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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.11   
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia set de juny de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7 
de juny 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,  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, Tomàs 
Gratacós Agulló, Juan Casas Luís 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 ordinària en primera convocatòria. 

Excusa la seva absència el senyor Jesús Quiroga 
Martínez. 

No assisteix la senyora Carmen Ríos Pérez. 
A les vint hores i un minut, el President declara oberta 

la sessió. 
 
----1. S’aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors ordinàries dels dies 12 d’abril i 10 de 
maig de 2007 i extraordinàries dels dies 26 i 30 d’abril de 
2007.  

 
----2. Esports: Es ratifica el decret del dia 22 de març de 
2007 pel qual es va resoldre sol.licitar a la Diputació de 
Girona un ajut pel concepte de construcció d’unes pistes de 
petanca al Poliesportiu municipal. La Presidència procedeix a 
la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar 
per unanimitat: 
 “Vist l'informe del Sr. Joaquim Rodríguez, del Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, on exposa la 
conveniència  de procedir a la construcció d'unes pistes de 
petanca al Poliesportiu municipal de Figueres; Vist que 
aquesta actuació  té un pressupost per unes despeses totals 
de vint mil dos-cents noranta-nou Euros vint-i-cinc cèntims 
(20.299,25 EUR) i atès que  la Diputació de Girona  ha tret 
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un nou pla d'ajuts a Ajuntaments per a obres en immobles 
esportius; aquesta Alcaldia Presidència HA RESOLT: 1r. 
Sol.licitar a la Diputació de Girona  un ajut pel concepte de 
construcció d'unes pistes de petanca al Poliesportiu  
municipal de Figueres, en base a la convocatòria publicada en 
el BOP núm.43, d'1 de març de 2007 i referent a subvencions a 
Ajuntaments per a obres en immobles esportius. 2n. Sotmetre 
aquests acords a la ratificació del proper Ple municipal que 
se celebri.” 
 
----3. Esports: Es ratifica el decret del dia 4 de maig de 
2007 pel qual es va resoldre acceptar una subvenció del 
Consell Català de l’Esport per a la pavimentació amb gespa 
artificial del camp 2 de Ciutat Esportiva Figueres 2000. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “Vist l'escrit amb registre d'entrada 15151 de data 16 
d'octubre de 2006 corresponent a la resolució del Consell 
Català de l'Esport de data 4 de juliol de 2006 i per  la qual  
concedeixen a l'Ajuntament de Figueres una subvenció pel 
concepte de Pavimentació amb gespa artificial del camp 2 de 
Ciutat Esportiva Figueres 2000, per un import total de cent 
cinc mil Euros (105.000 EUR), aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1r.- Acceptar la subvenció del Consell Català de 
l'Esport  pel concepte de Pavimentació amb gespa artificial 
del camp 2 de Ciutat Esportiva Figueres 2000, per un import 
total de cent cinc mil Euros (105.000 EUR). 2n.- Comunicar al 
Consell Català de l'Esport que l'Ajuntament de Figueres no ha 
obtingut  altres ajuts per a la mateixa actuació. 3r.- 
Aprovar el sistema de finançament de la subvenció mitjançant 
l'Institut Català de Finances. 4t.- Sotmetre aquests acords a 
la ratificació del proper Ple municipal que se celebri.” 
 
