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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.17  
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 6 
de setembre 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 Luis 
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 Casellas Borrell, 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. 

Excusen la seva absència els senyors Pere Pujulà 
Comajuan i Juan Casas Luis. 

A les vint hores i cinc minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors, extraordinàries, realitzades els dies 5 i 
26 de juliol d’aquest any que van ser repartides amb la 
convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: S’aprova ratificar la inclusió del punt 
número 3 de l’ordre del dia de la sessió. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent la qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punt 3 de l'ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les vint hores del dijous 
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dia 6 de setembre de 2007 consta el titulat Proposta relativa 
a constituir el “Consell de participació ciutadana: Figueres, 
Ciutat del Detalls”.La urgència de la inclusió d'aquest punt 
a l'ordre del dia està motivada per l’estat de descurança de 
la ciutat que ens obliga a iniciar, amb la màxima celeritat, 
mecanismes de participació ciutadana per combatre la situació 
detectada i posada de manifest per ciutadans i ciutadanes que 
s’han dirigit de diverses formes a l’equip de govern. Per tot 
això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat més 
amunt, proposa que s'adopti l'acord següent: Únic. Ratificar 
la inclusió del punt al qual s'ha fet referència més amunt a 
l'ordre del dia de la sessió ordinària abans esmentada.” 
 
----3. Ajuntament: Es constitueix el “Consell de participació 
ciutadana: Figueres, Ciutat del Detalls”. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Es considera adient crear un òrgan de participació 
ciutadana la finalitat del qual serà la de promoure la 
participació de la societat civil i el sector privat, tant en 
la responsabilitat del manteniment, com en la directa 
recuperació del paissatge i la promoció dels seus valors. 
Vist el que disposen els articles 62 i 63 del 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, i els articles 108 a 113, ambdós 
inclosos, del Reglament orgànic municipal, l’alcaldia 
presidència proposa que s’adoptin els acords següents: 1. 
Constituir un consell de participació ciutadana que 
s’anomenarà “Consell de participació ciutadana: Figueres, 
Ciutat dels Detalls”, d’acord amb les següents 
especificacions: Objecte: Promoure la participació de la 
societat civil i el sector privat, tant en la responsabilitat 
del manteniment, com en la directa recuperació del paisatge i 
la promoció del seus valors. Funcions: Proposar iniciatives 
destinades a la promoció d'una ciutat amable, neta i 
sostenible; proposar campanyes adreçades a la millora del 
paisatge urbà; tenir cura i promoure el correcte emplaçament 
dels elements de mobiliari urbà presents a l'espai públic; 
assessorar l'alcalde en la tria dels diversos elements de 
mobiliari urbà; afavorir la presència de flors, arbres i 
espais verds en l'espai públic; promoure el correcte 
emplaçament de tot tipus d'instal·lacions, com antenes, aires 
condicionats o rètols comercials, que poden malmetre la 
qualitat i dignitat del paisatge; promoure la supressió de 
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barreres arquitectòniques dins l'espai públic, la millora de 
l'accessibilitat als edificis per a les persones amb 
mobilitat limitada, la disminució de les fonts de soroll i la 
millora de les condicions higienicosanitàries en els locals 
públics i proposar als òrgans municipals competents, les 
modificacions i actualitzacions que requereixi la normativa 
del paisatge urbà en ordre al seu perfeccionament. Membres: 
El/la regidor/a delegat/a de Via pública i Manteniment urbà. 
L'arquitecte/a municipal responsable de l'àrea de Paisatge 
urbà. L'enginyer/a municipal responsable de Via pública i 
serveis. Un/a representant de Figueres de Serveis, SA. Un/a 
representant de Fisersa Ecoserveis, SA. Un/a representant de 
cada grup municipal. Un/a representant de la Delegació del  
Col·legi d'arquitectes. Dos representants de la Federació 
d'associacions de veïns. Un/a representant de l'associació de 
gent gran de Figueres. Un/a representant de l’Associació de 
marxants de les comarques gironines. Un/a representant del 
Gremi de marxants de Girona i comarques. Un/a representant 
del Gremi de floristes de Figueres. Un/a representant de 
Comerç de Figueres associació. Deu ciutadans/es nomenats/des 
pel Ple a proposta de l'Alcalde. 2. 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 és un sentiment del conjunt del plenari la urgència 
d’atendre la millora de l’espai públic; que en la junta de 
portaveus s’ha produït una intervenció; que demana 
l’aclariment per part del senyor Secretari de si quan la 
proposta es refereix a un representant de cada grup municipal 
s’entén que cada grup municipal podrà nomenar un regidor o un 
ciutadà en qui cregui que pot delegar aquesta confiança. 

Seguidament, intervé el Secretari general de la 
Corporació que diu que seria millor fer una esmena afegint 
que no cal que sigui membre del consistori per poder ser 
nomenat en representació dels grups municipals i que si 
s’afegeix una esmena en aquest sentit no hi hauria dubtes. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que si als grups els sembla que amb això 
ja s’atén la seva petició s’afegeria l’esmena “un 
representant de cada grup municipal en el benentès que no és 
necessari que sigui un electe”. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que el grup Socialista està completament d’acord amb el 
dictamen, però que voldria introduir una altra esmena; que 
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troba a faltar un representant de cadascuna de les diverses 
associacions amb discapacitats a Figueres; que si no està mal 
informat són l’ONCE, MIFAS i ALTEM i que si n’hi ha alguna 
altra que s’hauria d’incloure també. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que al govern li sembla una aportació positiva perquè respon 
a l’objecte de la comissió; que la presència d’aquestes 
entitats i d’alguna altra que en aquests moments no puguin 
recordar ha de permetre enriquir els treballs que s’han de 
tirar endavant. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 
acorda acceptar les esmenes presentades per la Presidència i 
pel senyor Casellas Borrell. 

Seguidament, desprès de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament adopta, per unanimitat, l’acord següent: 

“Es considera adient crear un òrgan de participació 
ciutadana la finalitat del qual serà la de promoure la 
participació de la societat civil i el sector privat, tant en 
la responsabilitat del manteniment, com en la directa 
recuperació del paissatge i la promoció dels seus valors. 
Vist el que disposen els articles 62 i 63 del 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, i els articles 108 a 113, ambdós 
inclosos, del Reglament orgànic municipal, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 1. Constituir un 
consell de participació ciutadana que s’anomenarà “Consell de 
participació ciutadana: Figueres, Ciutat dels Detalls”, 
d’acord amb les següents especificacions: Objecte: Promoure 
la participació de la societat civil i el sector privat, tant 
en la responsabilitat del manteniment, com en la directa 
recuperació del paisatge i la promoció del seus valors. 
Funcions: Proposar iniciatives destinades a la promoció d'una 
ciutat amable, neta i sostenible; proposar campanyes 
adreçades a la millora del paisatge urbà; tenir cura i 
promoure el correcte emplaçament dels elements de mobiliari 
urbà presents a l'espai públic; assessorar l'alcalde en la 
tria dels diversos elements de mobiliari urbà; afavorir la 
presència de flors, arbres i espais verds en l'espai públic; 
promoure el correcte emplaçament de tot tipus 
d'instal·lacions, com antenes, aires condicionats o rètols 
comercials, que poden malmetre la qualitat i dignitat del 
paisatge; promoure la supressió de barreres arquitectòniques 
dins l'espai públic, la millora de l'accessibilitat als 
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edificis per a les persones amb mobilitat limitada, la 
disminució de les fonts de soroll i la millora de les 
condicions higienicosanitàries en els locals públics i 
proposar als òrgans municipals competents, les modificacions 
i actualitzacions que requereixi la normativa del paisatge 
urbà en ordre al seu perfeccionament. Membres: El/la 
regidor/a delegat/a de Via pública i Manteniment urbà. 
L'arquitecte/a municipal responsable de l'àrea de Paisatge 
urbà. L'enginyer/a municipal responsable de Via pública i 
serveis. Un/a representant de Figueres de Serveis, SA. Un/a 
representant de Fisersa Ecoserveis, SA. Un/a representant de 
cada grup municipal que no haurà de tenir necessàriament la 
condició de regidor de l’Ajuntament de Figueres. Un/a 
representant de la Delegació del  Col·legi d'arquitectes. Dos 
representants de la Federació d'associacions de veïns. Un/a 
representant de l'associació de gent gran de Figueres. Un/a 
representant de l’Associació de marxants de les comarques 
gironines. Un/a representant del Gremi de marxants de Girona 
i comarques. Un/a representant del Gremi de floristes de 
Figueres. Un/a representant de Comerç de Figueres associació. 
Un/a representant de la Fundació Privada Minusvàlids Físics 
Associats (MIFAS). Un/a representant de l’Organització 
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Un/a representant de 
l’Associació de Paràlisis Cerebral Pacem. Un/a representant 
del Centre de Lleure El Dofí. Un/a representant de 
l’Associació de Sords. Un/a representant de l’Associació 
d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer. Un/a representant de la 
Fundació Privada Altem. Deu ciutadans/es nomenats/des pel Ple 
a proposta de l'Alcalde. 2. Autoritzar l’alcaldia presidència 
perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l’execució de l’acord anterior.” 

 
----4. Personal: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
presidència del dia 30 de juliol de 2007 pel qual es va 
aprovar un conveni individualitzat de pràctiques amb la 
Universitat Pompeu Fabra. La Presidència procedeix a la 
lectura del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per 
unanimitat: 
 “Vist que la Universitat Pompeu Fabra proposa l’alumna 
de la Llicenciatura en Dret, Mireia Sala Lorenzo, perquè 
realitzi pràctiques laborals a l’Ajuntament de Figueres 
durant el mes d’agost de 2007, amb un total de 150 hores, per 
tal d’afavorir la millora de la seva formació, i possibilitar 
l’anàlisi de la realitat, el coneixement de la interrelació 
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Universitat-societat i l’adquisició d’habilitats i recursos 
per al futur exercici de la seva professió. Vist que 
l’Ajuntament de Figueres està interessat a col·laborar en el 
programa de cooperació educativa Universitat-Empresa-
Institució facilitant a estudiants la realització de 
pràctiques a les seves dependències, aquesta Alcaldia 
Presidència, resol: 1r. Aprovar l’establiment d’un conveni 
individualitzat de pràctiques entre la Universitat Pompeu 
Fabra i l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir de l’1 al 
31 d’agost de 2007, l’alumna Mireia Sala Lorenzo. 2n. 
Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple 
municipal.” 
 
----5. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 6 d’agost de 2007 
pel qual es van delegar al segon tinent d’alcalde senyor José 
Luís Yécora Romero l’exercici de les funcions d’alcalde. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

“Atès que he d'absentar-me del terme municipal de 
Figueres des del dia 8 al 16, ambdós inclosos, d’agost de 
2007. Vist allò que disposen els articles 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, 55 del 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, 44, 46, 
47 i 48 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals que va ser aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 51, 52, 65, 66, 
67, 68, 69 i 70 de Reglament orgànic municipal, aquesta 
Alcaldia Presidència, ha resolt: Delegar en el segon tinent 
d'Alcalde senyor José Luis Yécora Romero l'exercici de les 
funcions d'alcalde durant els dies 8 al 16, ambdós inclosos, 
d’agost de 2007.” 
 
