions externes; que és una manera de concebre el tema 
d’urbanisme; que són partidaris de la propietat privada; que 
si es fes una lliberalització més del sòl es podrien arribar 
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a  compensar aquestes actuacions amb compensacions encara que 
no fossin al mateix lloc. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau 
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà, 
Calvó Espigulé, Perxas Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló;  
i en contra, els vuit senyors següents: Canet Coma, Solé 
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Casas 
Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 

 
----A continuació, a les vint-i-una hores i trenta-nou 
minuts, prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta 
de la sessió el senyor Gratacós Agulló. 
 
----21. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació 
puntual de del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del 
sòl urbà del carrer Nord i del carrer Cabanes. El senyor 
Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent: 
 “Els serveis tècnics municipals han redactat la proposta 
de modificació puntual del pla general a l’àmbit del carrer 
Nord, carrer Cabanes i delimitar un polígon d’actuació que 
permeti l’obertura d’un vial perpendicular al carrer Nord, 
fins a connectar amb el carrer Cabanes, confrontant amb els 
terrenys de La Salle, i permetre la ordenació de l’edificació 
juntament amb la creació d’un espai públic a més del propi 
vial. Aquesta proposta pemet la transformació dels terrenys i 
usos actuals de l’empresa HIFESA, i l’obertura d’aquest nou 
vial suposa la continuïtat i la prolongació del vial, també 
de nova obertura, però ja previst al Pla General i que 
connecta la Plaça Tarradellas amb el carrer Nord. Amb aquesta 
proposta es permetrà una continuïtat viària, que des del 
centre històric, i a través del carrer Rentador, permeti la 
connexió viària i l’enllaç amb el camí de Vilatenim. Examinat 
tot l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el 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, el 
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el que 
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió 
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
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acords següents:  1r.- Aprovar inicialment la modificació 
puntual del pla general a l’àmbit del sòl urbà del carrer 
Nord, carrer Cabanes i delimitar un polígon d’actuació que 
permeti l’obertura d’un vial perpendicular al carrer Nord, 
fins a connectar amb el carrer Cabanes, confrontant amb els 
terrenys de La Salle. 2n. Exposar al públic per termini d’un 
mes aquesta modificació puntual i la resta de documentació 
que s’hi conté. 3r.- Aquesta documentació que s’exposa a 
informació pública també podrà ser  consultada a través del 
web de l’ajuntament, durant aquest termini, a l’adreça  w w 
w. figueresciutat.com. 4rt.- Obrir el mateix període 
d’audiència, d’un mes, per als propietaris o titulars de 
drets del polígon delimitat per aquesta modificació puntual, 
per a que manifestin, si s’escau, el que considerin més 
adient, en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació personal. 5è.- Trametre un exemplar de la 
Modificació puntual, per a l’emissió de l’informe 
corresponent, als serveis Territorials del Departament de 
Medi Ambient. 6è.- Acordar la suspensió, pel termini d’un 
any, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització 
complementaris, com també de l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, o 
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial 
en l’àmbit delimitat pel plànol de suspensió de llicències 
que consta en el document d’aprovació inicial d’aquesta 
modificació puntual del Pla General. No se suspenen les 
llicències d’enderroc d’edificacions. 7è.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els disset senyors següents: Armangué Ribas, 
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, 
Ayats Planagumà, Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, 
Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó Espigulé, Perxas Seras 
i Vila Vicente;  i en contra, els tres senyors següents: Casas 
Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 
 