----4. Serveis municipals: Es ratifica el decret del dia 18 
de maig de 2007 pel qual es va adquirir el compromís 
d’aprovar un projecte d’eliminació d’abocaments incontrolats. 
La Presidència procedeix a la lectura del decret següent el 
qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“Vist que en data 16 de febrer de 2007 es va dictar el 
Decret d’Alcaldia que estableix el següent:  “Vista la 
resolució MAH/4161/2006, de 21 de novembre, de l'Agència de 
Residus de Catalunya, per la qual es fa pública la 
convocatòria d'ajuts per a la clausura d'abocadors municipals 
fora d'ús i d'abocadors municipals d'enderrocs i altres 
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residus de la construcció fora d'ús,i s'en publiquen les 
bases (DOGC 4784 de  20.12.2006); Vist l'informe del geògraf 
de l'Àrea de Planejament i Espai Públic emès en data 15 de 
febrer de 2007, que estableix el següent: "INFORME TÈCNIC EN 
RELACIÓ A LA SOL·LICITUD D’UNS AJUTS PER A L’ELIMINACIÓ 
D’ABOCADORS INCONTROLATS AL TERME MUNICIPAL DE FIGUERES. En 
data 20/12/2006 el DOGC publicava la resolució MAH/4161/2006, 
de 21 de novembre per la qual es fa pública la convocatòria 
d’ajuts per a la clausura d’abocadors municipals fora d’ús i 
d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la 
construcció fora d’ús, i se’n publiquen les bases. Atès que 
una de les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria 
és l’eliminació de punts d’abocaments incontrolats de residus 
i donat que en el terme municipal de Figueres s’han 
localitzat 6 d’aquests punts, es considera adient concorre a 
aquesta convocatòria d’ajuts. Les bases d’aquesta 
convocatòria demanen la presentació d’un certificat del 
secretari de la corporació en el qual es faci constar l’acord 
de l’òrgan competent per sol·licitar subvencions i on es 
manifesti el següent: 1.-Voluntat de l’ens local de concorre 
a la convocatòria. 2.-Quantitat de la subvenció que se 
sol·licita. (Fixada segons la memòria tècnica en 32.400 �). 
3.-Aprovació del document tècnic que concreti les actuacions 
que es duran a terme. 4.-El compromís de l’ens local 
d’aprovar el projecte quan li sigui lliurat per l’Agència 
Catalana de Residus en cas que li sigui atorgada la subvenció 
5.-La declaració que es tracta d’abocadors incontrolats 
dispersos (tal com s’especifica en la memòria tècnica). 6.-La 
declaració de l’ens local beneficiari de la subvenció, cas 
que li sigui atorgada la subvenció, d’assumpció de totes les 
incidències que esdevinguin amb posterioritat a la 
finalització de les obres de clausura i revegetació. 7.-La 
declaració que la gestió dels residus municipals voluminosos, 
dels enderrocs i de residus de la construcció es destinaran a 
una planta de gestió controlada i degudament legalitzada. 
(serà un dels requisits a complir per l’empresa 
adjudicatària). 8.-La declaració per la qual l’ens local 
atorga el consentiment a l’Agència de Residus de Catalunya 
per obtenir directament els certificats tributaris 
corresponents per via telemàtica o per mitjà del Departament 
d’Economia i Finances. D’altra banda, s’informa que 
l’Ajuntament de Figueres no ha demanat cap altra subvenció 
per a aquest concepte a cap altra administració pública. 
Finalment, s’informa que el sotasignant Xavier Turró Ventura, 
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geògraf de l’àrea de Planejament i Espai Urbà de l’Ajuntament 
de Figueres serà el tècnic responsable d’aquesta actuació;  
L'Alcaldia Presidència, RESOL: 1r.- Concórrer a la 
convocatòria de l'Agència de Residus  de Catalunya per 
l'atorgament d'un ajut per a la clausura de punts 
d'abocaments incontrolats, per un import de 32.400 euros. 
2n.- Aprovar el document tècnic denominat "memòria tècnica de 
l'eliminació de punts d'abocament incontrolats al municipi de 
Figueres" datada a febrer de 2007 i el plànol de localització 
que s'adjunta a la mateixa. 3r.- Declarar que l'objecte de la 
sol.licitud són els sis punts  d'abocaments incontrolats 
dispersos que consten a la memòria. 4rt.- Adquirir el 
compromís de realitzar l'activitat per a la qual es demana 
l'ajut, en cas d'obtenir-lo, i de l'assumpció de totes les 
incidències que esdevinguin en posterioritat a la 
finalització de la clausura.  5è.- Declarar que la gestió 
dels residus municipals voluminosos, i dels enderrocs i 
altres residus de la construcció es destinaran a una planta 
de gestió controlada i degudament legalitzada. 6è.- Atorgar 
el consentiment per tal que l'Agència de Residus de Catalunya 
pugui obtenir directament els certificats tributaris 
corresponents per via telemàtica o per mitjà del Departament 
d'Economia i Finances. 7è.- Sotmetre a la ratificació de 
l'Ajuntament Ple el present acord.” Vist que en data 14 de 
maig de 2007 i Registre General d’entrada 9493 l’Agència de 
Residus de Catalunya requereix l’esmena de mancances 
administratives i tècniques observades;  L’Alcaldia 
Presidència, RESOL: 1r.-Comunicar que els residus s’acumulen 
a les vores dels camins públics i en els solars adjacents que 
són de titularitat privada. 2n.-Adquirir el compromís 
d’aprovar el projecte quan sigui lliurat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, en cas que sigui atorgada la subvenció 
per a l’execució de les obres.  3r.-Notificar la present 
resolució a l’Agència de Residus de Catalunya.” 

 
----5. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret del 
dia 22 de maig de 2007 pel qual s’acorda sol.licitar una 
subvenció a l’Institut Català de la Dona. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de 
ratificar per unanimitat: 
 “L’Ajuntament de Figueres, des de la regidoria d’Acció 
Cívica, atès la resolució ASC/1181/2007, de 20 d’abril, per 
la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades 
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de l’elaboració, implementació o desenvolupament de 
polítiques de dones durant l’any 2007,  té la voluntat de 
desenvolupar el disseny  i l’elaboració d’un pla de 
polítiques de dones a la ciutat de Figueres i conjuntament 
amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrir un servei 
d’informació i assessorament de caràcter integral adreçat a 
les dones (SIAD), aquesta Alcaldia-Presidència resol: Primer. 
Sol.licitar a l’Institut Català de la Dona una subvenció per 
a realitzar el disseny i l’elaboració d’un pla de polítiques 
de dones a la ciutat de Figueres i conjuntament amb l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà obrir un servei d’informació i 
assessorament de caràcter integral adreçat a les dones 
(SIAD). Segon. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple 
Municipal.” 
 
