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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.16  
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26 
de juliol de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís Yécora Romero, Albert 
Ollé Sangenís, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, 
Joaquim Felip Gayolà, Francesc Canet Coma, Mireia Mata 
Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Olga 
Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler, Núria Navarro 
Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Isabel Pineda Llauró, Pere 
Pujulà Comajuan, Pere Casellas Borrell, Juan Casas Luís, 
Diego Borrego Torres i Richard Elelman, 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. 

A les vint hores, el President declara oberta la sessió. 
 

----1. Aportacions i subvencions: Es ratifica el decret de 
l’alcaldia presidència del dia 12 de juliol de 2007 pel qual 
es va disposar acceptar subvencions destinades a finançar els 
Centres municipals d’educació infantil. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de 
ratificar per unanimitat: 

“Vist l’escrit de la Direcció General de Centres 
Educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, en què informa de la Resolució per la qual 
s’aproven les subvencions a les corporacions locals titulars 
de llars d’infants per al curs 2006/2007(DOGC núm. 4827) i en 
la qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Figueres per 
un import total de tres-cents setanta-vuit mil euros 
(378.000,00 euros), destinades a minorar les quotes per al 
servei d’ensenyament ,d’acord amb el detall següent: - EEI 
Bon Pastor 61.200�. - EEI Els Pins 183.600�. - EEI Xuclamel 
133.200�. Vist l’informe de la Cap d’Educació. Atès que, la 
Resolució estableix que el Departament d’Educació tramita 
directament el 50% de l’import de la subvenció, però que per 
al pagament del 50% restant cal enviar una sèrie de 
documentació, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis a 
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les persones i de processos estratègics proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 1r. Acceptar la subvenció de 
tres-cents setanta-vuit mil euros (378.000,00 euros) 
destinades a les llars d’infants  municipals de Figueres, 
distribuïdes de la següent manera: - EEI Bon Pastor 61.200�. 
- EEI Els Pins 183.600�. EEI Xuclamel 133.200�. 2n. Enviar la 
documentació que es requereix per al pagament de les 
subvencions i que és: - Acord del Ple de l’Ajuntament 
acceptant la subvenció. - Certificació del secretari de la 
corporació sobre el cost del servei corresponent al curs 
2006/2007, desglossat per despeses de personal i despeses de 
funcionament. - Declaració de no incórrer en cap dels 
supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de 
novembre). - Declaració relativa a altres subvencions rebudes 
pel mateix concepte. 3r. Sotmetre aquest Decret a ratificació 
del Ple municipal. 4art. Autoritzar l’Alcaldia presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----2. Ensenyament: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
presidència del dia 16 de juliol de 2007 pel qual es van 
convocar dues beques per a participar en la Universitat 
Catalana d’Estiu. La Presidència procedeix a la lectura del 
decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“Vist l’escrit del Sr. Joandomènec Ros i Aragonès, com a 
president de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb 
número de registre d’entrada 13.796 de l’11 de juliol, en què 
informa de les activitats programades per a la propera edició 
de la Universitat Catalana d’Estiu que tindrà lloc entre els 
dies 16 i 25 d’agost del 2007 a Prada de Conflent (Catalunya 
Nord) i proposa la possibilitat de signar un conveni de 
col·laboració per cobrir les despeses d’organització de les 
activitats que ofereixen en el marc de la XXXIX edició i per 
a la concessió de dues beques parcials per a alumnes de 
Figueres que es matriculin a l’edició completa de la 
Universitat Catalana d’Estiu en l’edició del 2007, Atès que 
l’Ajuntament de Figueres considera interessant fomentar 
aquesta iniciativa que té com a objectiu promoure el progrés 
i desenvolupament de la cultura catalana, aquesta Alcaldia 
presidència resol: 1r. Aprovar el conveni de col·laboració 
amb la Fundació Universitat Catalana d’Estiu per a 
l’organització de la XXXIX Universitat Catalana d’Estiu, que 
s’adjunta. 2n. Convocar dues beques parcials de 300 euros 
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cadascuna per a alumnes residents a Figueres que participin 
en l’edició completa de la UCE, d’acord amb les condicions 
fixades en les bases que s’adjunten. 3r. Contreure l’import 
d’aquest ajut de la partida 07 13 4209 480. 4t. Sotmetre 
aquest Decret a la ratificació del Ple municipal. 5è. 
Autoritzar l’Alcaldia presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
  
----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 16 de 
juliol de 2007 pel qual es van efectuar delegacions en favor 
del regidor Albert Ollé Sangenís. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat del decret següent: 
 “Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol:  1r. Delegar en el Sr. Albert Ollé 
Sangenís, regidor membre de la Junta de govern local, totes 
les facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Ordenar l’expedició i donar 
el vist-i-plau als certificats sobre inclusió de qualsevol 
tipus de béns en registres o padrons municipals. 2. 
Expedients de concessió de llicències o autoritzacions al 
personal municipal per assistir a cursets de formació. 3. 
Expedients per la distribució de les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i períodiques. 4. 
Expedients per a l’atorgament d’ajuts socials al personal 
municipal. 5. Expedients per a la fixació i adaptació 
d’horaris del personal municipal. 6. Expedients disciplinaris 
per faltes lleus del personal municipal. 7. Expedients 
d’atorgament i denegació de dies d’assumptes propis al 
personal municipal. 8. Expedients sobre organització dels 
serveis de recaptació i tresoreria. 9. Expedients per a 
l’aprovació de la nòmina del personal. 10. Expedients per a 
l’aprovació de la nòmina d'assistències dels membres de la 
Corporació a les sessions dels òrgans col.legiats. 11. 
Expedients per a l’aprovació de les liquidacions d'ingrés 
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directe, d'autoliquidacions i de dipòsits previs. 12. 
Expedients per a l’aprovació d'ingressos que s'han de cobrar 
mitjançant padrons. 13. Expedients per a la devolució 
d'ingressos indeguts. 14. Expedients per al reintegrament de 
pagaments. 15. Expedients per a la concessió de bestretes de 
caixa fixa i de pagaments a justificar segons el límits 
establerts a les bases d'execució de pressupost. 16. 
Expedients per a la rectificació d'errors materials o de fet 
i dels aritmètics en les liquidacions d'ingrés directe, en 
els dipòsits previs, en les autoliquidacions i en els 
ingressos a cobrar mitjançant padrons. 17. Expedients per a 
la resolució de recursos o d'impugnacions contra les 
resolucions dictades en els procediments de recaptació. 18. 
Expedients per a la devolució d'avals, fiances, dipòsits, 
garanties i altres anàlogues. 19. Expedients per a la 
concessió de fraccionaments i aplaçaments en el pagament de 
deutes tributàries. 20. Expedients per a la compensació de 
deutes i crèdits. 21. Expedients per a l’aprovació de crèdits 
incobrables i expedients de fallits. 22. Expedients per a la 
derivació de responsabilitat. 23. Documents comptables de les 
regles 11, 12 i 13 de la instrucció de comptabilitat. 24. 
Moviments de fons en metàl·lic de la Corporació que permetin 
la realització material de pagaments acordats prèviament en 
cas d'absència de l'Alcalde President de la Casa 
Consistorial. 25. Ordenació de pagaments.” 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 16 de 
juliol de 2007 pel qual es van efectuar delegacions en favor 
del regidor José Luis Yécora Romero. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat del decret següent: 
 “Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: Únic. Delegar en el Sr. José Luís Yécora 
Romero, regidor membre de la Junta de govern local, totes les 
facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Expedients de concessió de 
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llicències per a l’ocupació de la via pública. 2. Expedients 
sancionadors per infraccions de l’Ordenança de civisme i 
convivència ciutadana. 3. Ordenar l’expedició i donar el 
vist-i-plau als certificats derivats del Padró municipal 
d’habitants. 4. Ordenar l’expedició i donar el vist-i-plau 
als certificats derivats del Registre municipal de parelles 
de fets. 5. Ordenar l’expedició i donar el vist-i-plau als 
certificats sobre numeració d’edificis. 6. Ordenar 
l’expedició i donar el vist-i-plau als certificats sobre 
canvi de nom de vies públiques. 7. Expedients de concessió 
d’autoritzacions per a accedir a les dades contingudes en el 
Padró municipal d’habitants.” 
 