----6. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia del dia 20 d’agost de 
2007 pel qual es va contractar un socorrista monitor de 
natació. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 
 “Vist l'informe emès pel coordinador d'instal.lacions 
esportives  segons el qual es desprèn la urgència de la 
contractació en règim laboral temporal d'un  socorrista 



 7

monitor pel període d'un mes als efectes de substituir les 
vacances del personal i proposa la contractació del Sr. 
Guillermo de la Higuera Garcia; Vist que no hi ha temps 
material per efectuar una convocatòria pública; Vist  
l'article 291 del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya que va ser aprovat per Decret legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril;  Vist 
que d'acord amb l'informe emès pel coordinador d'esprots 
aquest lloc poden ésser ocupat pel  Sr. Guillermo de la 
Higuera Garcia, l'Alcaldia Presidència resol: 1r.Contractar 
per via d'urgència el  Sr. Guillermo de la Higuera Garcia com 
a socorrista monitor de natacié  des del dia 29 d'agost de 
2007 fins al 28 de setembre de 2007. El tipus de contracte a 
aplicar és en règim laboral temporal d'interinitat.El sou és  
de 1.565,28 euros bruts al mes; dels quals 704,05 corresponen 
al sou base; 477,45 al complement de destinació i 383,78 al 
complement específic. 2n.Donar compte d'aquest decret al 
proper Ple municipal que es faci.” 
 
----7. Ajuntament: Es determina la composició de les 
comissions informatives permanents i de la especial de 
comptes. La Presidència procedeix a la lectura de la proposta 
següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 5 de 
juliol de 2007, va acordar crear les comissions informatives 
permanents i la comissió especial de comptes i determinar la 
seva composició. Es condiera adient modificar la composició 
de les comissions informatives permanents i de la especial de 
comptes i aplicar a les votacions d’aquestes el sistema de 
vot ponderat. Per tot això, vist el que disposen l'article 20 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, els articles 58 i 60 del Text refos de la llei 
municipal i de regim local de Catalunya que va ser aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els articles 81 
al 89 del Reglament orgànic municipal i els articles 123 al 
127 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’alcalde president 
proposa al Ple de l’Ajuntament que s'adoptin els acords 
següents:  1r. Deixar sense efecte l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 5 de juliol de 2007 en allò que es refereix a 
la composició de les comissions informatives permanents i de 
la especial de comptes. 2n. Determinar que la composició de 
les comissions informatives permanents i de la especial de 
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comptes serà la que per a cada cas s’indica a continuació: A. 
Comissió informativa de l’àrea de serveis econòmics i 
generals i de promoció, comerç, turisme i participació 
ciutadana. President nat:  Santiago Vila Vicente. Vocals: 
Grup municipal de Convergència i Unió: Albert Ollé Sangenís. 
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya: Joan Antoni 
Bertran Soler. Grup municipal Socialista: Pere Casellas 
Borrell. Grup municipal Popular: Juan Casas Luis. Grup 
municipal Iniciativa per Catalunya-Verds: Richard Elelman. B. 
Comissió informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient. President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: 
Grup municipal de Convergència i Unió: Maria Antònia Bonany 
Pagès. Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya: 
Xavier Besora Causadias. Grup municipal Socialista: Pere 
Pujulà Comajuan. Grup municipal Popular: Juan Casas Luis. 
Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds: Richard 
Elelman. C. Comissió informativa de l’àrea de serveis urbans, 
mobilitat i seguretat.. President nat: Santiago vila Vicente. 
Vocals: Grup municipal de Convergència i Unió: José Luis 
Yécora Romero. Grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: Miquel Solé Soler. Grup municipal Socialista: 
Núria Navarro Hurtado. Grup municipal Popular: Juan Casas 
Luis. Grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds: Richard 
Elelman. D. Comissió informativa de l’àrea de serveis a les 
persones i de processos estràtegics. President nat:  Santiago 
Vila Vicente. Vocals: Grup municipal de Convergència i Unió: 
Maria Antònia Bonany Pagès. Grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya: Mireia Mata Solsona. Grup municipal 
Socialista: Ciro Llueca Fonollosa. Grup municipal Popular: 
Juan Casas Luis. Grup municipal Iniciativa per Catalunya-
Verds: Richard Elelman. E. Comissió especial de comptes. 
President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Grup municipal 
de Convergència i Unió: Albert Ollé Sangenís. Grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya: Francesc Canet Coma. Grup 
municipal Socialista: Isabel Pineda Llauró. Grup municipal 
Popular: Juan Casas Luis. Grup municipal Iniciativa per 
Catalunya-Verds: Richard Elelman. 3r. Aplicar en les 
votacions de les comissions abans esmentades el sistema de 
vot ponderat, de tal manera que cada grup municipal tingui a 
la comissió el mateix nombre de vots que el de regidors 
integren el grup. 4t. Determinar que si l’alcalde president, 
que és el president nat de totes les comissions, ho fos també 
de forma efectiva li correspondrà exercir el dret de vot 
ponderat corresponent al grup municipal de Convergència i 
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Unió. 5è. Segons el que disposen els articles 137.1 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 i, 85.9 del Reglament orgànic 
municipal el president de cada comissió podrà requerir la 
presència en les seves sessions de membres de la Corporació a 
efectes informatius. 6è. Autoritzar l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
----8. Ajuntament: Es nomenen representants de l’Ajuntament 
en òrgans col.legiats. La Presidència procedeix a la lectura 
de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“S’han de nomenar representants de l’Ajuntament en 
diversos organs col.legiats. 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. Nomenar el representant 
de l'Ajuntament que s'esmenta a continuació en l’òrgan 
col.legiat propi de la Corporació que s’indica seguidament: 
Comissió permanent del Consell Econòmic i Social de Figueres: 
Pere Casellas Borrell. 2. Nomenar els representants de 
l'Ajuntament que s'esmenten a continuació en l’òrgan 
col.legiat aliè a la Corporació que s’indica seguidament: 
Comissió de gestió local del Pla educatiu d’entorn. Regidors: 
Yolanda Milán Peñalver, Maria Antònia Bonany Pagès, Joaquim 
Ferrer Sala i Joaquim Felip Gayolà. Empleats municipals: 
Maria Rentero Romero, Josep Rovira Fàbrega, Carme Noguera 
Pérez, Joaquim Rodríguez Gutiérrez, Olga Moragas de la 
Fuente, Núria Castells Puig i Dolors Sàcera García. 3. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----9. Fires i festes: Es proposa a la Generalitat de 
Catalunya les festes locals de Figueres per a l’any 2008. El 
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist l’escrit amb registre d’entrada  número 13.921/07, 
presentat pel Departament de Treball, Serveis Territorials de 
Girona, mitjançant el qual es sol·licita que l’Ajuntament de 
Figueres proposi les dues festes locals que s’han de fixar 
per a l’any 2008,  fent referència també als municipis 
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agregats, la Comissió informativa de l’àrea de serveis 
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i 
participació ciutadana, proposa al Ple municipal l’aprovació 
dels acords següents: 1r. Proposar a la Generalitat de 
Catalunya, Departament de Treball, Servei Territorial de 
Girona, la fixació del dissabte 3 de maig, festivitat de 
l’Exaltació de la Santa Creu, i del dilluns 12 de maig, 
segona Pasqua, com a festes locals del municipi de Figueres 
per a l’any 2008. 2n. Establir per a l’antic municipi de 
Vilatenim la celebració per a l’any 2008 de les mateixes 
festes locals expressades a l’apartat anterior. 3r. Facultar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----10. Ordenances municipals: Es concedeix una bonificació 
del 95% de l’impost sobre construccions, intal.lacions i 
obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga. El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Atès que l'article 47 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció estableix que el Ple de la 
Corporació podra atorgar subvencions per la reducció de la 
quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
quan gravin aquelles construccions, instal.lacions i obres 
que siguin declarades d'especial interés o utilitat 
municipal, per concórrer circunstàncies socials, culturals o 
històrico-artístiques. Atès que l'article 4.10 de l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció estableix la 
possibilitat d'atorgar subvencions per la reducció de les 
quotes dels impostos sobre béns immobles, impost sobre 
activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys d'ús 
públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, puntals i bastides. Atès que per registre d'entrada 
12482 de 22/6/07 la Fundació Privada Asil Vilallonga ha 
sol.licitat llicència d'obra menor per reforma de l'edifici 
de l'avinguda Vilallonga, 1. Atès que cal considerar les 
dependències de la Fundació Privada Asil Vilallonga com 
instal.lacions d'especial interés o utilitat municipal, per 
concòrrer circunstàncies socials, culturals o històrico-
artístiques, i, en conseqüència possible beneficiades per la 
concessió de subvencions per a la reducció de la quota de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres, impost 
sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i 
taxes per ocupació de terrenys d'ús públic local amb 
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mercaderies, materials de construcció de conformitat amb el 
que preveu l'article 4 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció, la Comissió Informativa 
General, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1.Concedir una bonificació del 95% de l'impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres per la concessió 
de la llicència d'obra menor per a reforma de la Fundació 
Privada Asil Vilallonga situada a l'avinguda Vilallonga, 1, 
per considerar-se obres declarades d'especial interés o 
utilitat municipal de conformitat amb el que preveu l'article 
4.7 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció. 2.Autoritzar l'Alcalde-President perque faci tants 
actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
 
----11. Pressupostos: Es modifica definitivament la base 11.2 
de les que regeixen el pressupost general per a l’exercici de 
2007. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L'Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el dia 5 de 
juliol de 2007 va aprovar inicialment la modificació de la 
base 11.2 de les que regeixen el pressupost general per a 
l'exercici 2007 sobre assignacions als grups municipals per 
atendre les despeses de funcionament i assistències als 
membres de la Corporació per la concurrència a les sessions 
d'òrgans col.legiats. Durant el periode d'exposició pública 
s'ha presentat un escrit del Síndic Municipal de Greuges 
sol.licitant, al igual que en les anteriors legislatures i 
amb els criteris aprovats per la majoria d'Ajuntaments que 
l'import de les assistències del Síndic de greuges s'equipari 
a les assistències dels membres de la Corporació sense 
responsabilitat de govern. És per tot això que la Comissió 
informativa de l'àrea de serveis econòmics i generals i de 
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa a 
l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 1. 
Modificar definitivament la base 11.2 de les que regeixen el 
pressupost general per a l'exercici econòmic de 2007, segons 
el text annex a aquesta proposta. 2. Determinar que la 
modificació acordada tingui efectes a partir del dia 17 de 
juny de 2007. 3. Autoritzar l'Alcaldia-Presidència perqué 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 
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----12. Serveis municipals: Es declara desert el concurs per 
a la constitució d’un dret de superfície per a la construcció 
i conservació d’un edifici destinat a Palau Firal. El senyor 
Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“En data 25 de novembre de 2006 va quedar aprovat 
definitivament el Plec de clàusules administratives 
particulars per l’adjudicació del contracte d’un dret de 
superfície per a la construcció i conservació d’un edifici 
destinat a ser el Palau Firal de Figueres, i explotació del 
mateix mitjançant el seu arrendament a l’Ajuntament de 
Figueres. En data 22 de desembre de 2006 el grup municipal 
d’ERC va presentar Recurs de Reposició contra l’acord 
d’aprovació inicial del Plec, que en realitat s’havia 
d’entendre que era contra l’aprovació definitiva del Plec de 
clàusules. En data 5 de gener d’enguany es va obrir el sobre 
número 1 de l’única proposició presentada. En data 11 de 
gener es va obrir el sobre número 2 de dita proposició i es 
va passar a l’informe dels serveis municipals, tot i que a 
l’acta la secretària ja va fer constar que la proposició 
tenia diverses mancances. En data 13 de juny d’enguany l’únic 
licitador, Argón Informática, S.A, presenta escrit amb 
registre d’entrada 11723/2007 manifestant que atès que no ha 
rebut cap resposta en relació a dit concurs, sol·licita que 
es procedeixi a la devolució de la fiança provisional. 
L’article 89 del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovada per R.D.Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, estableix que les adjudicacions s’han 
de fer en el termini de tres mesos a comptar des de 
l’obertura de proposicions, llevat que el Plec estableixi un 
altre termini i, que sinó es dicta l’acord en dit termini, 
els licitadors poden retirar la seva proposició i que se’ls 
retorni la fiança. Vist que el Plec de l’esmentat concurs no 
establia un termini diferent per a l’adjudicació. La Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis econòmics i generals i de 
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa al 
Ple Municipal que s’adoptin els acords següents: 1er.- 
Retornar al licitador Argón Informática, S.A, la fiança 
provisional del concurs per l’adjudicació del contracte d’un 
dret de superfície per a la construcció i conservació d’un 
edifici destinat a ser el Palau Firal de Figueres, i 
explotació del mateix mitjançant el seu arrendament a 
l’Ajuntament de Figueres, prestada mitjançant aval de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid per import de 6.857,86 
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euros, que pot sol·licitar per escrit la seva remesa per 
correu, sota la seva responsabilitat o pot venir a recollir-
les una persona amb autorització signada per l’empresa 
(Tresoreria Municipal). 2on.- Declarar desert el Concurs per 
l’adjudicació del contracte d’un dret de superfície per a la 
construcció i conservació d’un edifici destinat a ser el 
Palau Firal de Figueres, i explotació del mateix mitjançant 
el seu arrendament a l’Ajuntament de Figueres. 3er.- Deixar 
sense efecte l’aprovació del Plec de clàusules 
administratives particulars per l’adjudicació del contracte 
d’un dret de superfície per a la construcció i conservació 
d’un edifici destinat a ser el Palau Firal de Figueres, i 
explotació del mateix mitjançant el seu arrendament a 
l’Ajuntament de Figueres. 4rt.- Autoritzar l'Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