----6. Ensenyament: Es ratifica l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 22 de maig de 2007 pel qual es va acordar 
prorrogar el conveni de col.laboració amb el Departament 
d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn 2007/2008. La 
Presidència procedeix a la lectura de l’acord de la Junta de 
Govern següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “Vist el conveni de col·laboració signat amb el 
Departament d’Educació el dia 22 de febrer de 2006 per a 
l’establiment del Pla Educatiu d’Entorn. Vist l’escrit del 
Departament d’Educació de data 11 de maig de 2007, amb número 
de registre d’entrada 9.488,  en què envia l’addenda per la 
qual es prorroga la vigència i es modifiquen algunes 
clàusules del conveni, la regidora d’Educació, Formació i 
Treball proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació 
de l’Alcaldia presidència, s’adoptin els acords següents: 1r. 
Prorrogar el conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació per al Pla Educatiu d’Entorn per al curs 
2007/2008. 2n. Aprovar les modificacions que figuren en 
l’addenda per la qual es prorroga la vigència del conveni de 
col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn. 3r. Autoritzar 
l’Alcaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calgui per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----7. Ensenyament: Es ratifica l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 22 de maig de 2007 pel qual es va acordar 
establir un conveni de col.laboració amb el Centre Associat 
de la Universidad Nacional de Educació a Distancia (UNED) a 
Girona. La Presidència procedeix a la lectura de l’acord de 
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la Junta de Govern següent el qual s’ACORDA de ratificar per 
unanimitat: 

“L’Ajuntament de Figueres està interessat en mantenir 
els estudis del Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 
25 anys que actualment porta a terme a Figueres el Centre 
Associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Ambdues institucions han acordat que l’oferta 
universitària a la ciutat es veuria molt enriquida si a més 
s’iniciessin altres estudis universitaris a la ciutat. Per 
aquest motiu es vol establir un conveni de col·laboració 
entre el Centre Associat de la UNED a Girona i l’Ajuntament 
de Figueres que planteja els termes de la col·laboració per 
iniciar la diplomatura de Treball Social de cares al curs 
2007/2008 i la realització dels Cursos d’Extensió 
Universitària i Cursos d’Estiu que ambdues entitats acordin. 
El cost d’iniciar el primer curs de la diplomatura de Treball 
Social és de quinze mil set-cents setanta-quatre euros amb 
cinquanta-set cèntims (15.774’57). Per aquest motiu, 
l’Alcaldia presidència proposa a la Junta de Govern Local que 
s’adoptin els acords següents: 1r. Establir el conveni de 
col·laboració entre el Centre Associat de la UNED a Girona i 
l’Ajuntament de Figueres. 2n. Aprovar la despesa de quinze 
mil set-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims 
(15.774’57) que es pagaran de la partida “Convenis de 
Cooperació Universitària” amb càrrec als exercicis 2007 i 
2008, essent la despesa del 2007 de cinc mil dos-cents 
cinquanta-vuit euros amb dinou cèntims (5.258’19) i la del 
2008 de deu mil cinc-cents setze euros amb trenta-vuit 
cèntims (10.516’38). 3r. Autoritzar l’Alcaldia presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.”  
 
----8. Patrimoni municipal: Es ratifica l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia 22 de maig de 2007 pel qual es va 
acordar aprovar un contracte de promesa de venda de local. La 
Presidència procedeix a la lectura de l’acord de la Junta de 
Govern següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“El Ple Municipal de 22 de desembre de 2006 va acordar 
la suspensió de llicències en un àmbit a fi d’estudiar la 
modificació del pla general d’ordenació urbana de Figueres en 
aquest àmbit i qualificar, si s’escau, l’actual local de 100 
m2 de l’immoble d’aparcaments entre els C/Avinyonet i 
Cresques Elies, existent com a local d’equipaments social. La 
propietària, Blanda Service, S.L, va presentar recurs de 
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reposició contra dit acord. Atès que s’ha arribat a un acord 
de compra de dit local, l’efectivitat del qual requerirà la 
tramitació de l’expedient previst al Reglament de Patrimoni 
dels ens locals aprovat per R.D 336/1988, de 17 d’octubre, 
l’Alcalde President proposa que la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords 
següents: 1er.- Aprovar el document de “Contracte de promesa 
de venda de local” en virtut del qual l’Ajuntament i Blanda 
Service, S.L, s’obliguen a efectuar la compravenda del local 
situat a la planta 4a de l’edifici d’aparcament situat entre 
els C/Avinyonet i Cresques Elies, pel preu de 120.000 euros. 
Els impostos són a càrrec de l’Ajuntament, llevat de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys. La finca està 
inscrita al tom 2.791, llibre 360, foli 13, finca 20.026, 
inscripció 2.  2on.- Sol·licitar al Departament de Governació 
de la Generalitat el corresponent informe.  3er.- Autoritzar 
l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin perquè s’executin els acords anteriors.” 
 