----5. Ajuntament: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
presidència del dia 17 de juliol de 2007 pel que es van 
nomenar els membres de la Mesa de contractació del concurs 
per a la concessió administrativa d’obra pública per a la 
construcció d’uns aparcaments públics soterrats. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “Vist que el Plec de clàusules que regula el concurs que 
ha de regir el contracte de concessió administrativa d’obra 
pública per a la construcció i explotació de dos aparcaments 
públics soterrats per a vehicles, en el subsòl dels terrenys 
de domini públic municipal situats al Passeig Nou i al costat 
de l’Hospital de Figueres, aprovat pel Ple Municipal d’1 de 
març de 2007, establia a la clàusula número 11 que la Mesa de 
Contractació estaria constituïda per les persones que 
constaven a l’acord del Ple Municipal de data 3 de febrer de 
2005. Vist que durant la tramitació del Concurs s’ha produït 
el canvi de Corporació després de les darreres eleccions 
municipals. Vista la Disposició addicional novena del Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per R.D.Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
aquesta Alcaldia-Presidència, HA RESOLT: 1er.- Nomenar els 
membres de la Mesa de Contractació del Concurs que ha de 
regir el contracte de concessió administrativa d’obra pública 
per a la construcció i explotació de dos aparcaments públics 
soterrats per a vehicles, en el subsòl dels terrenys de 
domini públic municipal situats al Passeig Nou i al costat de 
l’Hospital de Figueres, que tindrà la següent composició: 
President: Albert Ollé Sangenís, per delegació de l’Alcalde. 
Vocals: Joan Falgueras Font (Arquitecte Municipal). Víctor 
Alegrí (Arquitecte Municipal). Joan Juanals García (Enginyer 
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Municipal) David Carvajal Carbonell (Tècnic Municipal). 
Secretari Municipal: Fernando González Cebrián. Interventor 
Municipal: Carles Pigem Ramis. Secretària: Mariona Geli 
Anglada. Podrà assistir com a assessor el Sr.Lluís Martínez, 
de l’empresa privada municipal Fisersa. Les persones 
nomenades podran delegar l’assistència a regidors o 
funcionaris, segons la respectiva condició de qui delega. 
2on.- Comunicar als grups municipals ERC, PSC, PP i IV que 
podrà assistir-hi amb veu i sense vot, un membre del grup 
municipal.” 

 
----6. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en òrgans col.legiats. La Presidència procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 
 “Vist allò que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret  2568/1986, de 28 
de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els 
acords següents: 1. Determinar que aquells òrgans col.legiats 
en la composició total o parcial dels quals apareixien 
designats nominativament com a integrants dels mateixos un 
regidor de cada grup municipal dels que composaven la 
corporació derivada de les eleccions realitzades el dia 25 de 
maig de 2003 passaran a estar integrats en el futur en allò 
que es refereix als representants dels grups municipals per 
un regidor per cada grup amb independència del nombre 
d’aquests que existeixin. 2. Nomenar els representants de 
l'Ajuntament que s'esmenten a continuació en els òrgans 
col.legiats propis de la Corporació i aliens a aquesta que 
per a cada cas s'indiquen. I. Organs col.legiats propis de la 
Corporació. 1. Comitè de seguretat i salut.  José Luis Yécora 
Romero.  Olga Carbonell Sabartés.  Diego Borrego Torres.  
2.Consell de ciutat.  President: Santiago Vila Vicente, 
alcalde president.  Vocals:  Maria Antònia Bonany Pagès.  
José Luis Yécora Romero. Albert Ollé Sangenís. Francesc Canet 
Coma. Pere Casellas Borrell. Juan Casas Luis. Richard 
Elelman. 3. Consell escolar municipal de Figueres. President: 
Santiago Vila Vicente, alcalde president.  Vocals: Maria 
Antònia Bonany Pagès. Yolanda Milán Peñalver. Joaquim Ferrer 
Sala. Francesc Canet Coma. Ciro Llueca Fonollosa. Diego 
Borrego Torres. Richard Elelman. Consell municipal de 
solidaritat i cooperació. President: Santiago Vila Vicente, 
alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany Pagès. Mireia 
Mata Solsona. Núria Navarro Hurtado. Diego Borrego Torres. 
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Richard Elelman. 5. Consell municipal de mobilitat.  
President: Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals:  
Albert Ollé Sangenís. Miquel Solé Soler. Pere Pujulà 
Comajuan. Diego Borrego Torres. Richard Elelman. 6. Consell 
municipal de la gent gran de Figueres. President: Santiago 
Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany 
Pagès. José Luis Yécora Romero. Antoni Bertran Soler. Isabel 
Pineda Llauró.  Juan Casas Luis. Richard Elelman. 7.Consell 
Econòmic i Social de Figueres. President: Santiago Vila 
Vicente, alcalde president. Vocals: Joaquim Ferrer Sala. 
Francesc Canet Coma. Pere Casellas Borrell. Juan Casas Luis. 
Richard Elelman. 8. Consell consultiu d’entitats de la 
ciutat. President: Santiago Vila Vicente, alcalde president. 
Vocals: Maria Antònia Bonany Pagès. José Luis Yécora Romero. 
Albert Ollé Sangenís. Joaquim Felip Gayolà. Olga Carbonell 
Sabartés. Pere Casellas Borrell. Juan Casas Luis. Richard 
Elelman. 9. Comissió promotora per a la constitució de la 
Fundació de la Casa Natal de Salvador Dalí. President: 
Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Yolanda 
Milán Peñalver. Albert Ollé Sangenís. Francesc Canet Coma. 
Pere Casellas Borrell. Juan Casas Luis. Richard Elelman. 10. 
Taula local d’immigració de Figueres. Maria Antònia Bonany 
Pagès. Mieria Mata Solsona. Núria Navarro Hurtado. Diego 
Borrego Torres. Richard Elelman. 11. Taula de foment de la 
formació integral. President: Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Vice president: Albert Ollé Sangenís. Vocals: 
Maria Antònia Bonany Pagès. Francesc Canet Coma. Ciro Llueca 
Fonollosa. Juan Casas Luis. Richard Elelman. 12. Comissió de 
seguiment del programa de transformació del barri Sant Joan i 
de reallotjament de les famílies. President: Santiago Vila 
Vicente, alcalde president. Vocals: Albert Ollé Sangenís. 
José Luis Yécora Romero. Xavier Besora Causadias. Pere 
Casellas Borrell. Xavier Ubach Caritg. Richard Elelman. 13. 
Comissió especial per al seguiment del pla d’actuació 
municipal sobre les drogodependències. President: Santiago 
Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Albert Ollé 
Sangenís. Olga Carbonell Sabartés. Isabel Pineda Llauró. 
Diego Borrego Torres. Richard Elelman. II. Organs col.legiats 
aliens a la Corporació. 1. Assemblea General del Consorci 
Localret. Joaquim Ferrer Sala. 2. Associació Girona Centre 
Logístic. Albert Ollé Sangenís. 3. Comissió de 
desembassament-secció Muga. Richard Elelman. 4. Comissió 
d’escolarització. Yolanda Milán Peñalver. 5. Consell de 
centre del centre de la normalització lingüística de Girona 
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(Consorci per a la normalització lingüística). Yolanda Milán 
Peñalver. 6. Consell d’iniciatives locals per al medi ambient 
de les comarques de Girona. Richard Elelman. 7. Consell 
esportiu de l’Alt Empordà. Joaquim Ferrer Sala. 8. Consells 
escolars de centre. Consells de participació dels Centres 
municipals d’educació infantil de primer cicle (Llars 
d’infants). Els Pins. Yolanda Milán Peñalver. Bon Pastor. 
Yolanda Milán Peñalver. Xuclamel.  Yolanda Milán Peñalver. 
Centres públics d’educació infantil de segon cicle i educació 
primària (CEIP). CEIP Amistat. Yolanda Milán Peñalver. CEIP 
Anicet de Pagès. Maria Antònia Bonany Pagès. CEIP Parc de les 
Aigües. Yolanda Milán Peñalver. CEIP Joaquim Cusí i Fortunet. 
José Luis Yécora Romero. CEIP Maria Àngels Anglada. Albert 
Ollé Sangenís. CEIP Josep Pallach. Joaquim Ferrer Sala. CEIP 
Josep Pous i Pagès. José Luis Yécora Romero. CEIP Sant Pau. 
Joaquim Ferrer Sala. CEIP Salvador Dalí. Joaquim Felip 
Gayolà. CEIP Nou. Yolanda Milán Peñalver. Centres públics 
d’educació secundària (IES). IES Alexandre Deulofeu. José 
Luis Yécora Romero. IES Cendrassos. Joaquim Felip Gayolà. IES 
Narcís Monturiol. Albert Ollé Sangenís. IES Ramon Muntaner. 
Maria Antònia Bonany Pagès. IES Olivar gran. Yolanda Milán 
Peñalver. Centre de formació d’adults “Maria Verdaguer”. 
Yolanda Milán Peñalver. Escola oficial d’idiomes. Yolanda 
Milán Peñalver. 9. Consorci Castell de Sant Ferran. Vocal de 
la Junta de Promotors: Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Vocal de la Comissió Permanent: José Luis Yécora 
Romero. 10. Consorci Museu de l’Empordà. President: Santiago 
Vila Vicente, alcalde president. Vice-president: Yolanda 
Milán Peñalver. Vocals: Assumpció Pairutó Rigall. Isabel 
Casals Travé. Mireia Mata Solsona. Ciro Llueca Fonollosa. 
Maria Angeles Olmedo Delestal. Richard Elelman. 11.Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. Yolanda Milán 
Peñalver. 12. Patronat de la Fundació privada “Museu del 
Joguet de Catalunya (Figueres)”. Santiago Vila Vicente, 
alcalde president. Yolanda Milán Peñalver. 13. Institut 
d’Estudis Empordanesos. Yolanda Milán Peñalver. 14. Jove 
Orquestra de Figueres. Yolanda Milán Peñalver. Xavier Besora 
Causadias. 15. Comitè Local de la Creu Roja. Maria Antònia 
Bonany Pagès. 16. Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí. 
Santiago Vila Vicente, alcalde president. Yolanda Milán 
Peñalver. 17. Patronat de la Fundació privada Clerch i 
Nicolau. Yolanda Milán Peñalver. Xavier Besora Causadias. 
Ciro Llueca Fonollosa. Diego Borrego Torres. 18. Patronat de 
Santa Maria de Vilabertran. Yolanda Milán Peñalver. 19. Xarxa 
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de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat. Richard Elelman. 
20. Fundacio Salut Empordà, Fundació Privada. President: 
Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Maria 
Antònia Bonany Pagès. Pere Casellas Borrell. 21. Consell 
directiu del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats 
culturals (CTXAC). Yolanda Milán Peñalver. 22. Consell 
d’Administració de Televisió sense fronteres, SL. Albert Ollé 
Sangenís. 23. Assemblea general de la Federació de fires de 
Catalunya. Joaquim Felip Gayolà. 24. Consorci poliesports de 
l’Alt Empordà. Joaquim Ferrer Sala. 3. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució de l’acord anterior.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que les propostes de nomenament han estat consensuades 
per la pràctica totalitat dels grups municipals excepte un 
grup que ha demanat de fixar la seva pròpia posició. 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
vol demanar una votació separada del punt II.20. Fundació 
Salut Empordà, Fundació Privada; que ho demana per arguments 
històrics del mandat anterior; que l’alcalde és el president 
d’aquesta Fundació i que hi estan representants dos regidors 
més escollits pel plenari; que en el mandat passat la 
proposta inicial de l’equip de govern socialista va ser la 
d’excloure Esquerra Republicana, però mantenia que dos grups 
hi estessin representats a part del propi govern que hi 
estava representat per l’alcalde; que al llarg dels quatre 
anys en aquest organisme hi varen ser el senyor Joan Armangué 
Ribas, com alcalde i representant del grup Socialista, el 
senyor Canet Coma, com a representant del grup municipal 
d’Esquerra Republicana, i la senyora Mariola Martínez, com a 
representant del grup Popular, i que en deixar de ser 
regidora va substituir-la l’alcalde actual; que durant tots 
quatre anys hi van haver tres grups municipals representats 
en el Patronat; que considera lògic que la segona força 
política de la ciutat  aspiri a ser-hi; que en l’anterior 
mandat i en base a que l’elecció la fa el plenari municipal 
va ser relativamente senzill garantir la presència de tres 
grups municipals representats en el Patronat; que són 
conscients que la legitimitat de la proposta és absoluta i 
que és el plenari qui ho ha d’aprovar, però que s’hauriva 
d’haver fet un pas més en la pluralitat i que tres grups hi 
estessin representats; que és legítim que ho demanin perquè 
són la segona força política, però que també accepten que les 
aritmètiques d’un plenari donin un altre resultat; que 
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entenen la proposta del govern, però que creu que tenien tot 
el dret a demanar-ho; que hi ha l’antecedent del mandat 
passat i que si a la Presidència no li sembla malament 
donaran suport a la resta de punts i en aquest s’abstindran. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol destacar i agrair l’esforç que 
han fet tots els grups municipals per arribar a fer possible 
l’acord que s’estableix; que existeix acord en tretze òrgans 
col.legiats que són propis de la Corporació i en vint-i-tres 
òrgans col.legiats aliens a la Corporació; que únicament hi 
ha el punt de la Fundació Salut Empordà, Fundació Privada, 
amb relatiu desencontre; que ho lamenta; que en opinió del 
govern era important poder incorporar al Patronat de 
l’Hospital una persona com la doctora Maria Antònia Bonany 
amb una reconeguda tragectòria professional; que els semblava 
que podia assistir i  complementar decisions en el Patronat; 
que en la reforma dels estatuts de l’Hospital es tendeix a 
buscar la despolitització i disposar d’un Patronat amb 
perfils professionals; que els va semblar que era una decisió 
assumible; que el grup Socialista havia manifestat el seu 
interès en formar part del Patronat; que els semblava que el 
Patronat tindria els criteris de perfils professionals i poc 
polítics i que des de l’estricta lògica de representació de 
grups municipals lamenten que el canvi s’hagi fet a costa de 
la presència del grup Esquerra Republicana de Catalunya. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el punt II.20 de la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els quinze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell, Casas Luís, Borrego Torres i Richard Elelman; i 
abstenir-se, els sis membres de l’Ajuntament següents: Canet 
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés i Bertran Soler. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, la resta de la proposta abans transcrita. 