 
----13. Urbanisme: S’aprova definitivament l’estudi de detall 
d’ordenació volumètrica i rasants de la parcel.la situada al 
costat del Centre d’Ensenyament d’Infantil i de Primària Pous 
i Pagès i de la Carretera de Llers. La Presidència procedeix 
a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Amb escrit registrat d’entrada núm. 5721 de 20 de març 
d’enguany, l’entitat Subirats Berenguer Immobiliària, SA 
demana a l’ajuntament l’aprovació del projecte d’ordenació 
dels volums edificables i reajustament d’alineacions i 
rasants de la parcel·la situada al costat del CEIP Pous i 
Pagès i de la Carretera de Llers. Aquest projecte dóna 
resposta al que determina l’article 39 del Pla General 
vigent, que per a les zones de clau 4, és a dir, per a la 
zones de lliure ordenació de l’edificació, i que es correspon 
amb la qualificació  d’aquesta parcel·la, indicant, entre 
d’altres aspectes, que “L’estudi de detall que cal aprovar 
prèviament a la concessió de llicències determina la resta de 
paràmetres a què s’ha d’ajustar l’edificació, d’acord amb el 
tipus d’ordenació adoptat. L’ordenació dels volums 
edificables es pot fer per l’edificació aïllada, en 
parcel·les amb precisió de l’edificabilitat neta per 
parcel·la i condiciona l’alçària i distància als límits que 
han de mantenir els edificis o per definició de la volumetria 
de l’edificació, mitjançant la fixació de les alineacions i 
la seva alçària , en totes les seves parts. S’admeten 
ordenacions per procediments intermedis als dos esmentats. En 
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qualsevol cas, l’ordenació ha de detallar, amb claredat, el 
sostre edificable en cada solar.” D’acord amb l’anterior, la 
Junta de Govern Local en sessió de 26 de març de 2007, va 
aprovar inicialment aquest estudi , va acordar sotmetre’l a 
informació publica i acordar obrir el termini d’audiència, 
amb notificació personal als interessats i propietaris 
confrontants. En la fase d’informació pública i audiència 
s’ha plantejat  un únic escrit d’al·legacions presentat per 
la mateixa entitat Subirats Berenguer Immobiliària, SA a 
iniciativa de la qual es formula aquest estudi de detall, 
aportant un text refós que incorpora i dóna compliment a les 
prescripcions municipals contingudes a l’acord d’aprovació 
inicial. L’arquitecte municipal, en data 10 d’agost de 2007, 
emet informe que, entre d’altres aspectes assenyala: “(...) 
En qualsevol cas, és fonamental garantir la correcta 
implantació ambiental del nou edifici en aquest entorn proper 
al castell de sant Ferran. Per això, cal establir 
normativament la regulació del tractament vegetal arbrat dels 
espais lliures de finca. Altrament, pot admetre’s que la 
resta d’aspectes formals i constructius del tractament 
definitiu de les noves edificacions són qüestions que no són 
objecte d’aquest estudi detallat i que han de regular-se dins 
l’àmbit del projecte d’edificació. Per tot això, informo 
favorablement l’aprovació definitiva de l’estudi de detall 
d’ordenació volumètrica i concreció d’alineacions i rasants 
d’una finca emplaçada al barri del Culubret amb la 
incorporació d’ofici prèvia de les següents prescripcions, 
sense el compliment de les quals no serà possible l’obtenció 
de la corresponent llicència d’obres: 1. El projecte 
d’edificació i ordenació de l’espai lliures privat ha de 
preveure la plantació d’elements vegetals arbrats en una 
proporció de 1 individu cada 500m² de parcel·la emplaçats de 
tal manera i amb les característiques necessàries que 
permetin garantir la correcta integració ambiental de 
l’edifici en l’entorn del castell de Sant Ferran i en el 
límit del sòl urbà del municipi. (...)” Examinat l’anterior, 
i de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, el que disposa 
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i atès que el 
document tècnic que es proposa aprovar dóna resposta i 
s’ajusta al que preveu la normativa específica continguda al 
Pla General, i que en aquests aspectes, no estat adaptat a la 
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Llei 2/2002, i que precisa de l’aprovació d’un estudi de 
detall, i, alhora, l’esmentat document també dóna compliment 
als requisits de l’estudi tècnic al que es refereix l’article 
180.4 i 5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), i 
el que disposen els articles 251 i 252 del Decret 3005/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, pel que fa a la ordenació de volums i el 
reajustament d’alineacions i rasants. I, atès que l’article 
39 de la normativa del vigent Pla General, exigeix, amb 
caràcter previ, l’aprovació de la definició de l’ordenació de 
volums i el reajustament de les alineacions i rasants, 
exigència que resulta compatible amb el que preveu l’apartat 
251.3 del Reglament. I, atès el que preveu la Disposició 
Transitòria Novena  del TRLU, la Comissió Informativa de 
l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa 
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- 
Estimar les al·legacions formulades per l’entitat Subirats 
Berenguer Immobiliària, SA amb l’escrit registrat d’entrada 
núm. 8925 de 7 de maig de 2007, d’acord amb el que assenyala 
l’informe de l’arquitecte municipal, llevat de la precisió o 
condició que s’indica a l’apartat següent. 2n.- Aprovar 
definitivament i amb caràcter previ a l’expedient 
d’atorgament de la llicència d’edificació, el document estudi 
de detall d’ordenació detallada dels volums edificables i el 
reajustament de les alineacions i rasants de la parcel·la 
situada al costat del CEIP Pous i Pagès i de la Carretera de 
Llers, incorporant d’ofici la següent determinació:  El 
projecte d’edificació i ordenació de l’espai lliure privat ha 
de preveure la plantació d’elements vegetals arbrats en una 
proporció de 1 individu cada 500m² de parcel·la emplaçats de 
tal manera i amb les característiques necessàries que 
permetin garantir la correcta integració ambiental de 
l’edifici en l’entorn del castell de Sant Ferrant  i en el 
límit del sòl urbà del municipi. 3r. Donar trasllat del 
document tècnic aprovat definitivament, a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de quedar-ne assabentada. 
4t.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors, així com per a la publicació corresponent.” 
 
----14. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
del Pla general al sector de Pla parcial CF6 Cendrassos. La 
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Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de 
maig de 2007 va aprovar definitivament la modificació del Pla 
general al sector de Pla parcial CF6 Cendrassos, supeditant-
ne la publicació a la presentació d’un text refós que 
incorporés una sèrie de prescripcions. El dia 3 d’agost de 
2007 –RGE núm. 15257- el Sr. Emilio Perrote Sánchez, en 
representació de la Junta de Compensació Residencial 
Cendrassos, presenta el text refós per a la seva aprovació. 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos el dia 13 d’agost 
de 2007. Examinat l’anterior, i de conformitat amb el que 
disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text 
refós de la modificació del Pla general al sector de Pla 
parcial CF6 Cendrassos,  que dóna compliment i incorpora les 
prescripcions establertes a l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona adoptades en sessió del dia 
30 de maig de 2007. 2n.- Donar trasllat als Serveis 
territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars 
diligenciats d’aquest text refós, instant la seva validació 
definitiva i publicació. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----15. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
dels articles 12, 12 bis, 13, 14 i 17 de la normativa de la 
revisió del programa d’actuació i de l’article 34 de la 
normativa del Pla General. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de 
maig de 2007 va aprovar definitivament la modificació dels 
articles 12, 12bis, 13, 14 i 17 de la normativa de la revisió 
del programa d’actuació i de l’article 34 de la normativa del 
Pla General, supeditant-ne la publicació a la presentació 
d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. En 
compliment d’aquest acord, els serveis tècnics municipals han 
elaborat el text refós que les incorpora. Examinat 



 17

l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació 
dels articles 12, 12bis, 13, 14 i 17 de la normativa de la 
revisió del programa d’actuació i de l’article 34 de la 
normativa del Pla General, que dóna compliment i incorpora 
les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona adoptades en sessió del dia 
30 de maig de 2007. 2n.- Donar trasllat als Serveis 
territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars 
diligenciats d’aquest text refós, instant la seva validació 
definitiva i publicació.  3r.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----16. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general a l’àmbit de l’antiga sitja de 
Figueres. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “El dia 10 de maig de 2007 el Ple municipal va aprovar 
inicialment la modificació puntual del pla general a l’àmbit 
de l’antiga sitja de Figueres, redactada pels serveis tècnics 
municipals a instància del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat. El projecte de modificació i l’expedient 
s’han exposat al públic pel termini d’un mes mitjançant 
publicació d’anunci al Tauler d’edictes de l’Ajuntament el 
dia 25 de maig de 2007, als setmanaris Hora Nova i Empordà el 
dia 5 de juny de 2007, al diari el Punt el dia 31 de maig de 
2007, al Diari Oficial de la Generalitat el dia 7 de juny de 
2007 i al Butlletí Oficial de la Província el dia 11 de juny 
de 2007. El document s’ha penjat a la plana web de 
l’Ajuntament el dia 22 de maig de 2007 i ha estat consultable 
per aquest mitjà fins al final del termini d’exposició 
pública. S’ha tramès una còpia de la Modificació puntual als 
Departaments de Medi Ambient i Habitatge, d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural i d’Economia i Finances i a la 
Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
El dia 14 de juny de 2007 –RGE núm. 11861- es va rebre 
l’informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
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de Medi Ambient i Habitatge, i el dia 19 de juny de 2007 –RGE 
núm. 12144-, el dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Durant 
el termini d’exposició pública no s’han presentat 
al·legacions. De conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i d’acord 
amb el contingut de la proposta de modificació puntual del 
pla general, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar 
provisionalment la modificació puntual del pla general a 
l’àmbit de l’antiga sitja de Figueres. 2n.- Donar trasllat 
als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona de l’expedient 
i dels exemplars corresponents de la modificació puntual 
anterior, instant la seva aprovació definitiva. 3r.-  
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----17. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en el sector 
urbanitzable CF5 i a l’àmbit del Pla de millora urbana de la 
central hidroelèctrica. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