----22. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
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delimitació de patis d’illa a l’àmbit del sòl urbà. El senyor 
Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Els serveis tècnics municipals han redactat la proposta 
de modificació puntual del pla general per a la delimitació 
de patis d’illa, per a tres illes delimitades a la zona de 
l’Eixample, a l’objecte de definir les fondàries edificables 
als interiors d’illa, fins ara no delimitades pel pla 
general, a l’objecte regularitzar les façanes interiors, amb 
una ordenació més homogènia, mantenir les condicions de 
assolellament de les façanes interiors, evitant que noves 
edificacions consolidin una fondària major i que pugui 
perjudicar les condicions d’il·luminació i ventilació dels 
habitatges existents, evitar l’aparició de mitgeres al 
descobert a l’interior dels patis d’illa, i permetre el 
manteniment de les condicions d’habitabilitat dels habitatges 
que ventilen al l’interior d’illa i mantenir o garantir que 
assoleixen les condicions mínimes d’habitabilitat vigents. 
Examinat tot l’anterior, i de conformitat amb el que disposa 
el 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, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, la Comissió Informativa General proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents:  1r.- 
Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general 
per a la delimitació de patis d’illa a l’àmbit del sòl urbà. 
2n. Exposar al públic per termini d’un mes aquesta 
modificació puntual i la resta de documentació que s’hi 
conté. 3r.- Aquesta documentació que s’exposa a informació 
pública també podrà ser  consultada a través del web de 
l’ajuntament, durant aquest termini, a l’adreça  w w 
w.figueresciutat.com.  4t.- Trametre un exemplar de la 
Modificació puntual, per a l’emissió de l’informe 
corresponent, als serveis territorials del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 5è.- 
Acordar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització complementaris, com també 
de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, o rehabilitació de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per 
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la legislació sectorial en l’àmbit delimitat pel plànol de 
suspensió de llicències que consta en el document d’aprovació 
inicial d’aquesta modificació puntual del Pla General. No se 
suspenen les llicències d’enderroc d’edificacions. 6è.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
---- Durant la lectura del dictamen anterior, a les vint-i-
una hores i quaranta-dos minuts, compareix el senyor Gratacós 
Agulló que s’incorpora a la sessió. 
 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els divuit senyors següents: Armangué Ribas, 
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, 
Ayats Planagumà, Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, 
Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó Espigulé, Perxas 
Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló;  i en contra, els tres 
senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 
 
----23. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació del 
puntual de Pla General d’Ordenació Urbana de l’àmbit del sòl 
urbà del rec del Mal Pas. El senyor Balada Ventura procedeix 
a la lectura del dictamen següent: 

“Els serveis tècnics municipals han redactat la proposta 
de modificació puntual del pla general de cinc àmbits 
contigus emplaçats entre el rec del Mal Pas i el polígon 
original de la Marca de l’Ham, en una superfície de 73.203 
m2, a l’objecte de regular la implantació d’usos 
residencials. L’àmbit més important dels cinc és el format 
per l’actual indústria de Fridasa. Per aquest àmbit 
l’Ajuntament Ple en sessió de l’11 de gener d’enguany va 
fixar, a través d’un conveni urbanístic amb els representants 
d’aquesta empresa, les condicions en base a les quals 
procedir a aquesta transformació, i a en base a les quals, 
s’adoptava el compromís municipal d’impulsar la modificació 
dels usos de la finca, ara industrials, pels usos 
residencials, essent l’ús dominant el plurifamiliar, amb un 
sostre total que es situa en uns 61.800 m2. L’acord plenari 
esmentat va acordar iniciar els treballs corresponents per a 
elaborar aquesta modificació puntual, i que es concreta amb 
aquest document elaborat pels serveis tècnics municipals. 
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Vist l’informe jurídic i examinat tot l’anterior, i de 
conformitat amb el que disposa el 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, el que disposa el 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el que disposa el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa 
General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents:  1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual 
del pla general a l’àmbit del sòl urbà del rec del Mal Pas . 
2n. Exposar al públic per termini d’un mes aquesta 
modificació puntual i la resta de documentació que s’hi 
conté, així com el conveni urbanístic subscrit amb data 2 de 
gener d’enguany i aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de 
l’11 de gener, i que forma part de l’expedient, el qual també 
es sotmet a informació pública, d’acord amb el que disposa 
l’article 98.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els 
articles 25 i 26 del seu Reglament. 3r.- Aquesta documentació 
que s’exposa a informació pública també podrà ser  consultada 
a través del web de l’ajuntament, durant aquest termini, a 
l’adreça  w w w.figueresciutat.com. 4rt.- Obrir el mateix 
període d’audiència, d’un mes, per als propietaris o titulars 
de drets dels polígons delimitats per aquesta modificació 
puntual, per a que manifestin, si s’escau, el que considerin 
més adient, en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació personal. 5è.- Trametre un exemplar de la 
Modificació puntual, per a l’emissió de l’informe 
corresponent, a l’Agència Catalana de l’Aigua, i als serveis 
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a 
la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, 
Ministeri de Foment, ADIF, Direcció General de Comerç i al 
Consell Municipal de Vilatenim.  6è.- Acordar la suspensió, 
pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització complementaris, com també de l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial en l’àmbit delimitat pel plànol de 
suspensió de llicències que consta en el document d’aprovació 
inicial d’aquesta modificació puntual del Pla General. No se 
suspenen les llicències d’enderroc d’edificacions. 7è.- Per 
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part de l’entitat Fridasa, caldrà aportar el corresponent 
estudi hidrològic i d’inundabilitat del sector, el qual, si 
escau, caldrà que prevegi les mesures correctores que en 
minimitzin els riscos.  8è.- Abans de l’aprovació provisional 
caldrà incloure les precisions i reserves a les que fa 
referència l’informe jurídic. 9è.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els divuit senyors següents: Armangué Ribas, 
Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, 
Ayats Planagumà, Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, 
Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó Espigulé, Perxas 
Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló;  i en contra, els tres 
senyors següents: Casas Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 
----Seguidament, a les vint-i-una hores i quaranta-sis 
minuts, prèviament autoritzada per la Presidència, s'absenta 
de la sessió la senyora Ríos Pérez. 
 