 
----7. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre 
nomenaments de membres de la corporació per a desenvolupar 
càrrecs amb règim de dedicació exclusiva i parcial. La 
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Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat de l’informe següent: 
 “I. L’alcaldia presidència, el dia 9 de juliol de 2007, 
va dictar els tres decrets següents: 1. “El Ple de 
l’Ajuntament, en la sessió del dia 5 de juliol de 2007, va 
acordar que un Director o Directora de serveis desenvoluparia 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva.  Vist el 
que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, l’Alcalde president 
resol: 1. Que la Directora dels serveis de Joventut, Cultura 
i arxiu i Educació, Yolanda Milán Peñalver desenvolupi el seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva. 2. Determinar que 
l’esmentada Directora de serveis devengarà 14 pagues anuals 
per import cadascuna de 3.265,78 euros bruts, segons va 
acordar el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 5 de juliol de 
2007.” 2. “El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 5 de 
juliol de 2007, va acordar que dos Directors o Directores de 
serveis desenvoluparien les seves funcions en règim de 
dedicació parcial, essent aquesta de 20 hores setmanals.  
Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’Alcalde 
president resol: 1. Que el Director de Serveis urbans, 
Comerç, Turisme i Participació ciutadana, barris, festes i 
associacionisme veïnal, Joaquim Felip Gayolà, desenvolupi el 
seu càrrec en règim de dedicació parcial de 20 hores 
setmanals. 2. Determinar que l’esmentat Director de serveis 
devengarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 2.164,92 
euros bruts, segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió de 5 de juliol de 2007.” 3. “El Ple de l’Ajuntament, 
en la sessió del dia 5 de juliol de 2007, va acordar que dos 
Director o Directores de serveis desenvoluparia les seves 
funcions en règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 
hores setmanals.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que el Director del 
servei d’Esports, Joaquim Ferrer Sala, desenvolupi el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial de 20 hores setmanals. 
2. Determinar que l’esmentat Director de serveis devengarà 14 
pagues anuals per import cadascuna de 2.164,92 euros bruts, 
segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 5 de 
juliol de 2007.” La regidora Yolanda Milán Peñalver ha 
acceptat desenvolupar el càrrec de referència en règim de 
dedicació exclusiva a partir del dia 10, inclós, de juliol de 
2007. El regidor Joaquim Felip Gayolà ha acceptat 
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desenvolupar el càrrec de referència en règim de dedicació 
parcial a partir del dia 9, inclós, de juliol 2007. El 
regidor Joaquim Ferrer Sala ha acceptat desenvolupar el 
càrrec de referència en règim de dedicació parcial a partir 
del dia 10, inclós, de juliol de 2007. II. L’alcaldia 
presidència, el dia 11 de juliol de 2007, va dictar el decret 
següent: “El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 5 de 
juliol de 2007, va acordar que un o una Tinent d’alcalde 
desenvoluparia les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que la primera Tinent 
d’alcalde, Maria Antònia Bonany Pagès, desenvolupi el seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva. 2. Determinar que 
l’esmentada Tinent d’alcalde devengarà 14 pagues anuals per 
import cadascuna de 3.265,78 euros bruts, segons va acordar 
el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 5 de juliol de 2007.” 
La regidora Maria Antònia Bonany Pagès ha acceptat 
desenvolupar el càrrec de referència en règim de dedicació 
exclusiva a partir del dia 12, inclós, de juliol de 2007. De 
la qual cosa s’informa al Ple de l’Ajuntament segons allò 
disposat a l’article 13.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals que va 
ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
----8. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general per a la delimitació de patis d’illa 
a l’àmbit del sòl urbà. La Presidència procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 
 “El dia 26 d’abril de 2007 el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general 
per a la delimitació dels patis d’illa a l’àmbit del sòl 
urbà. Aquesta modificació es va exposar al públic pel termini 
d’un mes mitjançant publicació d’anunci al Tauler d’edictes 
de l’Ajuntament el dia 10 de maig de 2007, als setmanaris 
locals el dia 15 de maig de 2007, al diari el Punt el dia 17 
de maig de 2007, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el dia 23 de maig de 2007 i al Butlletí Oficial de 
la Província el dia 28 de maig de 2007. La documentació 
aprovada també es va exposar a la web de l’ajuntament pel 
mateix termini. Es va trametre la documentació als serveis 
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territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat per a l’emissió de l’informe corresponent que 
es va rebre el dia 25 de maig de 2007, número de registre 
d’entrada 10450. Vist l’informe jurídic i de conformitat amb 
el que disposen el 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, el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
d’urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’alcalde 
president proposa que s’adoptin els acords següents: 1r.- 
Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla 
general per a la delimitació de patis d’illa a l’àmbit del 
sòl urbà. 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 perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que aquest expedient no es troba en la relació 
d’assumptes urgents que han rebut; que en l’anterior mandat 
la postura del seu grup era que les modificacions puntuals 
del Pla general havien de ser recollides per la modificació 
del Pla general; que mantenen la mateixa postura i que 
votaran negativament. 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que el 
seu problema és semblant al del senyor Casas Luís; que no han 
rebut aquesta proposta; que el correu electrònic a vegades 
juga males passades; que no es poden posicionar perquè 
desconeixen el text de la proposta i que, en coherència, 
s’abstindran. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que es tracta d’un tema molt puntual que afectava a un 
poblema que va quedar pendent de solució el mes d’abril o 
maig; que té a veure amb la progressiva ocupació d’algun 
solar d’espais lliures privats; que la normativa actual 
impedia poder fer obertures a les sales o a les habitacions; 
que es considerava que perquè aquestes obertures fossin 
possibles havien de tenir la consideració de “patis d’illa”; 
que el Pla general havia quedat antiquat i aquest problema 
que afectava a tres casos molt concrets va quedar pendent 
d’informar; que ha semblat que es podia portar aquesta 
modificació amb caràcter d’urgència; que agraeix l’abstenció 
que entén com una mostra de confiança i que és un tema molt 
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puntual i concret que no té cap mena de dificultat, sinó que 
es tracta d’un ajustament tècnic. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la 
urgència de la proposta abans transcrita. 