“L’Ajuntament ple, en sessió de l’1 de març de 2007, va 
aprovar inicialment  la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Figueres en el sector urbanitzable CF5 
i a l’àmbit del Pla de millora urbana de la central 
hidroelèctrica.  L’expedient s’ha exposat al públic per 
termini de 45 dies i incorpora la resolució de conformitat 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
a la proposta de Memòria Ambiental, segons resolució de 13 de 
juliol de 2007,  en relació amb el previ informe de 
referència, emès pel Departament de   Medi ambient en data 
del 19 de gener de 2007. En la tramitació de l’expedient 
s’han sol·licitat els informes a les administracions amb 
competències sectorials: a l’Agència Catalana de l’Aigua, als 
serveis territorials a Girona del Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa,  als serveis territorials a Girona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. A 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i a l’Àrea 
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de coneixement i Recerca del Departament de Cultura, i s’ha 
comunicat l’aprovació inicial, amb la tramesa d’un exemplar 
del pla a l’Ajuntament de Vilafant, amb el que confronten una 
part dels terrenys de l’àmbit que és objecte de la 
modificació del Pla. S’han publicat els edictes corresponents 
al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, a la premsa periòdica 
(Punt Diari i setmanari l’Hora Nova i al setmanari l’Empordà) 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la província de Girona. La documentació 
ha estat exposada al públic i ha pogut ser consultada a la 
plana web de l’Ajuntament de Figueres figueres.com. S’ha 
obert el termini d’audiència, pel mateix termini de 
l’exposició pública de la modificació puntual del pla, amb 
citació personal, als propietaris i interessats que consten a 
l’expedient l’expedient, així com a la Direcció del CEIP 
Joaquim Cusí i a l’associació de pares i mares d’aquest 
centre. La resolució de conformitat del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat a la proposta de 
Memòria Ambiental d’aquesta modificació puntual del Pla 
General, segons resolució de 13 de juliol de 2007, estableix  
tres aspectes o condicions que la Modificació puntual del Pla 
General en aquest sector ha d’incorporar, i que es refereixen 
al compliment de tres requisits que el Pla Parcial del sector 
CF5 Els Olivars haurà d’incorporar i que són els següents: a) 
L’avaluació ambiental del Pla parcial restarà condicionada al 
resultat de l’avaluació ambiental del Pla especial urbanístic 
Rec Susanna, d’evitar el risc d’inundació. b) La documentació 
ambiental del Pla parcial incorporarà l’ampliació del mapa de 
capacitat acústica, d’acord amb el que disposa l’article 9 de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. c) En la tramitació del pla parcial es 
duran a terme, i s’incorporaran a la proposta de pla, el 
resultat de les consultes de l’apartat 6 del document de 
referència. Ha emès l’informe la Comissió d’Equipaments 
Comercials de la Direcció General de Comerç del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, de data 20 d’abril 
d’enguany, amb escrit registrat d’entrada del dia 27 d’abril, 
que consta a l’expedient. Aquest informe estableix la 
necessitat d’incloure diferents previsions les quals són 
incorporades a la modificació puntual, al document objecte 
d’aprovació provisional, i es refereixen a que el creixement 
de l’oferta comercial al detall s’haurà de subjectar a les 
limitacions de la Llei 18/2005, d’equipaments comercials i a 
les previsions del PTSEC 2006-2009, així com pel que respecte 
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a la previsió mínima de places d’aparcaments (2 per a cada 
100m2 de sostre edificable comercial) relacionades amb la 
implantació d’aquests equipaments, i que estableix la Llei 
18/2005.  Durant el període d’informació pública i 
d’audiència s’ha plantejat un escrit d’al·legacions, 
registrat d’entrada el dia 22 de març d’enguany, per part del 
Sr. Pedro Romero Dalmau, que demana que l’Ajuntament li 
reconeixi com a finca aportada i  entre les finques incloses 
en l’àmbit delimitat per la modificació puntual del pla 
general, una superfície de 1.827 m2.  Els redactors de la 
modificació puntual del Pla General han emès informe respecte 
d’aquesta al·legació, proposant desestimar l’al·legació atès 
que, la pretensió plantejada per l’al·legant, si s’escau, 
relativa al reconeixement dels drets derivats de la finca 
aportada o inclosa al sector, serà objecte d’examen, al 
moment de la reparcel·lació. Amb l’esmentat  l’informe 
s’acompanya plànol topogràfic en el que l’esmentada finca té, 
en realitat, una superfície de 1.693,47 m2.  D’acord amb el 
que disposa l’article 10.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, el suposat conflicte plantejat, s’ha de resoldre 
atenent-se a la superfície real. Com sigui que ha de 
prevaldre aquest criteri de la superfície real, no pot 
ademtre’s l’al·legació en fase de modificació puntual del pla 
general, sense perjudici de que, al moment de 
l’equidistribució pugui fer valdre els títols o drets que 
ostenti l’al·legant, en base a la superfície real que 
acrediti. Vistos els informes tècnic i jurídic emesos el dia 
21 d’agost de 2007. Examinat l’anterior, i de conformitat amb 
el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Desestimar 
l’al·legació registrada d’entrada el dia 22 de març 
d’enguany, per part del Sr. Pedro Romero Dalmau, pels motius 
exposats, d’acord amb el que disposa l’article 10.2 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme. 2n.- Aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Figueres en el sector urbanitzable CF5 
i a l’àmbit del Pla de millora urbana de la central 
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hidroelèctrica. 3r.- Donar trasllat als Serveis territorials 
d’urbanisme de l’expedient i dels exemplars diligencials 
d’aquesta modificació puntual, instant la seva aprovació 
definitiva i ulterior publicació. 4rt.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que 
aquest és un tema que s’arrossega del mandat passat; que el 
grup Esquerra Republicana ja es va oposar a l’aprovació 
inicial; que entenen que és un urbanisme que genera 
massificació a la ciutat i que en coherència amb el vot 
inicial hi votaran en contra. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
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, Casellas Borrell i Borrego Torres; en contra 
els sis membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i  
Bertran Soler i en abstenir-se el senyor Richard Elelman. 
 
----18. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general a l’àmbit del sòl urbà del Turó Baix. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L’Ajuntament Ple, en sessió de 12 d’abril de 2007, va 
aprovar inicialment la modificació puntual del pla general a 
l’àmbit del sòl urbà del Turó Baix, redactada pels serveis 
tècnics municipals. L’expedient incorpora el conveni 
urbanístic de 2 de març de 2007. S’ha exposat al públic 
l’expedient i conveni, i a part dels anuncis oficials, els de 
la premsa i tauló d’anuncis, també, i des del dia 16 d’abril, 
data anterior a la de l’inici oficial del període 
d’informació  pública, els documents de l’expedient han 
passat a poder ser consultats al web de l’Ajuntament, és a 
dir a l’adreça: figueres.com. També s’ha notificat i obert el 
període d’audiència a les persones interessades en 
l’expedient i també a les persones afectades pel conveni 
urbanístic. S’han demanat informes a: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (que  ha rebut la petició el 25-5-07)  i 
a l’Agència Catalana de l’Aigua (que ha rebut la petició el 
24-5-07). Amb data del 27 de juny ha tingut entrada l’escrit 



 22

de 19 de juny dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge on indiquen que la 
modificació del planejament proposada no està subjecte a 
l’avaluació ambiental ni a la decisió prèvia prevista a la 
disposició transitòria sisena del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme. Dins del període d’audiència i al·legacions s’ha 
plantejat l’escrit d’al·legacions amb escrit registrat 
d’entrada núm. 11.445 de 8 de juny de 2007 del Sr. Lluís 
Quintana Fàbrega, en representació, en qualitat de President, 
de l’Associació de Persones Afectades per la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres –
Avinguda Nova Estació.” Amb data 9 d’agost s’emet informe 
jurídic i amb data del 21 d’agost s’emet informe tècnic. 
L’informe jurídic conclou que “(....) 1.- D’acord amb 
l’examinat, i sense perjudici de l’informe tècnic, i dels 
informes que corresponguin,  qui subscriu conclou que no 
resulten motivades les objeccions de naturalesa jurídica 
plantejades en fase d’exposició pública d’aquest expedient,  
amb l’escrit d’al·legacions registrat d’entrada núm. 11.445 
de 8 de juny de 2007 del Sr. Lluís Quintana Fàbrega, en 
representació, en qualitat de President, de l’Associació de 
Persones Afectades per la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Figueres –Avinguda Nova Estació. 2.- 
L’aprovació d’aquesta modificació puntual del pla general 
inclou un supòsit de fet (alteració de la configuració del 
sistema d’espais lliures amb la clau 5 a ) per al que resulta 
aplicable el que disposa l’article 95.2 del Decret Legislatiu 
1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme, de manera que l’aprovació definitiva, si 
s’escau, d’aquesta modificació puntual correspondrà al 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat, amb l’informe previ favorable de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona i de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya. 3.- Caldrà incorporar les 
prescripcions tècniques, que, si s’escau resultin adients, 
segons l’informe de l’arquitecte municipal que correspondrà 
emetre, amb caràcter previ, a la proposta de resolució 
relativa a l’aprovació provisional.” L’informe tècnic indica, 
en els aspectes tècnics de la proposta de modificació puntual 
que  “(....) La nova volumetria edificable que permet 
l’ordenació proposada possibilitarà un millor aprofitament 
del subsòl destinat a aprofitament privat la qual cosa ha de 
possibilitar la formalització d’una reserva d’estacionaments 
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suplementària a la prevista en el planejament vigent que es 
limita a una plaça per habitatge. En conseqüència, en el 
document objecte d’aprovació provisional s’ha introduït una 
reserva suplementària d’estacionaments fins arribar a 1,2 
places per cada nou habitatge. D’altra banda, els objectius 
de la modificació corresponents a la millora de l’ordenació 
d’aquest àmbit del municipi que es concreta amb la millor 
configuració física dels espais lliures previstos pel 
planejament, la introducció d’una reserva per a habitatges 
socials, la introducció d’una reserva per a aparcament de 
vehicles, aspectes aquests que el desenvolupament urbanístic 
previst del planejament vigent no permetria, suposen un 
interès públic notable que justifica la procedència de la 
modificació tramitada. També cal fer notar que aquesta 
modificació permetrà la introducció de tipologies 
constructives que han de millorar la qualitat dels futurs 
habitatges i que permetrà la formalització de volumetries més 
adequades als teixit consolidat de l’entorn, amb la millora 
ambiental que això suposa per al paisatge urbà. Tots aquests 
aspectes justifiquen l’increment de sostre que planteja la 
modificació sense el qual no serien possibles aquest 
plantejaments formulats atesos els interessos privats que 
concorren en aquest àmbit i que cal respectar atès el grau de 
consolidació urbanística vigent. Valoració de la proposta. 
Consideracions Per tot l’exposat proposo desestimar les 
al·legacions formulades i aprovar provisional de l’expedient 
d’acord amb la tramitació prevista a l’article 95.2 del DL 
1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova la refosa de la 
Llei d’urbanisme.” D’acord amb l’anterior els serveis tècnics 
municipals han elaborat el document de modificació puntual 
per a l’aprovació provisional que inclou algunes correccions, 
no substancials, respecte del text aprovat inicialment, 
incrementant les previsions per a les reserves per 
aparcaments. D’acord amb tot l’anterior, i de conformitat amb 
el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Desestimar les 
al·legacions presentades amb l’escrit registrat d’entrada 
núm. 11.445 de 8 de juny de 2007 del Sr. Lluís Quintana 
Fàbrega, en representació, en qualitat de President, de 