----9. Personal: Es ratifica el decret del dia 23 de maig de 
2007 pel qual s’aprova l’establiment d’un conveni 
indivualitzat de pràctiques amb la Universitat de Girona. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “Vist que la Facultat de Lletres de la Universitat de 
Girona proposa l'estudiant Narcís Sala Valeri, que actualment 
cursa la Llicenciatura de Geografia, perquè realitzi 
pràctiques laborals a l'Ajuntament de Figueres del 9/03/07 al 
09/05/07, amb un total de 180 hores, per tal d'adquiri una 
experiència laboral i una millora en l'aprenentatge del seu 
ofici. Vist que existeix un Conveni de programa de cooperació 
entre l'Ajuntament de Figueres i el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, que possibilita establir 
convenis de col.laboració educativa Universitat-Empresa-
Institució per tal de facilitar als estudiants la realització 
de pràctiques a les seves dependències, aquesta Alcaldia 
Presidència HA RESOLT: 1r. Aprovar l'establiment d'un conveni 
individualitzat de pràctiques entre la Universitat de Girona 
i l'Ajuntament de Figueres, per tal d'acollir l'estudiant de 
Geografia de la Facultat de Lletres, del 9 de març 2007 al 9 
de maig de 2007. 2n. Nomenar el Sr. Xaxier Turró Ventura per 
exercir les funcions de tutor per part d'aquesta institució. 
3r. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple 
municipal.” 
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----10. Ensenyament: S’aprova un conveni amb el Departament 
d’Educació per al manteniment de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització de Figueres. La senyora Ayats Planagumà 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 
 “Vist l’escrit del Departament d’Educació amb número de 
Registre d’entrada 9.954, del 18 de maig de 2007 en què envia 
el Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres per a la creació i 
manteniment de l’Oficina Municipal d’Escolarització. El 
Conveni fixa les tasques atribuïdes a aquestes oficines que 
responen a les finalitats següents: a) Establir els 
mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament 
les famílies de tota l’oferta educativa. b) Procurar una 
distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques que en permeti la integració, 
faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat 
educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc 
de les previsions del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic i de 
les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització. c) 
Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment 
de les normes que el regulen i proposar a l’Administració 
educativa les mesures que consideri adequades, sense 
perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció 
Educativa. El Decret 75/2007, de 27 de març, preveu, prèvia 
subscripció del corresponent conveni amb les corporacions 
locals interessades, la creació de les oficines  municipals 
d’escolarització. Aquestes oficines han de ser instruments de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i els 
ajuntaments en el procés d’escolarització de l’alumnat en els 
municipis respectius. Presideix cadascuna de les oficines 
l’alcalde o l’alcaldessa de la localitat, o la persona 
delegada, i hi actua com a vicepresident o vicepresidenta el 
director o la directora dels serveis territorials on estigui 
ubicat el municipi, o la persona delegada. Les comissions 
d’escolarització que actuen en l’àmbit territorial del 
municipi corresponent són part integrant de l’oficina 
municipal d’escolarització. I també en formen part la Taula 
Mixta de Planificació, així com les Comissions 
d’Escolarització de Primària i de Secundària. Vist tot 
l’exposat anteriorment la Comissió Informativa General 
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proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 1r. Aprovar el 
conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Figueres per al manteniment de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització de Figueres. 2n. Autoritzar l’Alcaldia 
presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l’acord anterior.”  
  
----11. Ensenyament: S’acorda assumir les competències en 
l’àmbit de la preinscripció i admissió d’infants als Centres 
Municipals d’Educació Infantil. La senyora Ayats Planagumà 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 
 “En data 5 d’abril de 2007 es va signar un decret de 
l’Alcaldia (que es va ratificar pel Ple del 26 d’abril) 
sol·licitant al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya la delegació de competències  per a les llars 
d’infants municipals i en el dels Consells de Participació 
dels esmentats centres, possibilitat que contempla el decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle 
de l’educació infantil i els requisits dels centres. En data 
30 de maig de 2007 el Departament d’Educació ha enviat dos 
exemplars del conveni que cal establir per a l’assumpció de 
les competències explicitades en el paràgraf anterior. Per 
tal d’iniciar la tramitació de l’establiment d’aquest 
conveni, la Comissió Informativa General proposa al ple 
l’adopció dels següents acords: 1r. Aprovar el conveni entre 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Figueres per a l’assumpció de les 
competències delegades relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants als centres sufragats amb 
fons públics, i les relacionades amb el consell de 
participació de les llars d’infants públiques, que s’adjunta 
a l’expedient. 2n. Facultar l’Alcaldia Presidència per a la 
realització de tants actes i gestions com calgui per a la 
execució de l’acord anterior.” 
 
----12. Assistència social: S’aprova un conveni de 
col.laboració amb el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 
per a portar a terme diferents actuacions en el terreny del 
foment de la pau. El senyor Casellas Borrell procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 
 



 10

 “Vist l'escrit presentat pel Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya enregistrat d'entrada amb el núm. 10.622 de data 
28.5.2007, amb el qual adjunten  un conveni de col.laboració 
amb la finalitat de portar a terme diferents actuacions en el 
terreny del foment de la pau; Vist que aquest Ajuntament en 
data 22.5.2005 va interposar querella criminal davant 
l'Audiència Nacional per la mort violenta del missioner de 
l'Institució Missioners d'Àfrica (Pares blancs) Joaquím 
Vallmajó Sala, nascut a Navata, a Byumba (Rwanda) i pels fets 
ocorreguts a la República de Rwanda i a la República 
Democràtica del Congo a partir de l'1 d'octubre de 1990; Vist 
que l'objecte del conveni de col.laboració a dalt esmentat és 
el d'organitzar un acte, amb efectes del dia 9.5.2007, 
d'homenatge al pare Joaquím Vallmajó, víctima del conflicte 
de Rwanda, i altres activitats de sensibilització sobre el 
conflicte rwandès, 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 Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Figueres per a portar a terme diferents actuacions en el 
terreny del foment de la pau" 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.” 
 