Seguidament, se sotmet a votació la proposta abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en 
votar-hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Bonany Pagès, Yécora Romero,  Ollé Sangenís, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas 
Borrell; en contra els dos membres de l’Ajuntament següents: 
Casas Luís i Borrego Torres; i abstenir-se els set membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler i Richard 
Elelman. 
 A continuació, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquesta actuació ha estat absolutament excepcional i que 
mai es portaran temes com a aquest per assumptes urgents 
sense haver-los informat per la Comissió d’Urbanisme 
corresponent; que els semblava que no s’havia de perjudicar 
els ciutadans per una qüestió de transició del consistori 
sortint amb el consistori entrant i que si no s’hagués forçat 
aquesta decisió es perjudicava en dos mesos aquests 
ciutadans. 
  
----Indústries: S’aprova l’informe emès en data 23 de juliol 
de 2007 pels serveis tècnics municipals de l’Àrea d’accio 
territorial, urbanisme i medi ambient relatiu a la 
implantació d’un establiment de bricolatge a la parcel.la 2 
del polígon industrial de Vilatenim Sud. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vista la sol.licitud formulada en data 30 de maig de 
2007 pel legal representant de l'entitat Aki Bricolaje España 
S.L. consistent en l'emissió de l'informe municipal preceptiu 
en la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat 
de Catalunya per la implantació d'un establiment dedicat a la 
venda al menor de material de bricolatge a la parcel·la 2 del 
polígon industrial de Vilatenim Sud. Atès que l'article 7.8 
de la Llei 18/2005, de 27 desembre, d'equipaments comercials 
(DOGC 4543 de 3.1.2006) desplegada pel 378/2006, 10 d'octubre 
(DOGC 4740 de 16.10.2006), en relació al Decret 379/2006, de 
10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 
d'equipaments comercials (DOGC 4740 de 16.10.2006), estableix 
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que en el tràmit de la concessió de la llicència comercial de 
la Generalitat, la persona sol.licitant ha d'aportar un 
informe emès per l'Ajuntament del municipi  en el terme en el 
qual es pretén obrir, ampliar o traslladar un gran 
establiment que ha d'ésser aprovat pel Ple municipal i s'ha 
de motivar tenint en compte els criteris de valoració que 
estableix l'article 10 de l'esmentada Llei. Per l'anterior i 
d'acord amb 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 
Alcaldia Presidència proposa a l'Ajuntament en Ple que 
s'adoptin els acords següents: 1r.-Aprovar l'informe emès en 
data 23 de juliol pels serveis tècnics municipals de l'Àrea 
d'acció territorial, urbanisme i medi ambient, relatiu a la 
valoració dels elements previstos a l'article 10 de la Llei 
d'equipaments comercials per la implantació d'un establiment 
dedicat a la venda al menor de material de bricolatge a la 
parcel·la 2 del polígon industrial de Vilatenim Sud, 
titularitat de l'entitat Aki Bricolaje España S.L., que 
s'acompanya amb el present. 2n.-Facultar a l'Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució de l'anterior acord. 3r.-Notificar 
aquest acord al legal representant de l'entitat Aki Bricolaje 
España S.L., al Departament d'innovació, universitats i 
empresa de la Generalitat de Catalunya. ”  

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la proposta abans 
transcrita. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que si 
la Presidència li pot fer cinc cèntims del que diu l’informe 
técnic. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Casas Luís pot consultar 
l’informe a l’expedient; que si vol se li farà arribar una 
còpia; que el que fa l’informe és ajustar els requeriments 
tècnics que s’havien fet des del departament d’innovació i 
que tenien a veure estrictament amb qüestions tècniques. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----Ajuntament: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
presidència del dia 24 de juliol de 2007 pel qual es va 
disposar nomenar com a vocals del Consell de ciutat a quinze 
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ciutadans i ciutadanes. La Presidència procedeix a la lectura 
del decret següent: 
 “L’article 97.2 del Reglament orgànic municipal disposa 
que, en d’altres, formaran part del Consell de ciutat un 
màxim de quinze ciutadans o ciutadanes designats per 
l’alcalde prèvia consulta a la Junta de portaveus, ratificats 
posteriorment pel Ple de l’Ajuntament. Per tot això, 
l’alcaldia presidència ha resolt: Únic. Nomenar com a vocals 
del Consell de ciutat els quinze ciutadans i ciutadanes 
següents: Aldelwahed Al-Bahlouili. Montserrat Aguer Teixidor. 
Josep Berenguer Arché. Josep Cortada Puig. Carlos Díaz 
Capmany. Mar Fernández Adarve. Joan de la Creu Godoy 
Rotllens. Jesús Martín Ganado. Amadeu Miquel Ballart. María 
Angeles Olmedo Delestal. Pere Padrosa Puignau. Lluis 
Rodríguez González. Daniel Sala Peix. Rosa Salellas Magret. 
Jaume Torrent Genís.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar urgent la ratificació del decret abans 
transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, ratificar el decret abans transcrit. 
 
----Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat 
del decret de l’alcaldia del dia 24 de juliol de 2007 pel 
qual es va disposar conferir una delegació especial de 
serveis de barris a diversos regidors i regidores. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent: 

“Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: 1r. Conferir als regidors i regidores que 
s'esmenten a continuació i respecte del barri que per a cada 
cas s'indica una delegació especial de serveis que abasti les 
facultats següents: Garantir la presència institucional i 
canalitzar les propostes i impulsos dels moviments 
associatius i dels suggeriments particulars: 1.- Figueres 
Nord. Àrea situada al nord de la línia formada pels trams 
dels carrers següents: Av. Salvador Dalí (parells, nº 170), 
C/ Elx (parells, nº 2-20), av. Marignane (parells, nº 2-30), 
C/ Tramuntana (parells, nº 2-6,) C/ Canigó (parells, nº 2-8), 
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Baixada de la Indústria (imparells, nº 1-7), C/ Muralla 
(imparells, nº 1-23), C/ Peralada (imparells, nº 43-87), 
Tapis (imparells, nº 1-43), C/ Vilabertran (imparells, nº 1-
31), pl. President Tarradellas (nº 10 i 11) i carretera de 
Llançà. Regidora delegada: Yolanda Milán Peñalver. 2.- 
Figueres Sud. Àrea situada al sud de la línia formada pels 
trams dels carrers següents: C/ Empordà (imparells, nº 63-
73), Via Emporitana (imparells, nº 29-107), C/ González de 
Soto (imparells, nº 33-77), C/ Pere III (imparells, nº 1-53) 
i C/ Fortià (parells, nº 2-26). Regidor delegat: Albert Ollé 
Sangenís. 3.- Figueres Est. Àrea situada a l'est de la línia 
formada pels trams dels carrers següents: carretera de 
Llançà, C/ Colom (parells, 2-12), Av. Vilallonga (imparells, 
nº 11-19), C/ Rubaudonadeu (s/n), C/ Joan Arderius 
(imparells), C/ Joan Matas (imparells) i vies del 
ferrocarril. Regidora delegada: Maria Antònia Bonany Pagès. 
4.- Figueres Oest. Àrea situada a l’oest de la línia formada 
pels trams dels carrers següents: pujada del Castell 
(imparells, nº 47-59), av. Salvador Dalí (imparells, nº 85-
121), C/ González de Soto (parells, nº 38-60), via Emporitana 
(parells, nº 14-86) i  C/ Empordà (parells, nº 72-98). 
Regidor delegat: José Luis Yécora Romero. 5.- Figueres 
Centre. Àrea situada a l’entorn del nucli antic de Figueres, 
delimitada pels trams dels carrers següents, començant per 
l’extrem nord: Av. Salvador Dalí (imparells, nº 123-145), C/ 
Tramuntana (imparells, nº 1-29), C/ Canigó (imparells, nº 1-
5), Baixada de la Indústria (parells, nº 2), C/ Muralla 
(parells, nº 2-16), C/ Peralada (parells, nº 32-86), C/ Tapis 
(parells, nº 4-44) C/ Vilabertran (parells, nº 2-30), C/ 
Colom (imparells, nº 1-31), Av. Vilallonga (parells, nº 28-
30), C/ Rubaudonadeu (continu, nº 1-6), C/ Joan Arderius 
(parells), C/ Fortià (imparells, nº 1-25), C/ Pere III 
(parells, nº 2-60), av. Salvador Dalí (parells, nº 50-146) i 
Pujada del Castell (parells, nº 32). Regidor delegat: Joaquim 
Felip Gayolà. 6.- Vilatenim. Àrea que comprén el territori 
sobre el qual exerceix les seves competències el Consell 
Municipal de Vilatenim. Regidora delegada: Maria Antònia 
Bonany Pagès. 2n. La delegació comprendrà la direcció interna 
i la gestió dels serveis corresponents sense que s'inclogui 
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Elelman que 
diu que el seu grup s’abstindrà en aquest assumpte; que el 
dia 19 de juliol de 2007 va presentar al registre general una 
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proposta perquè la ciutat sigui dividida en vint-i-un 
districtes; que té entés que aquest assumpte s’inclourà a 
l’ordre del dia del ple del 6 de setembre de 2007 i que 
s’abstindrà. 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que el 
grup Esquerra Republicana hi donarà suport perquè entenen que 
es troben en un espai de transició; que els districtes que 
s’intueixen són fruit d’un document treballat al final del 
mandat passat i que quan es posin en marxa l’estructura serà 
una altra; que entenen que mentrestant el govern ha de tenir 
un regidor delegat a les diferents àrees de la ciutat; que 
veuen positiu que no s’hagin fet divisions artificials; que 
vol felicitar a la presidència perquè el criteri ha estat més 
que el greogràgic el de districtes, però que el districte és 
una altra cosa; que ara el govern nomena uns representats i 
que ha utilitzat com àrea greogràfica la dels possibles 
futurs districtes i que amb aquesta confiança votaran a 
favor. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el grup socialista votarà a favor perquè 
considera que la divisió ha estat realitzada de forma 
adequada; que entenen que el govern governa i que qui ha 
estat elegit és el que ha de posar en marxa aquestes 
iniciatives. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que en 
relació al posicionament del grup d’Iniciativa emplaça al 
senyor Ollé Sangenís, com a portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió, que des de demà mateix s’iniciïn els 
treballs corresponents per posar en relació la proposta 
d’Iniciativa amb la proposta que ara planteja el govern; que 
com ha dit el senyor Canet aquesta proposta té un caràcter 
provisional; que el que s’ha fet és adequar la reflexió que 
s’havia fet en el mandat anterior; que té un caràcter 
provisional a l’espera que el govern pugui ser més majoritari 
i que és la manera de poder garantir la presència 
institucional a la ciutat. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar 
urgent el decidir sobre l’assabentat del decret abans 
transcrit. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
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----Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat 
del decret de l’alcaldia del dia 24 de juliol de 2007 pel 
qual es va disposar delegar en la regidora Maria Antònia 
Bonany Pagès la Presidència de la Comissió especial per al 
seguiment del Pla d'actuació municipal sobre les 
drogodependències. La Presidència procedeix a la lectura del 
decret següent: 

“Els acords que regulen la composició de la Comissió 
especial per al seguiment del Pla d'actuació municipal sobre 
les drogodependències preveuen que aquesta Comissió ha 
d'estar  presidida per l'alcalde o pel regidor o regidora en 
qui delegui. Es considera adient delegar la Presidència de la 
Comissió. Per tot això, vist allò que disposen la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 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 Reglament 
orgànic municipal i el Reglament d'organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta alcaldia 
presidència resol: Delegar en la regidora Maria Antònia 
Bonany Pagès la Presidència de la Comissió especial per al 
seguiment del Pla d'actuació municipal sobre les 
drogodependències.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar urgent el decidir sobre l’assabentat del 
decret abans transcrit. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret abans 
transcrit. 
 
----Cultura: S’aprova una moció presentada pel grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya per la qual es disposa que 
es realitzi un informe de l’estat de situació a Figueres del 
compliment de la legislació sobre política lingüística. El 
senyor Canet Coma procedeix a la lectura de la moció següent: 

“En Francesc Canet i Coma, amb NIF 40.424.039K, que 
actua com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb 
domicili a efectes de notificació al carrer Dels Rocabertí, 
número 7, baixos,  de Figueres, presenta, per tal que sigui 
sotmesa a la consideració del Ple i aprovada si s’escau, la 
següent  MOCIÓ. EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  1. Atès que el català 
encara no és el vehicle normal d’expressió arreu del nostre 



 20

territori, 2. Atès que l’ús social del català troba notables 
dificultats per consolidar-se, 3. Atès que les dades que 
figuren en l’etiquetatge i en l’embalatge i les instruccions 
d’ús dels productes que es distribueixen en l’àmbit 
territorial de Catalunya poden figurar en català, 4. Atès que 
els poders públics, en especial els ajuntaments, poden dur a 
terme una important tasca de defensa i promoció de l’ús 
social de la llengua catalana, El grup municipal d’ERC 
proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 1. Realitzar, en el termini de tres mesos, un informe 
de l’estat de situació a Figueres  del compliment de la 
legislació vigent en matèria de política lingüística en 
institucions, establiments, etc., tant privats com públics. 
2. Proposar i executar un pla d’actuació que permeti a 
Figueres ser una ciutat de referència en el compliment de la 
llei de política lingüística. 3. Adoptar el compromís de 
primar l’adquisició de productes etiquetats en català.”  