----24. Serveis municipals: S’aprova inicialment l’augment 
del capital social de Figueres de Serveis SA, la subscripció 
i desemborsament de les noves accions i la modificació de 
l’article sisè dels estatuts. El senyor Macau Oliva procedeix 
a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 de desembre 
de 2004 pel qual es va aprovar un programa d’ampliació de 
capital de la societat Figueres de Serveis, S.A. per al 
període 2005-2014. Vist el que disposa la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Text 
Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que 
va ser aprovat pel Decret legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, el Text Refòs de la Llei de 
Societats Anònimes que va ser aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, el Reglament 
d’Obres, Activitat i Serveis dels Ens Locals que va ser 
aprovat pel decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, 
de 13 de juny, i la resta de la normativa vigent la Comissió 
especial de gestió i control pressupostari proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1. Augmentar inicialment el 
capital social de Figueres de Serveis, SA (Fisersa) en la 
xifra de 199.535,32 euros mitjançant l’emissió i posada en 
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circulació de 332 noves accions representades per títols 
nominatius d’igual valor nominal i contingut de drets que les 
anteriors i numerades correlativament de 501 a la 832, ambdós 
inclosos.  Les noves accions s’emetran pel seu valor nominal 
de 601,01 euros cadascuna. Aquestes noves accions hauran 
d’ésser íntegrament desemborsades en el moment de la 
subscripció a través de l’aportació dinerària de 199.535,22 
euros corresponent a les accions 501 a 832. 2. Aprovar 
inicialment la subscripció i desembors que de les noves 
accions realitzarà en el mateix acte l’únic soci, 
l’Ajuntament de Figueres, amb domicili social a la plaça de 
l’Ajuntament, 12, de Figueres, amb NIF P1707200J, el qual 
subscriurà les 332 noves accions, números 501 a 832, ambdós 
inclosos, pel seu valor nominal conjunt de 199.535,32 euros 
que desemborsarà amb l’ingrés al compte corrent 
2100/1033/30/0200035045 de Figueres de Serveis, SA, 
mitjançant xec bancari per import de 199.535,32 euros.  
L’entitat bancària haurà de lliurar el corresponent 
certificat de l’ingrés efectuat. 3. Modificar inicialment 
l’article 6è dels estatuts de Figueres de Serveis, SA de tal 
forma que la nova seva redacció sigui la següent: “El capital 
social és de 500.040,32 euros (cinc-cents mil quaranta euros 
amb trenta-dos cèntims), representat per 832 accions 
nominatives ordinàries de 601,01 euros (sis-cents un euros 
amb un cèntim) cadascuna, numerades correlativament del núm. 
1 al 832, ambdues incloses, totalment subscrites i 
desemborsades i intransferibles a cap persona diferent del 
seu únic titular, l’Ajuntament de Figueres. 4. Exposar 
l’expedient a informació pública per un termini de trenta 
dias hàbils per a l’examen i la presentació d’al.legacions i 
suggeriment. 5. Determinar que els acords que amb caràcter 
inicial s’han adoptat en els números 1, 2 i 3 d’aquest 
dictamen quedaran elevats a la categoria de definitius sense 
necessitat adoptar un acord exprés en tal sentit per al 
supòsit que durant el termini d’informació pública de 
l’expedient no es presentin al.legacions ni suggeriments.6. 
Autoritzar l’alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels anteriors 
acords.” 
 