----13. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions. 
 
----Recursos: Es ratifica el decret del dia 11 d’abril de 
2007 pel qual es va designar el tècnic d’administració 
general Narcís Torrent Cufí perquè representi l’Ajuntament en 
el recurs contencios administratiu número 99/2007. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent:  

 “Vista la notificació efectuada en data 19 de Març de 
2007 de la Provisió dictada pel Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 1 de Girona  en el recurs contenciós 
administratiu número 99/2007, interposat per la Procuradora 
Núria Oriell Coromines, en nom i representació de Petrem 
Distribució S. A. i Pedro Casellas Bech de Careda contra 
l´aprovació definitiva per silenci administratiu dels 
Estatuts i Bases d´Actuació de la Unitat d´Actuació número 34 
"Camí de Vilatenim", notificada per Decret de l´Alcaldia de 
data 2 de gener de 2007 i publicada al Butlletí Oficial de la 
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Província de Girona número 17, de 24 de gener de 2007. Vist 
que la provisió anterior, va ésser notificada a l´Ajuntament 
de Figueres en data 19 de Març de 2007. Atés allò que es 
disposa als articles 48.3, 48.4 i 49.1 de l Llei reguladora 
de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i als articles 
551.3 i 544.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, aquesta 
Alcaldia- Presidència  RESOL:  Primer. Trametre còpia 
confrontada de l´expedient administratiu referent al recurs 
contenciós administratiu ordinari número 99/2007, relatiu a 
la impugnació, per part de Petrem Distribució SA i Pedro 
Casellas Bech de Careda, de l´aprovació� definitiva per 
silenci administratiu dels Estatuts i Bases d´Actuació de la 
Unitat d´Actuació número 34 "Camí de Vilatenim". Segon. 
Comunicar al Jutjat contenciós administratiu número 1 de 
Girona que aquesta administració procedeix a notificar la 
tramesa d´aquest expedient als interessats en aquest plet, el 
Sr. Joaquim Peralba Casellas i la Sra. Maria Dolores Casellas 
Bech de Careda, perquè en el termini de 9 dies puguin�
personar-se en aquestes actuacions com a demandades davant 
del Jutjat del contenciós administratiu número 2 de Girona.  
Tercer. La data d´entrada al registre general de l´Ajuntament 
de la notificació de la provisió del Jutjat contenciós número 
1 de Girona que ordenà la tramesa de l´expedient 
administratiu, va ésser el dia 19 de Març  de 2007.  Quart. 
L´Ajuntament de Figueres no té coneixement de l´existència 
d´altres recursos contenciosos administratius en els quals 
pugui concórrer els supòsits d´acumulació segons allò previst 
al capítol III del títol III de la LJCA.  Cinquè. Designar 
Narcís Torrent Cufí, Llicenciat en dret, Tècnic en 
administració general d´aquest Ajuntament (DNI número 
77.999.822-Z), perquè representi i defensi els interessos de 
l´Ajuntament de Figueres en aquest recurs contenciós 
administratiu número 99/2007. Sisè. Notificar aquest acord al 
Jutjat del contenciós administratiu número 1 de Girona. “ 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la ratificació del decret 
abans transrit. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit. 

 
----Recursos: Es ratifica el decret del dia 25 de maig de 
2007 pel qual es va designar el tècnic d’administració 
general Narcís Torrent Cufí perquè representi l’Ajuntament en 
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el recurs contencios administratiu número 198/2007. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent:  
 “Vist l’ofici de la secretària judicial del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona de data 16 d´ abril 
de 2007, enregistrat d’entrada amb el núm. 8102 en data 23 
d´abril de 2007, mitjançant el qual sol.licita que sigui 
tramés l’expedient administratiu relatiu al recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 198/2007 presentat pel Sr. Ginés 
Pérez López contra la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat contra l’acord plenari de data 02-03-06 
requerint el propietari de l´obra ececutada al C/ Josep Maria 
de Segarra, 51 que procedeixi al seu enderroc, en no ser 
legalitzable. Vist que la provisió anterior, va ésser 
notificada a l´Ajuntament de Figueres en data 23 d´abril de 
2007. Atés allò que es disposen els articles 48.3, 48.4 i 
49.1 de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, i als articles 551.3 i 544.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, aquesta Alcaldia- Presidència  
RESOL:  Primer. Trametre còpia confrontada de l´expedient 
administratiu referent al recurs contenciós administratiu 
198/2007, relatiu a la impugnació, per part del Sr. Ginés 
Perez Lopez, de la desestimació presumpta de recurs de 
reposició interposat contra l’acord plenari de data 02-03-06, 
requerint el propietari i promotor de l’obra executada al c/ 
Josep M de Segarra, 51 per tal que l’enderroqués.  Segon. 
Comunicar al Jutjat del contenciós administratiu número 2 de 
Girona que aquesta administració té coneixement de 
l´existència de dos interessats en l´expedient distints del 
recurrent: la Sra. Marissé Ilivé Quintana i l´entitat 
Edificis i Obres Ampurdán, SL, als quals es procedeix a 
notificar aquest acord de remissió d´expedient, emplaçant-los 
perquè en el termini de 9 dies es puguin personar davant el 
Jujtat com a demandats en aquests recurs contenciós 
administratiu ordinari número 198/2007.  Tercer. La data 
d´entrada al registre general de l´Ajuntament de la 
notificació de la provisió del Jutjat contenciós número 1 de 
Girona  de data 16 d´abril de 2007 va ésser el dia 23 d´abril 
de 2007.  Quart. L´Ajuntament de Figueres no té coneixement 
de l´existència d´altres recursos contenciosos administratius 
en els quals pugui concórrer els supòsits d´acumulació segons 
allò previst al capítol III del títol III de la LJCA.  
Cinquè. Designar el Sr. Narcís Torrent Cufí, Llicenciat en 
dret, Tècnic en administració general d´aquest Ajuntament 
(DNI número 77.999.822-Z), perquè representi i defensi els 
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interessos de l´Ajuntament en aquest recurs contenciós 
ordinari número 198/2007.  Sisè. Notificar aquest acord al 
Jutjat del contenciós administratiu número 1 de Girona.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la ratificació del decret 
abans transcrit. 

�Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit. 
�

�----14. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Protocol: El senyor Calvó Espigulé fa una intervenció amb 
motiu de la finalització del seu mandat com a regidor. Fa ús 
de la paraula el senyor Calvó Espigulé que diu que arriba al 
final dels seus vuit anys en aquesta casa i que abans de 
plegar li agradaria dir tres coses; que primer vol expressar 
el seu agraïment a totes les persones que li han fet 
confiança, a tot el personal de la casa que sempre l’ha 
tractat amb molta deferència i amb una amabilitat que va més 
enllà del que seria la seva obligació; que vol donar les 
gràcies a tots els companys de consistori amb els quals ha 
mantingut sempre una molt bona relació personal més enllà de 
les diferències que s’hagin pogut tenir en l’ordre polític; 
que la segona cosa que vol dir és demanar perdó als ciutadans 
que poden haver dipositat la confiança en la seva persona i 
als quals hagi pogut decepcionar; que també demana perdó a 
totes aquelles persones a les quals la seva activitat 
política els hagi pogut perjudicar, a tots els companys de 
consistori si en algun moment de paraula, obra o d’omissió 
els hagi pogut ofrendre, ja que aquesta no era en absolut la 
seva intenció; que sempre ha intentat portar el debat polític 
al terreny de les idees, dels criteris i dels arguments i mai 
al terreny personal i que si en alguna cosa els ha pogut 
ofendre els demana humilment perdó; que la tercera cosa que 
vol dir és que en aquests vuit anys és segur que ha comès 
molts errors, però que espera que també hagi tingut algun 
encert; que els assumeix, però que li agradaria dir que en 
tot moment ha intentat posar per davant dels interessos 
personals, dels interessos de grup o dels interessos de 
partit els interessos de la ciutat i els interessos 
col.lectius; que no sap si se n’ha sortit, però que aquesta 
era la seva intenció i que desitja a tots els companys que 
continuen i als que ara s’hi afegiran que tinguin un bon 
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mandat, que posin sempre els interessos col.lectius i els 
interessos de la ciutat per davant dels interessos personals, 
dels interessos de partit o dels interessos de grup perquè 
d’aquesta manera està segur que ells aniran bé i que la 
ciutat, els ciutadans i les ciutadanes també aniran bé. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Calvó Espigulé, a les 
vint hores i vint minuts, compareix la senyora Ríos Pérez que 
s’incorpora a la sessió. 
 