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que el grup popular considera que són temes força 
subjectius; que casdascú té el seu criteri en aquest sentit; 
que dels acords que es proposen considera que l’1 i 2 es 
poden admetre per poder saber si aquests criteris subjectius 
poden ser o no realitat; que en quant a l’acord número 3 si 
s’ha de primar alguna cosa ha de ser l’adquisició de bons 
productes; que s’ha de mirar la qualitat dels productes en 
lloc de si estan etiquetats en català, castellà, anglès o 
francés; que demana la votació separada dels tres punts; que 
recolzaran el dos primers i que s’abstindran en el tercer; 
que fa uns anys es va presentar una proposta similiar i que  
el seu grup va demanar que primer es canviessin els rètols 
dels micròfons de la sala de plens que estaven en anglès i es 
possessin en català i que encara estan en anglès. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup Socialista donarà suport a la moció perquè 
comparteix el que s’exposa. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que la proposta del senyor Casas de votar 
per separat la troba encertada i que el vol felicitar perquè 
de tres punts almenys en dos hi està d’acord i que no té cap 
problema en votar separadament els punts de la moció. 
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 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que el grup Popular hi està d’acord perquè els interessa 
saber si aquesta postura que diu Esquerra Republicana es 
subjectiva o és una qüestió general que realment el català no 
es consolida; que ells no tenen aquesta apreciació  i que tot 
són criteris. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que amb una passejada pels carrers es 
demostra que la llei de política lingüística en aspectes molt 
elementalts com a rètols d’aparadors d’establiments o cartes 
de restaurants és evident que hi ha un manifest incompliment 
en detriment d’una de les llengües; que està d’acord amb el 
senyor Casas i que si ho vol portar cap a un extrem el 
telèfon que se’ls acabava de facilitar per a aquest mandat no 
té les instruccions en català; que s’ha posat la paraula 
“primar” i que ja s’entén que és amb igualtat de condicions; 
que es dóna per suposat que el govern quan governi no triarà 
un mal producte perquè estigui etiquetat en català; que el 
problema és que moltes vegades havent-hi molts productes no 
es té cura i que amb igualtat de condicions s’ha d’exigir que 
estigui també etiquetat en català. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern entendria que els regidors més sensibles amb 
aquestes qüestions retornessin el telèfon a l’espera que 
aquest país estigui en condicions d’aportar tecnologies 
suficents per a fer telèfons mòbils; que el grup municipal de 
Convergència i Unió recolzarà aquesta moció que els sembla 
molt encertada; que en aquests moments la competència 
informativa i sancionadora en relació als temes d’etiquetatge 
de comerços correspon al govern de Catalunya; que 
l’Ajuntament no hi és competent; que l’Ajuntament disposa 
d’un reglament aprovat l’any 1998 en què se’ls insta a 
fomentar la normalització de l’ús del català en les 
activitats mercantils, publicitàries, culturals, etc. i 
impulsar institucionalment la normalització lingüística al 
municipi; que la moció que presenta el grup d’Esquerra 
Republicana és positiva i que s’ha d’acceptar. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, els 
punts 1 i 2 de la moció abans transcrita. 

Seguidament, se sotmet a votació el punt 3 de la moció 
abans transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo 
en votar-hi a favor els divuit membres de l’Ajuntament 
següents: Vila Vicente, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé 
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Sangenís, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Canet 
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés, Bertran Soler, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan i Casellas Borrell; i 
abstenir-se els tres membres de l’Ajuntament següents: Casas 
Luís, Borrego Torres i Richard Elelman.  
 
----Protocol: S’aprova una moció presentada pel grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya per la qual es 
disposa col.locar únicament la bandera catalana a l’asta del 
balcó de l’Ajuntament i en altres edificis i espais 
municipals. El senyor Canet Coma dona lectura a la moció 
següent: 

“En Francesc Canet i Coma, amb NIF 40.424.039K, que 
actua com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Figueres, amb 
domicili a efectes de notificació al carrer Dels Rocabertí, 
número 7, baixos,  de Figueres, presenta, per tal que sigui 
sotmesa a la consideració del Ple i aprovada si s’escau, la 
següent  MOCIÓ. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Catalunya, al llarg de 
la seva història mil·lenària, s’ha anat construint amb 
l’esforç i les aportacions de generacions de catalans i de 
gent vingudes d’altres terres que han arrelat i s’han sumat a 
aquest projecte col·lectiu de fer de Catalunya un país 
solidari, tolerant, amant de la llibertat. La defensa dels 
símbols que ens identifiquen com a nació és una eina per a 
promoure la cohesió social, que és la base del progrés. Un 
d’aquests símbols és la senyera.  1. Atès que totes les 
nacions del món tenen el dret d’utilitzar els seus símbols 
lliurement, 2. Atès que l’actual Constitució Espanyola és 
injusta perquè en el seu article 4 impedeix als catalans 
utilitzar lliurement la nostra bandera (són injustes aquelles 
lleis que s’imposen sobre una minoria i no obliguen la 
majoria).  3. Atès que les institucions, en especial els 
ajuntaments, poden contribuir a la defensa dels símbols de la 
nostra nació amb diferents accions que serveixin per fomentar 
la implicació dels ciutadans, 4. Atès que és important que la 
Diada de l’Onze de Setembre conservi la seva dimensió 
reivindicativa, al costat de la seva vessant festiva i 
commemorativa,  5. Atès que distribuir gratuïtament banderes 
a la ciutadania (tasca que ERC ha assumit repetidament amb 
motiu de la Diada) en fomenta la seva exhibició a balcons, 
finestres, etc.  El grup municipal d’ERC proposa al ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 1. Col·locar 



 23

únicament la bandera catalana a l’asta del balcó de 
l’Ajuntament i en els edificis i espais municipals de 
privilegi (Museu de l’Empordà, monument a Lluís Companys, 
etc.). 2 Compromís de distribuir gratuïtament, als ciutadans 
que ho desitgin, banderes catalanes, amb antelació suficient 
i en llocs de lliurament convenientment publicitats. 3. 
Publicació d’un ban de l’alcalde instant els ciutadans a 
penjar als balcons, finestres, etc. senyeres amb motiu de la 
Diada de l’Onze de setembre, com a mostra de suport a les 
reivindicacions nacionals de Catalunya.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que el 
grup Popular també considera que la senyera és la seva 
bandera; que troben estrany que per un costat en la moció 
anterior Esquerra Republianca demana que es compleixi la llei 
sobre la normativa lingüística i en aquesta consideren que la 
Constitució és injusta; que són criteris subjectius; que no 
vol entrar en debat sobre el tema de l’ús de les banderes; 
que cada any es troben amb el mateix i que és una cosa 
reiterativa; que considera que és molt trist que la bandera 
catalana estigui sola; que ha d’estar acompanyada d’altres 
banderes que també consideren seves com l’espanyola, la de la 
Unió europea i la de Figueres; que cal preguntar-se que 
dirien des del grup d’Esquerra Republicana si el dia 12 
d’octubre ells demanessin que només onegés la bandera 
espanyola; que tot són criteris; que són maneres subjectives 
de veure les coses; que no hi estan d’acord; que han d’onejar 
totes les banderes i que votaran en contra d’aquesta moció. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Elelman que 
diu que suggereix al senyor Casas que es posin quatre 
senyeres al balcó i així no trobarà sola la bandera catalana. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que hi ha marques de telèfon etiquetades i amb les menus en 
català; que volen intentar una transacció abans de fixar la 
seva posició en relació a la moció d’Esquerra Republicana; 
que els grinyola el punt 2 de l’exposició de motius; que 
pensen que queda plenament justificada la moció sense la 
necessitat d’haver de fer aquest qualificatiu; que tot i que 
es pugui compartir no creuen que sigui competència del ple; 
que col.locar únicament la bandera catalana a l’asta del 
balcó els sembla bé sempre hi quan no contradigui la 
normativa que és d’aplicació; que no hi votaran en contra,  
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sinó que s’abstindran i que, com intent de transacció, 
proposen que votaran a favor dels punts 2 i 3 sempre i quan 
el punt 2 de l’exposició de motius es modifiqui o es 
suprimeixi, ja que si no s’abstindran. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Elelman que diu que s’abstindrà en el punt 1 pel fet que 
considera que la seva incorporació a l’Ajuntament és un 
exemple; que és un exemple que hi ha una necessitat de 
normalització lingüística perquè el seu català és horrorós i 
que, a més, representa el vot de la Unió Europea; que no li 
agradaria que faltés la bandera de la Unió Europea al balcó i 
que s’abstindrà en el punt 1. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que creu que les exposicions de motius no vinculen i que 
queden fora del que s’acaba acordant; que a la literatura 
jurídica que sortirà del plenari creu que només hi sortiran 
els acords i que no sortirà l’exposició de motius; que pensa 
que més que una transacció és acceptar el  posicionament del 
senyor Casellas com a advocat; que l’entén perfectament, però 
que es manté el redactat perquè creu que jurídicament no té 
més implicació en els acords que s’acabin prenent; que la 
resta dels acords són molts clars; que ja fa alguns anys que 
aquesta situació es demana i que en el punt 1 ja s’està 
complint; que el senyor Casellas, la senyora Pineda i el 
senyor Pujulà ja formaven part del govern que va prendre la 
decisió que s’està demanant en el punt 1; que li resulta 
coherent, però curiós, que quan s’està al govern es faci una 
cosa i quan s’està a l’oposició se’n voti una altra; que ho 
enten, però que en qualsevol cas l’exposició de motius és 
subjectiva i no vincula; que amb el punt 1 és manté el que 
s’ha estat fent i que els punts 2 i 3 són nous. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que és cert que només onejava la 
bandera catalana, però que no s’havia prés cap acord d’aquest 
tipus; que entén que s’estaria en contra de la normativa; que 
posa com a exemple el que va succeir amb el conseller 
Puigcercós que va haver de tornar a posar la bandera i que es 
penjava una senyera molt grossa que anava a caure en un 
determinat punt i que tots s’estalviaven mal de caps, però 
que no s’havia pres cap decisió d’aquest tipus. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que com que 
s’està a l’estiu es permeten la llicència de generar certs 
debats per al divertiment dels presents, però que vol 
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recordar que en base al reglament orgànic municipal 
corresponen dues intervencions per grup municipal. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que entén les exposicions del senyor 
Casellas; que la senyera sigui grossa o petita o que vagi de 
dalt a baix té una importància relativa; que van prendre la 
decisió de posar-la sola i de dalt a baix i que allà hi 
cabien no quatre banderes com deia el senyor Elelman, sinó 
catorze o quinze; que el que està dient el senyor Casellas és  
que això es pot fer, però que no es pot aprovar; que hi ha 
certes lleis que les considera injustes i que a vegades els 
pobles han practicat la desobediència civil; que en comptes 
de dir que es porti la bandera a la bugaderia prefereix 
proposar que es prengui l’acord; que entén al senyor Casellas 
com advocat, però que està segur que comparteix el que ell 
diu i que segurament en privat també compateixen la 
presentació de la moció. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern recolzarà la iniciativa; que en l’exposició de 
motius hi ha algunes expresions que els incomoden i que 
segurament no comparitiren, però que en el fons de la qüestió 
és tracta d’aprofitar l’onze de setembre per dur a terme una 
afirmació i reivindicació nacional; que assumeixen les 
propostes que es fan perquè entenen que van circumscrites 
estrictament al dia onze de setembre i que la regidora de 
cultura completarà la informació perquè ja s’està traballant 
en algunes de propoestes que s proposes. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Milán 
Peñalver que diu que celebra la iniciativa del grup 
d’Esquerra Republicana; que l’equip de govern ha fet un 
seguit d’actes per celebrar la festivitat de la Diada; que 
una de les coses que es tenen encaminades és repartir 
gratuïtament senyeres i que el vot de Convergència i Unió es 
favorable. 

Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Elelman que diu que es pensava que el punt 1 es referia a tot 
l’any i que si només és per l’onze de setembre ha de  
rectificar. 

A continuació, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es una acotació que s’ha de fer; que al llarg de l’any 
s’aprofitarà el balcó de l’Ajuntament per fixar algun 
posicionament institucional de tipus polític i que segurament 
l’onze de setembre és un d’aquests dies. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
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sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Milán Peñalver, 
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Canet Coma, Mata Solsona, Solé 
Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler i 
Richard Elelman; en contra el dos membres de l’Ajuntament 
següents: Casas Luís i Borrego Torres; i abstenir-se els cinc 
membres de l’Ajuntament següents: Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan i Casellas Borrell.  
 
----9. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Obres-llicències: La Presidència informa sobre les obres 
del Casino Menstral. Fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el govern vol informar sobre una qüestió que ha estat 
abordada a la Junta de Portaveus per iniciativa del grup 
municipal d’Esquerra Republicana i del grup Socialista i que 
té a veure amb la situació en què es troben les obres de 
rehabilitació del Casino Menestral; que  ha semblat que el 
més correcte era treballar en el marc de la la Junta de 
Portaveus i amb discreció aquesta qüestió que preocupa al 
Casino Menestral i al conjunt de veíns que en aquests moments 
pateixen aquestes obres i que ho informa perquè els veíns 
havien manifestat als grups municipals que es traslladés al 
plenari la seva preocupació. 
 
----Educació: Pregunta que formula el senyor Canet Coma sobe 
la problemàtica educativa. Fa ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el plenari anterior va ser de tràmit i 
que creu que correspon als grups que representen la 
ciutadania de demanar que el govern marqui línies d’actuació 
i que expliqui com pensa afrontar determinats problemes; que 
hi ha alguns temes que preocupen i que no han estat ben 
resolts com la problèmatica educativa; que demana a la 
regidora d’educació que valori quina és la seva visió de la 
part ja acabada del procés de pre-inscripció i de la part que 
pot quedar per al setembre; que preocupa una temàtica que 
s’ha anat arrossegant sobretot als centres de primària; que 
tots saben la situació en què es troba després de molts anys 
el col.legi Pous i Pagès; que les comunitats educatives, el 
consell escolar municipal o les direccions territorials de 
serveis van acabar mirant cap a un altra costat i que ha 
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acabat essent un centre on només aquells que volen hi van, ja 
que si no vols anar al Pous i Pagès no hi vas; que aquesta 
situació de gueto no està amparada per cap normativa, sinó 
simplement pel “deixar fer” de la inspecció educativa i 
suposa que això és perquè no quedava cap més remei; que 
aquesta situació pot agreujar-se cada dia; que el Pous i 
Pagès és un tema que s’haurà de resoldre i amb el màxim 
consens; que el seu grup recolçarà en tot el que sigui 
convenient; que ara preocupa que un altre centre  ja ha 
manifestat que es veu en un procés de potser acabar igual; 
que el Pous i Pagès ha acabat essent un gueto i que el centre 
l’Amistat ha fet arribar la seva preocupació als grups 
municipals amb una carta molt assenyada de la seva directora 
en què alerta d’aquest perill; que aquest centre està fent 
una feina excepcional, però que alerta que per les decisions 
que s’han anat prenent amb l’allau de nouvinguts  pot acabar 
convertint-lo en un segon Pous i Pagès; que s’han de 
plantejar que això no torni a passar; que ja tenen un 
problema i que no se’n pot crear un altre perquè hi haurà una 
distorsió absoluta en la matriculació; que pregunta a la 
regidora de cultura quines són les linies polítiques que 
pensen adoptar en política educativa per al tema del Pous i 
Pagès i si és conscient del problema del col.legi l’Amistat; 
que per a un proper ple s’hauria d’haver parlat d’algunes 
mesures o de cap a on s’enfocarà aquesta qüestió; que s’ha de 
revitalitzar el consell escolar municipal com a un òrgan per 
debatre tota la problemàtica educativa i que fan falta moltes 
més reunions del consell escolar com a una eina de consens 
educatiu. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Milán 
Peñalver que diu que s’està treballant en aquest tema; que 
tothom sap la complexitat que té; que estan d’acord que no es 
pot permetre que l’Amistat acabi tenint el mateix problema 
que el Pous i Pagès; que degut a la complexitat del problema 
agraeix la convidada que fa el senyor Canet de treballar 
conjuntament; que espera que entre tots es pugui solucionar 
un problema que és greu per a tot el tema escolar; que 
respecte al consell escolar és un òrgan que ara no funciona i 
que el govern té tot l’interés en què es posi en funcionament 
i que intentarà donar una resposta més concreta el mes de 
setembre. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
és un dels temes que els han ocupat moltes hores; que s’han 
mantingut dues reunions amb el delegat d’educació; que s’han 
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tingut contactes amb la conselleria de Barcelona perquè és un 
problema que es té com a ciutat mitjana amb una gran 
presència de gent immigrada i de gent que arriba de forma 
esponjada durant l’any i que fa molt difícil la previsió de 
la seva escolarització; que en relació al tema del Pous i 
Pagès ja es tindrà ocasió de parlar-ne amb deteniment; que fa 
cinc anys que es va plantejar la urgència de dotar la ciutat 
de tres noves escoles; que ara es troben que el Ceip 
l’Amistat està en obres; que hi ha uns dèficits que generen 
tensions; que s’ha de reconeixer que les escoles estan fent 
un gran esforç i que se’n surten de manera positiva; que són 
conscients que tenen un problema molt greu i que confien que 
es podrà orientar en els propers mesos. 
 