----25. Pressupostos: S’aprova un expedient de crèdit 
extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria de 
l’exercici 2006. El senyor Macau Oliva procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
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“L'article 177.1 del text refòs de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals estableix que quan s'hagin de realitzar 
despeses que no puguin demorar-se fins l'exercici següent i 
no existeixi en el pressupost municipal crèdit suficient, el 
president ordenara la incoació d'un expedient de crèdit 
extraordinari. L'article 177.4 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals estableix que l'expedient 
de crèdit extraordinari es podra finançar amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria. Atès que el pressupost de 
l'exercici 2006 s'ha liquidat amb un romanent de tresoreria 
positiu que es pot destinar a finançar despeses que no es 
poden demorar fins l'exercici següent. Vist l'anterior, la 
Comissió informativa de control i gestió pressupostàri 
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 
1.Aprovar un expedient de crèdit extraordinari per un import 
de 1.820.473,71 euros amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria de l'exercici 2006, per finançar les següents 
despeses: 
07.15.4520.770 Conveni Fundació Esportiva Figueres   1.200.000,00 
07.13.4200.750 Conveni Educació Pla millora escoles    333.473,71 
07.11.4100.611 Adquisició local Rally Sud          245.000,00 
07.11.4100.625 Adeqüació local Rally Sud           12.000,00 
07.13.4200.625 Redacció proj. bàsic local polivalent 
                IES Ramon Muntaner-CEIP Sant Pau          30.000,00 
2.Exposar al públic l'expedient de crèdit extraordinari de 
conformitat amb el que preveu l'article 177.2 del Reial 
Decret legislatiu 2/2004. 3.Autoritzar l'Alcaldia-Presidència 
perquè realitzi tant actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
  
---- Durant la lectura del dictamen anterior, a les vint-i-
una hores i quaranta-nou minuts, compareix la senyora Ríos 
Pérez que s’incorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que, 
com que no hi ha possibilitat de votar per separat alguna de 
les partides en coherència amb el que han mantingut amb els 
punts que afectaven a la Fundació Esportiva Figueres, votaran 
en contra. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que es manifesten en el mateix sentit que ha parlat 
el senyor Canet. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ja és 
habitual. 



 55

 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casas Luís que diu que esperen que sigui per molts anys. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que sí que espera que sigui per molts anys. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que l’Alcalde té la memòria molt curta i 
que celebra que la tingui tan curta com ho tingui el període 
de govern. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que té la memòria molt llarga i que té la memòria amb la 
llargada suficient com per rebatre allò a que el senyor Canet 
es vol referir, però que són històries d’un altre contexte. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau 
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà, 
Calvó Espigulé, Perxas Seras, Vila Vicente i Gratacós Agulló; 
i en contra, els vuit senyors següents: Canet Coma, Solé 
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Casas 
Luís, Ríos Pérez i Municoy Boniello. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que amb aquest to amable i de bona harmonia desitja a tots 
els regidors i ciutadans que es troben al Ple unes bones i 
felices Fires i Festes de la Santa Creu. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i cinquanta-un minuts, de la qual cosa 
dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