 24

“l’Associació de Persones Afectades per la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres –
Avinguda Nova Estació.” 2n.- Aprovar provisionalment la 
modificació puntual del pla general a l’àmbit del sòl urbà 
del Turó Baix, redactada pels serveis tècnics municipals. 
3r.- Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de 
l’expedient i de dos  exemplars diligenciats d’aquest text 
refós, instant la seva validació definitiva i publicació.  
4t.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----19. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
del Pla parcial del sector Rec Susanna. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de 
maig de 2007 va aprovar definitivament la modificació del Pla 
parcial del sector Rec Susanna, promoguda per la Junta de 
Compensació del sector Rec Susanna, supeditant-ne la 
publicació a la presentació d’un text refós que incorporés 
una sèrie de prescripcions. El dia 2 d’agost de 2007 –RGE 
núm. 15185- la Sra. Montserrat Riera Tresserra, com a 
Secretària de la Junta de Compensació del Pla Parcial del 
sector Rec Susanna, presenta el text refós per a la seva 
aprovació. Vistos els informes tècnic i jurídic emesos el dia 
10 d’agost de 2007. Examinat l’anterior, i de conformitat amb 
el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text 
refós de la modificació del Pla parcial del sector Rec 
Susanna,  que dóna compliment i incorpora les prescripcions 
establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona adoptades en sessió del dia 30 de maig de 2007. 
2n.- Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de 
l’expedient i de dos  exemplars diligenciats d’aquest text 
refós, instant la seva validació definitiva i publicació.  
3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
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----20. Obres municipals: S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Projecte modificat núm. 
1 d’Estació de Bombament en alta per a l’abastament de 
Figueres”. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El dia 14 d’abril de 2005 el Ple de l’Ajuntament aprovà 
inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària denominat 
Estació de bombament en alta per a l’abastament de Figueres i 
la relació concreta i individualitzada dels béns i drets 
l’expropiació i ocupació dels quals era necessària per a 
l’execució del projecte. L’esmentat projecte es va sotmetre a 
informació pública pel termini de 30 dies hàbils. Durant el 
termini d’informació pública es van presentar dues 
al·legacions: la primera, per part de la Sra. Inés Vila 
Forment –RGE núm. 7652, de 30 de maig de 2005-, completada 
posteriorment amb l’escrit de data 22 de juny de 2005 –RGE 
núm. 8837-, i la segona per part del Sr. Jaume Torrent 
Echeverria, com a representant de la Junta de Compensació La 
Muntanyeta, el dia 12 de juliol de 2005 –RGE núm. 9574-. El 
projecte es va trametre a la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya i a la Comissió d’Urbanisme de Girona per 
a l’emissió dels informes corresponents. La Comissió 
d’Urbanisme de Girona, el dia 12 de maig de 2005, va requerir 
que es completés l’expedient amb una sèrie de documentació. 
La Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, el dia 23 
de juny de 2005 va sol·licitar que es modifiquessin alguns 
aspectes del projecte. El dia 21 de juliol de 2005 la 
Comissió Territorial del Patrimoni de Girona va informar 
favorablement el projecte. El dia 31 de gener de 2006 se 
sol·licità a la Comissió d’Urbanisme de Girona la suspensió 
de la tramitació del projecte. El dia 20 d’abril de 2007, la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya comunica que 
s’arxiva la sol·licitud de tramitació del projecte. El dia 27 
d’abril de 2007 –RGE núm. 8576- la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona comunica que en sessió del dia 15 de 
març de 2007 adoptà l’acord de declarar la caducitat de 
l’expedient i arxivar les actuacions referents a la 
sol·licitud per a la instal·lació d’una estació de bombament 
en alta per a l’abastament d’aigua a Figueres. El dia 30 de 
juliol de 2007 –RGE 14965- la societat Figueres de Serveis, 
SA presenta un exemplar del “Projecte modificat núm. 1 
d’Estació de bombament en alta per a l’abastament de 
Figueres”. El dia 1 d’agost de 2007, l’enginyer municipal va 
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emetre el següent informe: “[...] el projecte modificat núm. 
1 que ara es presenta, ha sigut redactat com a conseqüència 
d´un canvi d´emplaçament de l´estació de bombament per raons 
de planejament urbanístic. El projecte modificat, proposa 
ubicar l´estació de bombament a una distància mínima de 
l´estació de servei, per tal d´integrar paisatgísticament els 
dos elements i al mateix temps, aconseguir un únic accés més 
simple des de la carretera N-IIa. Al mateix temps , la nova 
ubicació permet: - Estar al costat d´una font de 
subministrament d´aigua, amb un elevat cabal per tal de 
disposa de recursos en cas de fallida del sistema de 
transport. - Proximitat de l´estació de tractament d´aigua 
potable existent. - Permetre la instal·lació en un futur, de 
la tercera canonada des la estació de bombament fins a la 
estació de tractament d´aigua potable ( ETAP). - Facilitar el 
manteniment i explotació. - Permetre que hidràulicament 
l´aportació d´aigua , no impedeixi el flux de la que hi 
circula. - Minimitzar la possibilitat d´avaries entre el 
bombament i la ETAP. El lloc on s´implanta l´estació de 
bombament, compleix els condicionants esmentats. Cal tenir en 
compta que aquesta zona no es aprofitable des del punt de 
vista urbanístic, donada la gran quantitat de servituds que 
hi han establertes. Urbanísticament, es compatible amb el 
planejament del sector, amb una ubicació afectada pel Pla 
Parcial La Muntanyeta i dins una zonificació de Sistema 
General. En quan a les característiques tècniques de la 
instal·lació , no difereixen de les previstes en el “ 
Projecte d´Estació de Bombament en Alta per l´Abastament de 
Figueres “ de l´any 2003, informat favorablement en data 1-
04-05, pels tècnics municipals i de Fisersa Aigües SA. Atès 
el que s´ha exposat i des del punt de vista tècnic, s´informa 
favorablement el “Projecte Modificat núm. 1 d´Estació de 
Bombament en Alta per a l´Abastament de Figueres“.” Atès  
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril i vist el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i atès el que disposen la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels 
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següents acords: 1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra 
municipal ordinària denominat “Projecte modificat núm. 1 
d’Estació de Bombament en alta per a l’abastament de 
Figueres”.  2n.- Exposar al públic aquest projecte amb 
l’expedient complet, als efectes que per termini de 30 dies 
hàbils pugui ser consultat i poder plantejar les al·legacions 
que es considerin adients. 3r.- Notificar l’anterior als 
interessats en l’expedient. “ 4rt.- Trametre un exemplar del 
projecte sol·licitant l’emissió d’informe al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i a la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat a Catalunya. 5è.- Facultar 
l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----21. Obres municipals: S’accepten les ajudes i la 
normativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2007 
per a l’obra del projecte bàsic i executiu de reforma de 
l’antic Ajuntament de Vilatenim. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Atès que s'ha inclòs dins el Pla únic d'obres i serveis 
de Catalunya any 2007 l'obra projecte bàsic i executiu de 
reforma de l'antic Ajuntament de Vilatenim (denominació 
inicial: "Construcció d'un local polivalent a Vilatenim"), 
actuació n. 2007/48,  programa específic de municipis petits 
i nuclis de població, la Comissió Informativa de l'Àrea 
d'acció territorial, urbanisme i medi ambient, proposa al Ple 
Municipal l'adopció dels següents acords. 1r.- Acceptar les 
ajudes incloses en el programa esmentat per a finançar l'obra 
descrita. 2n.- Acceptar la normativa aprovada per a 
desenvolupar el Pla. 3r.- Considerar garantida la seva 
capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 
s'executin amb normalitat i designar les persones següents: 
Amaya Unzurunzaga Flores com arquitecte  directora 
facultativa de les obres i Isidre Joher i Sala com a 
arquitecte tècnic director de l'execució de les obres i 
coordinador de seguretat i salut. 4rt.- Comprometre's a 
solucionar, al seu càrrec exclussiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva 
execució. 5è.- Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que 
pugui prendre tots els acords i fer les gestions necessàries 
per a l'execució dela acords anteriors.” 
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----22. Patrimoni municipal: S’aprova la cessió inicial 
gratuïta del domini d’una finca a l’Institut Català del Sòl. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “Mitjançant acord del Ple Municipal de 3 de març de 2005 
es va acordar aprovar un conveni entre l'Ajuntment i 
l'Institut Català del Sòl per a la cessió per part de 
l'Ajuntament a favor de l'Incasol d'una finca per a la 
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer. El conveni va ser signat en data 20 d'abril de 2005. 
Vist l'article 49 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 
l'article 159 del Text refós de la Llei d'Urbansisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Comissió 
Informativa de l'Àrea d'acció territorial, urbanisme i medi 
ambient, proposa al Ple Municipal l'adopció dels següenta 
acordes. 1er. Aprovar la cessió inicial  gratuïta a favor de 
l'Institut Català del Sòl del domini de la finca inscrita a 
l' Inventari de Bens del Municipi, que es descriu 
registralment com segueix: “Urbana. Parcel.la de terreny 
senyalada amb la lletra B-4 en el plànol de la 
reparcel.lació, de superfície 2.067'50 m2, en el terme de 
Figueres "Pla parcial del Sector Fages de Climent B. Llinda 
al nord, amb parcel.la quatre oo B3 adjudicda a Nova Ruixsat, 
SA; al sud i a l'est, amb vials de nova construcció i a 
l'est, amb parce.la cinc o B5". Inscripció: Figura inscrita a 
nom de l’Ajuntament de Figueres, en el Registre de la 
Propietat de Figueres, al tom 3433, llibre 606, foli 179, 
finca 28.789. 2on. La cessió definitiva de la finca lliure de 
càrregues i gravàmens es farà una vegada instruït l’expedient 
d’acord amb les següents clàusules: Primera.- La finca 
objecte de cessió s’ha de destinar a la construcció d'uns 45 
d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a 
famílies amb residència habitual i permanent o bé amb un lloc 
de treball al municipi de Figueres.  L'edifici disposarà dels 
aparcaments corresponents. En la definició dels criteris 
d'adjudicació hi participarà l'Ajuntament de Figueres així 
com la Generalitat de Catalunya. Segona.- L'Ajuntament 
assumirà el pagament de tots els impostos i taxes municipals 
que gravin la transmissió del solar a favor de l'Institut 
Català del Sòl, la construcció de les edificacions, 
l'obtenció de llicències, l'exercici d'activitats, així com 
de qualsevol altre tribut local que pogués generar-se fins a 
la plena disponibilitat dels habitatges i locals per part 
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dels usuaris. No s'exigirà a l'Institut Català del Sòl cap 
garantia especial per a la reposició dels elements 
urbanístics que poguessin resultar afectats per la 
construcció dels habitatges. Tercera.-  Si la finca cedida no 
es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 anys o 
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, el be objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que 
resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les 
Entitats Locals de Catalunya. Quarta.- L'Institut Català del 
Sòl ha de mantenir la titularitat de la finca durant el 
termini de 30 anys, durant aquest termini tant sols podrà 
cedir la finca a altres administracions públiques o a 
entitats depenents d'aquestes, amb el mateix destí. 3r.- 
Sotmetre l’acord d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de 
la finca a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província, durant el 
qual es poden formular al.legacions o reclamacions. 4rt.- 
Donar compte de la tramitació de l’expedient al Departament 
de Governació de la Generalitat. 5è.- Autoritzar l'Alcaldia-
Presidència a fi que pugui prendre tots els acords i fer les 
gestions necessàries per a l'execució dela acords anteriors.” 
 