----Serveis municipals: Prec que formula el senyor Casellas 
Borrell perquè la societat municipal Figueres de Serveis, SA 
s’adequi a la llei de paritat. Fa ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que vol lamentar que en els 
nomenaments que s’han fet a Figueres de Serveis, SA d’onze 
càrrecs només hi havia una dona; que potser s’hauran de 
plantejar que existeix la llei de paritat i que en aquest cas 
no és d’aplicació, però que entre tots haurien de fer un 
exercici per adequar-s’hi. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Casellas 
Borrell sobre la intenció del govern de mantenir o treure el 
servei de cuina del menjador de la llar d’infants Els Pins. 
Fa ús de la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que li 
agradaria saber la intenció del govern sobre mantenir o 
treure el servei de cuina del menjador de la llar d’infants 
Els Pins; que no sap si la pregunta l’ha de contestar la 
regidora d’educació o el regidor de personal i que si es treu 
el servei els agradaria saber com es garantirà la qualitat i 
la frescor del menjar i que si es garanteix que el grup 
socialista hi estarà d’acord. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
assumeixen la primera reflexió; que s’ha d’assegurar que 
totes les dones que siguin competents per tirar endavant les 
responsabilitats de Figueres de Serveis, SA i dels òrgans 
col.legiats estiguin representades i que a la segona de les 
preocupacions  respondrà la regidora senyora Yolanda Milán.  
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Milán 
Peñalver que diu que durant vint-i-cinc anys el menjador de 
la llar d’infants Els Pins es portava des del col.legi Cusí i 
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que funcionava molt bé; que el problema ha sorgit perquè a la 
llar del Bon Pastor durant el proper curs també hi haurà 
menjador; que des del Consell Comarcal s’ha comunitat que no 
era una situació correcta, però que s’està a l’espera que 
dilluns arribi un informe del per què aquesta situació no és 
correcta; que sembla que s’ha de treure a concurs i que s’hi 
està treballant. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre per què les fonts de la ciutat no fan la seva 
funció. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que la pregunta que exposa va fer-la fa un any el senyor 
Santi Vila a l’anterior alcalde; que a les fonts de la ciutat 
no hi raja aigua; que a l’estiu veure rajar aigua de les 
fonts és agradable, tant per als figuerencs, com per als 
turistes; que els turistes que arriben en cotxe veuen la font 
del Rally Sud sense aigua i els que arriben en tren la seva 
primera visió és una bonica font de pedra seca i bruta i que 
des del grup municipal popular demanen perquè les fonts de la 
ciutat no fan la seva funció. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que agraeix 
al senyor Borrego el seu exercici de control de l’acció de 
govern; que quan es va posar sobre la taula aquesta temàtica 
es barrejaven dos tipus de problemes; que un tenia a veure 
amb el no manteniment de les instal.lacions de les fonts que 
era un problema greu i que es va atendre parcialment per part 
del govern anterior; que l’altre problema té a veure amb el 
decret que es fa de regulació de l’ús de l’aigua a l’estiu i 
que s’està atenent aquest segon supòsit; que comparteix el 
seu interès i preoupació, però que s’han d’atendre a una 
regulació marc que en aquests moments restringeix l’ús 
d’aigua per a ús ornamental; que recorda una intervenció del 
senyor Pujulà que es mostrava molt escèptic amb la 
possibilitat que les fonts servissin per a refrigar l’ambient 
i que des del punt de vista ornamental a tots els agradarà 
poder disposar tan aviat com la normativa d’àmbit nacional ho 
permeti. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que no dubte que existeixi aquesta 
normativa, però que en molts pobles de la provincia com 
Girona, Olot o Peralda les fonts funcionen; que li sembla que 
Figueres és a l’únic poble en què no funcionen i que no sap 
si aquests pobles no compleixen la normativa o si aquí són 
massa oficialistes. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern estudiarà fins a quin punt es podria violentar 
el que recomana el govern de Catalunya i que si es troba la 
manera de no violentar-ho en excés seria un encert poder 
disposar de les fonts. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre si l’equip de govern manté l’aposta sobre la “Ciutat 
dels detalls”. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que 
diu que el senyor Alcalde va parlar moltes vegades en el 
mandat passat de la “Ciutat dels detalls”; que voldria saber 
si manté aquesta aposta; que hi ha algunes coses que no es 
poden fer en un dia, però que si se’n fessin algunes la gent 
notaria que tot s’activa; que les banderoles del parc estan 
destroçades i donen mala imatge; que algunes rotondes podrian 
portar la indicació d’alguna escultura o element ornamental 
que hi ha; que els constructors observen una relativa poca 
disciplina; que li podria donar el nom de places com la que 
es troba a prop d’on resideix en que el 90% de la superfície 
de la plaça i dels jocs infantils es troba cada dia ocupada 
per cotxes; que es podria enviar alguna circular o algun 
tipus avís a la gent que està fent obres; que tots s’han 
queixat molt de l’ocupació de la via pública i que creu que 
és un toc que s’hauria de fer per redreçar una mica la 
situació; que són detalls que conformen una imatge que tots 
voldrien que canviés molt rapidament i que li toca al govern 
arbitrar les mesures i a l’oposició fer-li la pregunta que li 
acaba de fer; que la resposta se la imagina, però que cal 
confirmar-la i que tots estaran més contents de la imatge que 
s’emporti la gent de la ciutat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que per al 
govern el tema l’espai públic, de la via pública i la “ciutat 
dels detalls” és un dels seus elements programàtics 
estratègics; que la majoria de les decisions que es prendran 
els propers anys tindran a veure amb la “ciutat dels detalls” 
i amb la conservació i manteniment de l’espai públic; que 
agraeix els suggeriments del senyor Canet; que és una bona 
pràctica  que agrairà que facin gairabé a diari per totes les 
qüestions que els sembli que es puguin atendre; que sota la 
direcció del regidor Quim Felip hi ha una brigada funcionant 
que ja ha rebut moltes felicitacions públiques i privades; 
que s’han fet actuacions a la vorera de la plaça de l’Estació 
i pràcticament a tots els barris; que la ciutat té en aquests 
moments un greu problema de conservació de l’espai públic;  
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que només cal passejar per adonar-se que la situació dels 
carrers i places necessita una actuació de pla de xoc i que 
en les properes setmanes es precisarà; que la rotulació de 
les rotondes també és un tema important; que és un dels temes 
que s’haurà d’afrontar en el marc del projecte “Figueres, 
ciutat educadora” i que haurà de tenir en compte rotondes, 
estatuària, edificis emblemàtics, arbrat i espais que han de 
ser posats en valor en el futur; que en relació a l’ocupació 
de la via pública el govern aplicarà amb el màxim rigor la 
legalitat i les ordenances vigents i que es serà i ja s’estâ 
essent molt exigents en el seu estricte compliment; que en 
moltes de les actuacions més desendreçades la carta que ha 
demanat el senyor Canet ja es va fer d’ofici i que en molts 
casos instant a través de via telefònica, de correu i de 
personar-s’hi els agents de la Guàrdia Urbana; que com el 
senyor Canet és pot imaginar en cinc setmanes és díficil 
reconduir unes certes inèrcies que no estaven del tot ben 
orientades; que durant el mes de setembre es constituirà una 
taula de participació ciutadana que tindrà el titol de 
“Figueres, ciutat dels detalls”; que es convidarà a haver-hi 
diversos sectors de la ciutat i a tots els grups representat 
al plenari perquè puguin fer aportacions amb una perspectiva 
de barri o del conjunt de la ciutat. 
 
----Ferrocarrils: Prec que formula el senyor Canet Coma 
perquè l’alcalde faci gestions sobre les compensacions als 
particulars pels retards i disfuncions de Renfe. Fa ús de la 
paraula el senyor Canet Coma que diu que vol recollir un 
suggeriment de molts usuaris de Renfe; que l’organització i 
l’eficàcia d’aquesta no està massa ben vista; que es van 
posar en marxa unes compensacions pels retards i les 
disfuncions de Renfe, però que van ser restringides a usuaris 
de rodalies de Barcelona; que hi ha hagut molts usuaris de 
l’Alt Empordà que pateixen situacions semblants; que per part 
d’alguns usuaris es va fer un suggeriment en un moment de 
trànsit municipal; que proposa que la presidència faci alguna 
gestió perquè si es repeteixen aquests casos la petició de 
les compensacions que es reben en altres indrets tinguin el 
suport de l’Ajuntament, ja que això pot ajudar una mica en la 
gestió de les indemnitzacions a pagar als usuaris de Figueres 
per part de la Renfe. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que està 
totalment d’acord; que aprofita per felicitar els sants Quim; 
que desitja unes bones vacances i que es reprendrà 
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l’activitat del plenari el mes de setembre; que el mes 
d’agost existiran alguns comissions i que demana que es 
deconecti relativament. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i deu minuts,  de la qual cosa dono 
fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