----Protocol:  La Presidència fa una intervenció amb motiu de 
la finalització del seu mandat com a alcalde. Seguidament, 
intervé la Presidència que dóna lectura a la intervenció 
següent: 
 “Avui he presidit el darrer Ple municipal. Endarrere 
queden moltes sessions plenàries, des del banc de l´oposició 
i des d´aquesta presidència. 24 anys de servei a la meva 
ciutat, 12 com a regidor de l´oposició i 12 com a alcalde. 
Vaig entrar de la mà de l´Emili Pallach -que fou company en 
el si de l’Ajuntament al llarg del període 83-87. D´ell vaig 
aprendre els valors nobles de la política: integritat, 
honestedat, fidelitat als ideals i esperit de servei. El 
compromís net i la saviesa dels grans és potser la millor 
mostra d’una manera de fer política, sense concessions, 
ferma, dialogant, constructiva i fonamentada en principis i 
valors sòlids. D´aquesta saviesa i del mestratge de persones 
com Emili Pallach, Joan Quer i Constantino Díaz, entre 
d’altres, n´he après molt. El 17 de juny de 1995 vaig ser 
elegit alcalde per primera vegada. Una sessió emotiva, que 
simbolitzava el retorn dels socialistes al govern de la 
ciutat. Recordo la primera felicitació que vaig rebre, una 
abraçada de Josep M. Ametlla, el primer alcalde de la represa 
democràtica, i el ram de roses vermelles de la mà de l´Alba, 
la filla de la Montse Costa, una infatigable i entusiasta 
militant socialista, una vida segada massa jove, en plena 
maduresa. No faré un balanç d´aquests anys. Ha estat una 
etapa apassionant, molt intensa, que representa una part molt 
important de la meva vida i que mai no podré oblidar. Vaig 
entrar a l´Ajuntament amb 30 anys i en surto amb 54; he 
dedicat els millors anys de la meva vida al servei de 
Figueres, al servei de la meva ciutat. Però avui no puc i no 
he de fer un balanç. Tot és i ha de ser més directe, més 
elemental, més càlid, més pròxim. Confessar públicament els 
sentiments i les emocions, el meu amor a la ciutat. M’hi he 
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dedicat de ple, amb la màxima intensitat i plenitud. He 
escatimat hores a tot i a tothom, a mi mateix i a tota la 
meva família per tal de donar ple compliment a la 
responsabilitat atorgada en les diferents conteses 
electorals. Vull deixar constància del suport de la meva 
família, de la meva dona, dels meus fills, dels meus pares. 
I, per damunt de tot, el suport de la meva dona, de la M. 
Àngels. Sense la seva comprensió, la seva estima i el seu 
sacrifici la meva dedicació no hauria estat possible. Ara em 
disposo a tornar-los el crèdit que m’han atorgat. Espero 
poder-ho fer, i confio saber-ho fer. Avui he d’expressar els 
meus sentiments d’agraïment a tots els figuerencs i a totes 
les figuerenques que m’han atorgat la seva confiança, l’honor 
i el privilegi de representar-los durant tants anys, tant a 
l´oposició com des de l´Alcaldia. No oblidaré mai la ciutat; 
no oblidaré mai els seus ciutadans; no oblidaré mai totes i 
tots aquells que m’heu ajudat, els treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament que, per damunt de tot, creieu 
en la funció pública, en el servei al ciutadà; i d´una forma 
molt especial, el personal del Gabinet de l´Alcaldia: 
l´Alfons, la Lourdes, la Rosalina, la Remei, en Jordi, 
l´Enric..., persones amb noms i cognoms que heu representat 
el millor suport a un alcalde obsessionat per la seva feina. 
Hem compartit moltes hores des d´una lleialtat excepcional, 
amb eficàcia provada i una relació professional acompanyada 
del valor de l´amistat. Voldria ara evocar els companys de 
consistori. Amb ells, tots, hem generat un projecte i un 
model de ciutat, hem començat a construir una ciutat nova i a 
rehabilitar la ciutat vella. Hem impulsat un canvi que no hem 
pogut veure completat. Us vull agrair a tots i a totes, als 
d’ara i als de tots els mandats, la vostra col·laboració, el 
vostre compromís, el vostre treball, el vostre respecte, la 
vostra paciència, la vostra amistat, la vostra estima per la 
ciutat. A tots us dec un agraïment immens pel qual no tinc 
paraules, sabent sempre que en un Ajuntament treballar al 
costat de l’alcalde és dur i difícil, i no sempre agraït. Els 
meus mèrits són mèrits compartits que vull fer extensius a 
tots i totes. Ara més que mai, vull agrair-vos estimats 
companys i companyes de l’equip de govern la lleialtat que 
m´heu donat a mi com a alcalde i al projecte col·lectiu que 
hem dut a terme; vull fer un reconeixement públic a totes i a 
tots els que m´heu acompanyat al llarg d´aquests anys i que 
vàreu acceptar el repte i la responsabilitat de governar al 
meu costat la ciutat, en nom del projecte i dels programes 
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del PSC. I dins aquest reconeixement global a tots els 
companys i companys que m´heu fet costat, voldria fer un 
reconeixement explícit a dues vides segades de forma 
prematura i que simbolitzen la riquesa del projecte 
socialista a Figueres: Josep Casero i Maria Rosa Ymbert. Dues 
trajectòries, dos símbols d´unes vides dedicades al servei 
públic. Dues vides que han format part d´una bona barca que 
ha tingut bons remers. D´una barca que en aquest darrer 
mandat municipal ha tingut mala mar; hem governat en minoria 
amb el desgast que això ha comportat, i hem perdut remers: la 
mort de la  Maria Rosa i la renúncia de la Montse. Tot i 
així, i malgrat situacions personals i de salut, l´equip de 
remers no ha defallit; hem remat més que mai i deixem la 
barca en una bona navegació. Gràcies a tots: Joan, Isabel, 
Pere, Jesús, Pere, Queta, Enric i Paco. I a la Montse, que 
des de fora ha continuat essent una lleial col·laboradora. 
Ernest Lluch va escriure el pròleg del llibre Reactivar 
Figueres: economia i ciutat, que vaig publicar l´any 1993, 
on, entre altres, feia aquesta reflexió:  «No sé si mai serà 
alcalde de Figueres tal com un voldria. Ho preferiria, però 