----23. Aportacions i subvencions: Es modifiquen i s’aproven 
les bases per a l’atorgament de les subvencions al barri de 
La Marca de l’Ham. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“En data 26 de febrer del 2007, la Junta de Govern Local 
va crear cinc línies independents de subvenció directes per a 
les actuacions particulars que tinguessin per objecte la 
Rehabilitació  i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis del Barri de la Marca de l’Ham de Figueres, així com 
va aprovar les bases per al seu atorgament. En data 27 de 
juliol del 2007, (RE 14.886), l’arquitecte sr. Xavier 
Teixidor Bigas presenta, previ encàrrec de l’Ajuntament, el 
document denominat “ Carta cromàtica per al tractament de les 
façanes del sector “La Marca de l’Ham”” que té com objectiu 
definir  i regular el tractament cromàtic de les façanes dels 
edificis del sector “Marca de l’Ham”. Vist que aquestes bases 
d’atorgament no varen ser aprovades pel Ple,  que s’ha 
presentat en posterioritat a la seva aprovació el document “ 
Carta cromàtica per al tractament de les façanes del sector 



 30

“La Marca de l’Ham”” que és essencial per determinar les 
subvencions destinades a la rehabilitació de les façanes del 
barri “La Marca de l’Ham”,  (una de les cinc línies d’ajut 
previstes pel Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la 
Marca de l’Ham) i que a resultés de tot l’anterior exposat 
s’ha atorgat un nou termini per a presentar les sol·licituds. 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i de conformitat amb l’article 
124 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: Primer.- Modificar i aprovar les bases per a 
l’atorgament de les subvencions al barri “La Marca de l’Ham” 
per a  la instal·lació d’ascensors, per les obres destinades 
a la supressió de barreres arquitectòniques, per a la 
instal·lació de sistemes de telecomunicacions col·lectives, 
per les obres destinades a la instal·lació o reparació de 
porters automàtics, i per les obres destinades a la 
rehabilitació de façanes, aprovades per la Junta de Govern 
Local de data 26 de febrer del 2007, que s’adjunten i que 
s’acompanyen del document denominat “ Carta cromàtica per al 
tractament de les façanes del sector “La Marca de l’Ham”” que 
les complementa. Segon.- Publicar les bases per a 
l’atorgament de les subvencions al barri “La Marca de l’Ham” 
per a  la instal·lació d’ascensors, per les obres destinades 
a la supressió de barreres arquitectòniques, per a la 
instal·lació de sistemes de telecomunicacions col·lectives, 
per les obres destinades a la instal·lació o reparació de 
porters automàtics, i per les obres destinades a la 
rehabilitació de façanes al Butlletí Oficial de la Província, 
al tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència 
d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes que per termini de 20 dies hàbils 
pugui ser consultat i es puguin plantejar les al·legacions 
que es considerin adients. Tercer.- Notificar la present 
resolució al Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla. Quart.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----24. Aportacions i subvencions: S’aproven les bases per a 
la concessió d’ajuts econòmics a les entitats esportives pel 
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concepte d’ajut a la pràctica esportiva durant la temporada 
06-07. El senyor Ferrer Sala procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Atès el que estableix  el Reglament  d'Obres, 
activitats i serveis dels ens local, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (DOGC 2066, de 23 de juny de 1995) i 
el que estableix la llei de Política Esportiva de la 
Generalitat de Catalunya a l'article 3 del Títol Preliminar, 
el qual disposa que un principi rector de la política 
esportiva de la Generalitat és promoure l'esport a tots els 
àmbits i facilitar els mitjans que permetin de practicar-ho a 
fi d'assolir una millor qualitat de vida i més benestar 
social; així com promoure i planificar l'esport de competició 
i d'alt nivell; i també disposa a l'article 38 de la secció 
2ª de la mateixa Llei, que correspon als municipis cooperar 
amb altres ens públics o privats per al compliment de les 
finalitats assenyalades per aquesta Llei; Vist que es 
considera necessari concedir uns ajuts a diferents entitats 
esportives de la nostra ciutat per la pràctica esportiva 
durant la temporada 06-07, la Comissió informativa de l'àrea 
de serveis a les persones i de processos estratègics proposa 
a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords: 1r.-
Aprovar les bases que figuren en el document adjunt per a la 
concessió dels ajuts econòmics a les entitats esportives de 
Figueres pel concepte d'ajut a la pràctica esportiva durant 
la temporada 06-07. 2n.- Facultar l'Alcaldia Presidència per 
l'adopció de tants acords i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
----25. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Patrimoni municipal: S’aprova inicialment el “Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Colla 
Castellera de Figueres per a la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila". La senyora Milán Peñalver 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 
 “La Colla Castellera de Figueres és una entitat sense 
afany de lucre que treballa amb l’objecte d'exercitar el "fet 
casteller", agrupant a qualsevol personal per a participar en 
l'aixecament de castells, en el grup de grallers que els 
acompanyen o en les activitats que contribueixin a potenciar-
los.  L’Ajuntament de Figueres sempre ha col·laborat amb la 
Colla Castellera de Figueres mitjançant ajuts econòmics, 
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facilitant el desenvolupament de les seves activitats i 
donant suport logístic i d’infrastructures per tal que 
l’entitat pugui realitzar les seves activitats, fet que va 
quedar concretat en el conveni de col·laboració signat entre 
ambdues institucions el 28 de febrer de 1997. L’Ajuntament de 
Figueres considera que el programa i les activitats la Colla 
Castellera de Figueres són d’interès social i públic per a 
tots els ciutadans de Figueres i de l’Alt Empordà. 
L'Ajuntament de Figueres ha construït l'equipament cultural 
Molí de l'Anguila per tal que esdevingui un Centre de Cultura 
Popular i Tradicional, i poder oferir a les entitats 
culturals de la ciutat que es dediquen a aquest àmbit uns 
espais on poder desenvolupar els seus programes d'activitats 
culturals, formatives i socials. Aquest centre està pensat 
especialment per acollir el funcionament habitual i esdevenir 
seu de la Casa Cultural d'Andalusia, la Colla Castellera de 
Figueres i els Amics dels Gegants de Figueres, tot i que 
també pot acollir activitats d'altres associacions i entitats 
relacionades amb la cultura popular i tradicional. L'àmbit 
número 2 del plànol adjunt serà la seu de la Colla Castellera 
de Figueres, del qual l'Ajuntament fa cessió d'ús sense 
caràcter d'exclusivitat. La Colla Castellera de Figueres té 
interès a disposar d'un espai del Centre Cultural Molí de 
l'Anguila per destinar-lo a seu social de l’entitat, fet que 
l’Ajuntament de Figueres considera d'interès social, atès que 
l’esmentada entitat té una trajectòria, una experiència i una 
implantació a la ciutat que justifica la implicació municipal 
en l’esmentada iniciativa, a més a més de projectes de futur 
que necessitaran disposar d'espais adients. Atès l'establert 
al Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre; per tot l'anterior, la 
Comissió Informativa de l’àrea de serveis a les persones i 
processos estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin 
els acords següents: 1er.- Aprovar inicialment el text adjunt 
titulat "Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de 
Figueres i la Colla Castellera de Figueres per la cessió d'ús 
de part del Centre Cultural Molí de l'Anguila". 2n.- Exposar 
l'anterior acord al tràmit d'informació pública, pel termini 
de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i tauler d'anuncis, durant el qual es podrà 
examinar l'expedient i es podran presentar al.legacions. 3r.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
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Seguidament, intervé la Presidència que diu que es 
tractaran conjuntament els tres dictamens relatius a fer 
possible la signatura del conveni amb Geganters, Colla 
Castellera i la Casa d’Andalusia perquè l’endemà de la 
inauguració de l’equipament ja es pugui posar en 
funcionament; que és una obra plantejada per l’anterior 
govern i completada fa pocs dies; que les darreres setmanes 
des de la regidoria de cultura s’ha precisat la utilittzació 
de l’equipament amb les diverses entitats que n’han de fer ús 
després de la inauguració; que s’han regulat els usos i els 
serveis que s’hi prestaran; que l’Ajuntament ha assumit un 
seguit de compromisos i que aquestes entitats també estan 
conformes amb els acords que es plantegen; que aquesta obra 
la va iniciar l’anterior govern i que s’ha de reconeixer la 
feina que va realitzar per fer possible aquest equipament 
cultural tan necessari; que el govern ha conveniat la 
utilització amb les entitats que l’han de gaudir perquè 
puguin disfrutar d’aquest equipament i les activitats que 
justifiquen la seva existència; que la ciutat s’ha reservat 
12 dies l’any perquè altres entitats o iniciatives puguin 
dur-se a terme al Molí de l’Anguila i que vol felicitar la 
feina que s’ha fet des de la regidoria i la feina i la 
generositat de les entitats a l’hora de fer possible aquest 
acord que ha de permetre engegar el Molí de l’Anguila 
l’endemà de la inauguració que serà el proper dissabte. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que avui es culmina un procés que per a Esquerra 
Republicana ha estat un seguit de despropòsits i que la part 
final només podia ser el conveni; que coincideixen que era 
necessari; que tenint en compte el conveni i la urgència en 
què la regidora de cultura ha hagut de treballar distingiran 
el posicionament de la seva votació; que convé fer una mica 
d’història del que ha estat el Molí de l’Anguila; que el Molí 
de l’Anguila va ser programat com a un equipament cultural 
per a tres entitats; que Esquerra Republicana creu que des 
del primer dia això era un greu error de concepció; que 
aquest equipament ha costat molts diners i que només és per a 
tres entitats; que a la ciutat hi ha moltes mancances i que 
és un error de principi; que considera que era millor gastar-
se més diners i fer un equipament a l’estil dels hotels 
d’entitats i que pogués acollir moltes més entitats de la 
ciutat; que és un plantejament que Esquerra Republicana va 
anar seguint durant totes les vegades que aquest tema va 
aparèixer en plenaris i juntes de portaveus de l’últim 
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mandat; que el govern actual s’ho ha trobat; que Esquerra 
Republicana l’any 2004 quan es van aprovar els pressupostos 
del 2005 va fer incloure una clàusula que va ser acceptada 
per l’anterior equip de govern que implicava una remodelació 
del projecte arquitectònic i un encariment del preu per poder 
fer possible que l’equipament donés servei a moltes més 
entitats de la ciutat; que això no es va complir i que ara 
l’equip de govern gestiona un edifici construit i acabat i 
que s’ha hagut de tancar un conveni amb les condicions que 
figuraven; que és un conveni d’exclusivitat per a tres 
entitats que mereixen el màxim respecte; que les objeccions 
no són per a les tres entitats, sinó per al model 
d’equipament que es va construir; que consideren que el 
diners gastats en equipaments públics sempre són ben gastats, 
però que hagués sigut millor gastar-se’n més i donar sortida 
a més necessitats; que creu que això s’havia de dir amb el 
màxim respecte a les tres entitats afectades; que reitera la 
felicitació perquè podran disposar d’aquest equipament, però 
que la llàstima és que amb una inversió major i amb un 
projecte diferent moltes altres entitats podrian disposar 
d’una seu o espais per a activitats; que creu que 12 dies a 
l’any no compensa l’error de principi de concepció d’aquest 
equipament; que felicita la regidora perquè s’havien de 
tancar els convenis abans de la inauguració del dia 8 de 
setembe; que per a la trajectòria de tot aquest tema haurien 
de votar que no, però que avui no es jutja l’equipament, sinó 
els convenis  i que s’abstindran perquè consideren que la 
sortida havia de ser aquesta i no en quedava cap altra; que 
és una situació en què la ciutat no hi ha guanyat, sinó que 
ha perdut una oportunitat per tenir un equipament per moltes 
més entitats i que en coherència s’abstindran. 

Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que el seu vot serà afirmatiu; que vol donar resposta al 
senyor Francesc Canet; que la ciutat sí que hi ha guanyat; 
que ha guanyat per als propers 10 anys que és la durada 
inicial prevista per a les tres institucions; que ha guanyat 
per al futur amb aquest gran equipament i que no pensa  sigui 
qüestionable des del punt de vista econòmic; que la idea va 
ser dins d’un marc d’actuació més gran en el qual es preveia 
hotels d’entitats per a altres instituicions que no tenien 
les necessitats específiques que les que avui els ocupen; que 
no es tracta d’exclusivitat, sinó que es tracta de donar un 
tracte preferent a tres institucions que tenen necessitats 
molt específiques pel que fa al vòlum, a l’acció, a les dates 
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de reunió dels seus membres i que no es tracta de donar 
despatxos, un ordinador o uns habitacles per fer reunions a 
una sèrie d’institucions figuerenques, sinó que es tracta de 
donar resposta a tres associacions figuerenques que són 
bàsiques per la seva acció inqüestionable a la ciutat i per 
les seves necessitats específiques. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Richard 
Elelman que diu que vol recolzar el que ha dit el senyor 
Canet; que primer vol felicitar als Geganters, Colla 
Castellera i Casa d’Andalusia; que creu que són entitats que 
mereixen aquestes facilitats; que vol felicitar la senyora 
Yolanda Milán pel seu treball durant les últimes setmanes  
que ha estat molt dur, però que l’ha fet molt bé; que el 
conveni també està molt bé; que el seu grup està i ha estat 
sempre totalment en contra d’una acció política que era 
clarament electoralista per part del govern anterior; que 
considera que potser no era el millor moment per gastar els 
més de 3 milions d’euros per a les tres i que s’hauria 
d’haver gastat en moltes més entitats; que igual que ha dit 
el senyor Canet creu que en aquell moment hauria estat més 
apropiat més inversions per a benefici de més gent; que 
malgrat els bons intents del senyor Ciro Llueca el seu grup 
sempre ha interpretat aquest tipus d’acció com a “pur 
electoralisme” i que se n’alegra que fracassés totalment. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que el seu vot serà afirmatiu; que creu que era necessari 
aquest local per a aquestes entitats i  que podran fer les 
seves actitivitats en condicions; que hi ha altres entitats 
que necessitarien espai i que en un futur s’hauria de poder 
donar una solució; que s’hauria de treballar junts per poder 
trobar una  solució com podria ser el Castell de Sant Ferran 
on s’hi troben moltes sales i que seria un lloc on es podria 
donar cabuda a moltes associacions que necessiten un espai 
que era no tenen. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol posar en coneixement de tots que 
no es pot parlar d’un projecte que tingui un cost de més de 
3.000.000 d’euros; que l’obra del Molí de l’Anguila ha 
suposat un cost total d’un 1.700.984 euros; que l’adjudicació 
de l’obra precisa ronda el 1.200.000 euros i que “via 
subvenció” se’n van rebre 900.000; que hi ha una aportació 
important i que es resol aquest tema amb un esforç del 
municipi relativament assumible; que és una valoració 
discutible, però que des del punt de vista de la valoració 
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econòmica no es pot dimensionar aquesta obra en 3.000.000 
d’euros, sinó que s’ha de valorar en 1.700.000; que aquest 
equipament està pelat i que les entitats ara tindran la feina 
de dotar-lo, d’equipar-lo i de donar-li vida; que comparteix 
la intervenció del senyor Ciro Llueca que la conveniència 
d’aquest equipament és justificava per unes necessitats molt 
concretes d’unes entitats molt concretes que tenen una funció 
molt determinada i que dificilment es comparable a altres 
necessitats; que el govern és conscient que algunes entitats 
de Figueres continuen patint un dèficit d’instal.lacions; que 
hi ha l’exemple de l’Esbart Mediterrània que és una entitat 
que si en el moment de concebre aquest projecte ja hagués 
tingut la maduresa d’aquests moments segur que s’hagués 
intentat incloure; que és conscient que hi ha uns dèficits 
que s’han de continuar atenent; que el govern no creu que el 
tema d’atendre les necessitats d’equipament per les 
associacions quedi resolt amb el Molí de l’Anguila, però que 
és una necessitat que calia atendre; que insisteix que és un 
projecte que va engegar l’anterior govern i que se’n senten 
plenament solidaris. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència del dictamen abans 
transcrit. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
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, Casellas Borrell i Borrego Torres; i en 
absternir-se els set membres de l’Ajuntament següents: Canet 
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés, Bertran Soler i Richard Elelman. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que insta a la senyora regidora i a l’alcaldia presidència a 
què el proper dissabte es subscriquin aquests convenis amb 
les entitats i que convida a tots els regidors i regidores a 
assistir a la inauguració i a disfrutar del nou equipament. 
 
----Patrimoni municipal: S’aprova inicialment el “Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i l'Associació 
Amics dels Gegants de Figueres per la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila". La senyora Milán Peñalver 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 
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 “L'Associació Amics dels Gegants de Figueres és una 
entitat sense afany de lucre que treballa a la ciutat de 
Figueres fent-se càrrec dels gegants, capgrossos i resta de 
bestiari popular de la ciutat, participant al cicle festiu 
anual desfilant amb els diferents elements pels carrers i 
places de la ciutat, participant en diferents trobades 
geganteres i promovent l'activitat gegantera en general. 
L’Ajuntament de Figueres sempre ha col·laborat amb 
l'Associació Amics dels Gegants de Figueres mitjançant ajuts 
econòmics, facilitant el desenvolupament de les seves 
activitats i donant suport logístic i d’infrastructures per 
tal que l’entitat pugui realitzar les seves activitats, fet 
que va quedar concretat en el convenis de col·laboració 
signats entre ambdues institucions el 28 de febrer de 1997 i 
el 8 d'agost de 1997. L’Ajuntament de Figueres considera que 
el programa i les activitats l'Associació Amics dels Gegants 
de Figueres són d’interès social i públic per a tots els 
ciutadans de Figueres i de l’Alt Empordà. L'Ajuntament de 
Figueres ha construït l'equipament cultural Molí de l'Anguila 
per tal que esdevingui un Centre de Cultura Popular i 
Tradicional, i poder oferir a les entitats culturals de la 
ciutat que es dediquen a aquest àmbit uns espais on poder 
desenvolupar els seus programes d'activitats culturals, 
formatives i socials. Aquest centre està pensat especialment 
per acollir el funcionament habitual i esdevenir seu de la 
Casa Cultural d'Andalusia, la Colla Castellera de Figueres i 
els Amics dels Gegants de Figueres, tot i que també pot 
acollir activitats d'altres associacions i entitats 
relacionades amb la cultura popular i tradicional. L'àmbit 
número 3 del plànol adjunt serà la seu dels Amics dels 
Gegants de Figueres, del qual l'Ajuntament fa cessió d'ús 
sense caràcter d'exclusivitat. L'Associació Amics dels 
Gegants de Figueres té interès a disposar d'un espai del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila per destinar-lo a seu 
social de l’entitat, fet que l’Ajuntament de Figueres 
considera d'interès social, atès que l’esmentada entitat té 
una trajectòria, una experiència i una implantació a la 
ciutat que justifica la implicació municipal en l’esmentada 
iniciativa, a més a més de projectes de futur que 
necessitaran disposar d'espais adients. Atès l'establert al 
Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre; per tot l'anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos 
estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
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següents: 1er.- Aprovar inicialment el text adjunt titulat 
"Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i 
l'Associació Amics dels Gegants de Figueres per la cessió 
d'ús de part del Centre Cultural Molí de l'Anguila". 2n.- 
Exposar l'anterior acord al tràmit d'informació pública, pel 
termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i tauler d'anuncis, durant el qual es 
podrà examinar l'expedient i es podran presentar 
al.legacions. 3r.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 

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

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo 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, Casellas Borrell i Borrego 
Torres; i en absternir-se els set membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler i Richard 
Elelman. 
 
----Patrimoni municipal: S’aprova inicialment el “Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Casa 
Cultural d'Andalusia per a la cessió d'ús de part del Centre 
Cultural Molí de l'Anguila". La senyora Milán Peñalver 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“La Casa Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà és una 
entitat sense afany de lucre que treballa amb l’objectiu de 
fomentar la cultura popular i tradicional andalusa, de 
facilitar la integració de les persones que provenen 
d’Andalusia i que s’instal·len a la ciutat de Figueres i a la 
comarca de l’Alt Empordà, i d’ensenyar el folklore andalús 
als infants i joves de la ciutat, dins d’un marc de 
convivència i procurant sempre la integració de totes les 
cultures. L’Ajuntament de Figueres sempre ha col·laborat amb 
la Casa Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà mitjançant 
ajuts econòmics, facilitant el desenvolupament de les seves 
activitats i donant suport logístic i d’infrastructures per 
tal que l’entitat pugui realitzar les seves activitats, fet 
que va quedar concretat en els convenis de col·laboració 
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signats entre ambdues institucions el 28 de gener de 2003 i 
el 27 de juliol de 2001. L’Ajuntament de Figueres considera 
que el programa i les activitats firals de la caseta que 
prepara la Casa Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà durant 
les Fires i Festes de la Santa Creu són d’interès social i 
públic per a tots els ciutadans de Figueres i de l’Alt 
Empordà. L'Ajuntament de Figueres ha construït l'equipament 
cultural Molí de l'Anguila per tal que esdevingui un Centre 
de Cultura Popular i Tradicional, i poder oferir a les 
entitats culturals de la ciutat que es dediquen a aquest 
àmbit uns espais on poder desenvolupar els seus programes 
d'activitats culturals, formatives i socials. Aquest centre 
està pensat especialment per acollir el funcionament habitual 
i esdevenir seu de la Casa Cultural d'Andalusia, la Colla 
Castellera de Figueres i els Amics dels Gegants de Figueres, 
tot i que també pot acollir activitats d'altres associacions 
i entitats relacionades amb la cultura popular i tradicional. 
L'àmbit número 1 del plànol adjunt serà la seu de la Casa 
Cultural d'Andalucía de l'Alt Empordà, del qual l'Ajuntament 
fa cessió d'ús sense caràcter d'exclusivitat. La Casa 
Cultural de Andalucía de l’Alt Empordà té interès a disposar 
d'un espai del Centre Cultural Molí de l'Anguila per 
destinar-lo a seu social de l’entitat, fet que l’Ajuntament 
de Figueres considera d'interès social, atès que l’esmentada 
entitat té una trajectòria, una experiència i una implantació 
a la ciutat que justifica la implicació municipal en 
l’esmentada iniciativa, a més a més de projectes de futur que 
necessitaran disposar d'espais adients. Atès l'establert al 
Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre; per tot l'anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos 
estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
següents: 1er.- Aprovar inicialment el text adjunt titulat 
"Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la 
Casa Cultural d'Andalusia per la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila". 2n.- Exposar l'anterior 
acord al tràmit d'informació pública, pel termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 
i tauler d'anuncis, durant el qual es podrà examinar 
l'expedient i es podran presentar al.legacions. 3r.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència del dictamen abans 
transcrit. 