crec també en la força de les idees i aquest recull en conté. 
Armangué, ho faci o no directament, acabarà governant per la 
seva influència sobre què ha de ser Figueres.»  He estat 
alcalde de la meva ciutat durant 12 anys i me’n vaig, 
renunciant a l´acta de regidor electe, després d´una desfeta 
electoral i d´un important vot de càstig. Me’n vaig per 
dignitat, per ètica política i per coherència personal. Me’n 
vaig amb la consciència tranquil·la i amb l´orgull i 
satisfacció d’una feina feta amb il·lusió i passió per la 
millora de Figueres i de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes. Me’n vaig amb el cap ben alt per una gestió 
presidida sempre per l’honestedat i la transparència. Me’n 
vaig convençut que hem establert les bases de la Figueres del 
segle XXI i, governi qui governi, en aquests propers anys la 
influència de l’acció de govern de l’etapa socialista serà 
clau per fer realitat molts projectes i plans que situaran 
Figueres com una de les ciutats mitjanes catalanes més 
importants del país. Me’n vaig insatisfet perquè crec que hem 
situat la noble lluita política en un terreny cada vegada més 
distanciat del ciutadà; crec sincerament que a vegades s’ha 
traspassat la frontera de l’ètica política per caure a les 
clavegueres de la política. Dels molts missatges i comentaris 
que he rebut aquests dies, voldria esmentar-ne un: «Has 
foragitat els estornells, però no has pogut eradicar les 
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plagues del provincianisme, l'estultícia i la mala llet». 
Aquesta és, sens dubte, l’assignatura pendent que tenim a la 
vida política i social figuerenca. Amb l’oposició hem 
coincidit i hem discrepat, ens hem equivocat uns i altres. 
M’he fet fort defensant les meves conviccions i els meus 
ideals i, entre tots, hem fet d’aquest plenari un espai de 
debat tranquil, serè i civilitzat, un noble espai de diàleg i 
debat democràtic, molt diferent del viscut en determinades 
campanyes, àgores i canals. A tots ens pertoca fer 
autocrítica per retrobar una altra manera de fer política, 
més noble i més propera al ciutadà. Me’n vaig amb la 
convicció que la força de les idees s’acabarà imposant a les 
idees de la força. Me’n vaig amb l’honor d’haver conegut la 
ciutat en totes les seves dimensions i des de la proximitat. 
He obert el despatx de l’Alcaldia a tothom: a pares i mares 
preocupats per l’escolarització dels seus fills; a homes i 
dones sense feina que buscaven un treball; a famílies amb 
problemes de subsistència; a veïns que exposaven problemes 
del seu entorn; a promotors i inversors, locals i forans, que 
posaven la seva confiança a la ciutat; he socialitzat 
l’Alcaldia rebent-hi persones de totes les professions i 
estaments, de diferents orígens i procedències. He recorregut 
la ciutat, carrer a carrer, barri a barri; des del Culubret 
fins a la Marca de l’Ham i Vilatenim, des de l’Olivar Gran 
fins a l’Horta Capallera; des del centre fins a tots i 
cadascun dels barris més perifèrics. Sempre he entès l'acció 
de govern com un model que defensa un sistema de valors, que 
persegueix la creació de riquesa i la generació d’ocupació en 
la via per aconseguir una millor distribució dels recursos. 
Un model basat en la potenciació de la igualtat 
d’oportunitats per construir una ciutat de tots i per a tots, 
que prengui la solidaritat com a fonament per reduir les 
desigualtats territorials i socials, que impregni el conjunt 
de la ciutadania del sentit de la responsabilitat, és a dir, 
de la relació entre drets i deures, i que permeti avançar en 
la construcció d’una ciutat on el civisme, el respecte i la 
tolerància siguin valors assumits per a tothom. 
La construcció de la ciutat dels valors, on la fraternitat 
s'inscriu en un marc de convivència basada en els drets i els 
deures de cadascú i en els valors irrenunciables de tota la 
ciutadania, vinguin d’on vinguin els nous ciutadans. En les 
nostres ciutats conviuen diferents cultures i diferents 
creences religioses, totes legítimes, que han de comptar amb 
el respecte mutu per a una bona convivència. La integració 
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familiar, base de la solidaritat, és el resultat d'un esforç 
social. Els drets fonamentals que la nostra societat 
garanteix comporten una contrapartida d’obligacions perquè la 
societat no es fragmenti. El fenomen migratori configura un 
nou escenari de relacions a la ciutat. La manera com 
s'assimili és fonamental a l’hora de mantenir una cohesió 
social. El respecte envers l'espai comú, el civisme envers la 
utilització de tot el que compartim, marca el grau de 
qualitat de la convivència ciutadana. Les nostres ciutats –i, 
en conseqüència, les nostres escoles- són cada vegada més 
multiculturals, més plurals. Per acceptar aquesta diversitat, 
també a nosaltres, als autòctons, ens cal un procés 
d'aprenentatge, de coneixement de l'altre, que només podem 
aconseguir amb un apropament i un diàleg obert i sincer, on 
siguem capaços de parlar de qualsevol tema respectant les 
diferències mútues, cadascú des del seu punt de vista, de 
diferent religió, diferent cultura i diferent manera 
d'entendre el món, on siguem capaços d'entendre'ns, per 
damunt de tot, com a persones. Finalment, només em resta dir-
vos que la meva guia al llarg d´aquests anys -tal com 
apuntava Ernest Lluch- ha estat que Figueres no navegués 
solament com una fusta al mig d’un gran riu, sinó que fos una 
bona barca amb bons remers que aprofitessin la direcció de 
l’aigua, però que també la portessin cap a on volguessin. Hem 
tingut èxits i fracasos, encerts i errors, peró crec 
sincerament que hem governat bé la barca.Als nous remers, us 
desitjo molta sort i que la barca navegui decidida i amb 
fermesa cap a bon port.” 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i trenta-tres minuts,  de la qual cosa dono 
fe.  
 
 
 