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo 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, Casellas Borrell i Borrego 
Torres; i en absternir-se els set membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler i Richard 
Elelman. 
 
----Patrimoni municipal: S’inicia un expedient per a  revocar 
l’ús de l’estadi municipal de Figueres. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27 de 
juliol de 2001 va aprovar les condicions de la concessió de 
l’ús de l’estadi municipal de Figueres a la Unió Esportiva 
Figueres, Societat Anònima Esportiva (en endavant UEF, SAD.), 
en l’actualitat Unió Esportiva Miapuesta Castelldefels, 
Societat Anòmina Esportiva (en endavant UEMC, SAD.). El 
contracte administratiu de concessió de l’ús de l’estadi 
municipal de Figueres a UEF, SAD. es va signar el dia 20 de 
maig de 2002. La UEMC, SAD. ha deixat de tenir la seu a la 
ciutat de Figueres i ha abandonat l’ús de l’estadi municipal. 
L’article 8.1 de les condicions de la concessió estableix que 
és obligació del concessionari realitzar a l’estadi les 
activitats que constitueixen el seu objecte social amb 
eficàcia i diligència. L’article 10.6 de les referides 
condicions estableix que l’Ajuntament ostenta la facultat de 
deixar sense efecte la concessió abans del compliment del 
termini fixat si ho justifiquen causes sobrevingudes 
d’interès públic, prèvia audiència del concessionari, i amb 
el rescabalament dels danys que, si s’escau, se’l produeixin. 
L’article 12.1.b de les condicions esmentades tipifica com a 
falta molt greu les infraccions pel concessionari de les 
condicions essencials de la concessió. L’apartat 3 d’aquest 
article estableix que les infraccions de caràcter greu podran 
donar lloc a la revocació de la concessió. Per tot, això vist 
el que disposa el Reglament del patrimoni dels ens locals que 
va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 
336/1988, de 17 d’octubre, i les condicions que regeixen la 
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concessió de referència, la Comissió informativa de l’àrea de 
serveis a les persones i de processos estratègics proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1. Iniciar un expedient per a 
la revocació de la concessió de l’estadi municipal de 
Figueres a favor de UEMC, SAD. per haver comès la falta molt 
greu de no realitzar a l’estadi les activitats que 
constitueixen el seu objecte social amb eficàcia i diligència 
i, en conseqüència, haver abandonat l’ús de l’estadi 
municipal de Figueres. 2. Requerir inicialment a l’entitat 
UEMC, SAD. perquè deixi l’estadi municipal de Figueres en el 
mateix estat en què es trobava el dia 20 de maig de 2002 en 
què es va signar el contracte administratiu de concessió del 
seu ús mitjançant la retirada al seu càrrec de tota la 
publicitat existent en l’actualitat a l’estadi, amb 
l’advertiment que, si en resoldre l’expedient el requeriment 
al qual es refereix aquest apartat assoleix el caràcter de 
definitiu i l’entitat interessada no ho executa en el termini 
que se l’indicarà en la corresponent resolució, l’Ajuntament 
procedirà a l’execució subsidiària de la retirada de tota la 
publicitat existent en l’actualitat a l’estadi, essent el 
cost d’aquesta execució subsidiària, que ascendeix a la 
quantitat de 50.166,50 euros segons informe emès per 
l’arquitecte tècnic municipal Isidere Joher Sala, íntegrament 
a càrrec de l’entitat UEMC, SAD. 3. Concedir a la interessada 
un termini d’audiència en l’expedient de deu dies hàbils que 
començaran a comptar a partir del dia següent hàbil al de la 
recepció de la notitifació d’aquest acord. 4. Autoritzar 
l’alcaldia presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència del dictamen abans 
transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar el dictamen abans transcrit. 
 
----Aportacions i subvencions: S’aproven bases per a 
l’atorgament de subvencions a associacions juvenils de 
Figueres. La senyora Milán Peñalver procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
 “L’any 2005 va ser el primer en el qual es va obrir una 
convocatòria de subvencions per a funcionament ordinari de 
les associacions juvenils de Figueres. Valorada l’experiència 
amb les associacions juvenils i el Consell Municipal de 
Joventut, l’any 2006 es va creure oportú que la convocatòria 
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d’ajuts tingués dues vessants: unes bases per a funcionament 
ordinari i unes altres per a activitats de caràcter 
extraordinari. És per això, i després d’haver acordat els 
textos de les bases amb les entitats del Consell Municipal de 
Joventut, tenint en compte que les convocatòries de 
subvencions s’han d’aprovar a partir d’unes bases 
específiques sotmeses a informació pública i aprovades pel 
Ple de la Corporació, la Comissió Informativa de l’àrea de 
serveis a les persones i de processos estratègics proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: Primer. 
Aprovar el text del document que s’adjunta com a annex primer 
i que porta per títol “Bases reguladores per a les 
subvencions de caràcter ordinari i de funcionament 
d’associacions juvenils a Figueres per a l’any 2007”. Segon. 
Aprovar el text del document que s’adjunta com a annex segon 
i que porta per títol “Bases reguladores per a les 
subvencions de caràcter extraordinari per a projectes 
juvenils i/o destinats a joves a Figueres per a l’any 2007”. 
Tercer. Establir una reserva de crèdit de 11.406,20 (onze mil 
quatre-cents sis coma vint) euros a la partida “AJUTS 
ENTITATS JOVENTUT”, 07 17 4526 480. Quart. Establir una 
reserva de crèdit de 3.593,80 (tres mil cinc-cents noranta-
tres coma vuitanta) euros a la partida “RECURSOS COMPARTITS 
ENTITATS EDUCATIVES I DE LLEURE”, 07 06 4517 480. Cinquè. 
Publicar ambdues bases al Butlletí Oficial de la Província i 
als mitjans de comunicació locals i comarcals, al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, després de la 
seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament. Sisè. Autoritzat 
l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència del dictamen abans 
transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar el dictamen abans transcrit. 
 
----Aportacions i subvencions: S’aproven bases per a 
l’atorgament de subvencions a associacions culturals de 
Figueres. La senyora Milán Peñalver procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 
 “L'Ajuntament de Figueres col·labora amb les 
associacions culturals de la ciutat obrint  cada any  una 
convocatòria de subvencions adreçada a les entitats que no 
disposen d'un conveni signat. Atès que les convocatòries de 
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subvencions s'han de regular a partir d'unes bases 
específiques sotmeses a informació pública i aprovades pel 
Ple de la Corporació, la Comissió Informativa de l'àrea de 
serveis a les persones i de processos estratègics proposa al 
ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1r. 
Aprovar les bases reguladores per a les subvencions de 
caràcter ordinari i de funcionament d'associacions culturals 
que no disposin de conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Figueres per a l'any 2007 que s'adjunten a l'expedient. 
2n. Publicar les esmentades bases al Butlletí Oficial de la 
Província i als mitjans de comunicació locals i comarcals, al 
tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, després 
de la seva ratificació pel Ple de l'Ajuntament. 3r. 
Autoritzar l’Alcaldia presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència del dictamen abans 
transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, d’aprovar el dictamen abans transcrita. 
 
----Ajuntament: S’aprova una moció presentada pel senyor 
Richard Elelman, portaveu del grup municipal Iniciativa per 
Catalunya-Verds, que proposa incluir que la divisió de la 
ciutat en vint districtes de consulta ciutadana formi part 
dels treballs de la comissió d’estudi per a la creació 
d’òrgans territorials i sectorials de gestió desconcentrada. 
Fa ús de la paraula el senyor Richard Elelman que procedeix a 
la lectura de la moció següent: 

“Tenint en compte que el concepte de la participació 
està vivint un moment d’ampliar les seves fronteres i té la 
necessitat de superar la limitació de la mera interlocució 
amb les principals associacions i principals entitats de la 
ciutat. Tenint en compte que la participació ciutadana 
resulta en una ciutadania més activa i més compromesa.  
Tenint en compte que la participació ciutadana és un dret 
fonamental que cal eixamplar i facilitar. Tenint en compte 
que la participació ciutadana té que ser dotada de coherència 
i que fa falta fer un esforç per a aconseguir un consens 
polític, tècnic i social per a la futura salut de la 
democràcia municipal, Iniciariva per Catalunya Verds proposem 
que: Es divideixi la ciutat en 20 districtes de consulta 
ciutadana cadascun a càrrec d’un dels vint membres del 
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consistori, amb excepció de l’alcalde, que haurà d’establir 
un dia i hora cada setmana, com a mínim, per atendre la gent 
del seu districte. Demanem que el Ple es doni per assabentat 
de la proposta i que el document formi part dels treballs de 
la comissió d’estudi per a la creació d’òrgans territorials i 
sectorials de gestió desconcentrada”. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que es proposa que el plenari es doni per assabentat 
d’aquesta proposta i que formi part dels documents de 
reflexió quan s’engegui novament la comissió que ha d’atendre 
la descentralització. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans transcrit. 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, aprovar la moció abans transcrita. 
 
----26. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Cultura: S’acorda instar el govern municipal a 
sol·licitar que Figueres sigui declarada “Capital de la 
Cultura Catalana” l’any 2009. Fa ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que procedeix a la lectura de la intervenció 
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 
sotmes a la consideració del Ple el següent prec. Exposició 
de motius:  L’Organització Capital de la Cultura Catalana ha 
obert el període de presentació de candidatures per a optar a 
la designació de Capital de la Cultura Catalana 2009. Aquesta 
capitalitat serà la sisena de la història després de Banyoles 
2004, Esparreguera 2005, Amposta 2006, Lleida 2007 i Perpinyà 
2008.  Pot optar a la designació de Capital de la Cultura 
Catalana 2009 qualsevol municipi de més de tres mil habitants 
que pertanyi a algun dels territoris del domini lingüístic i 
cultural català i que es comprometi a desenvolupar els 
objectius de la iniciativa: contribuir a ampliar la difusió, 
ús i prestigi social de la llengua i cultura catalanes; 
contribuir a incrementar la cohesió cultural dels territoris 
de llengua i cultura catalanes; i, finalment, fer possible un 
millor coneixement del municipi designat com a Capital de la 
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Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior del 
territori. L’elecció, des del nostre punt de vista, actuaria 
com a motor de l’increment de l’actitivitat cultural a la 
nostra ciutat i la projectaria cap a l’exterior i podria 
afavorir les inversions en l’arranjament i millora del 
patrimoni de Figueres. A més, des d’ERC estem convençuts que 
l’esdeveniment repercutiria en un estímul per a l’economia de 
la ciutat. El dia 28 de febrer de 2009 es compliran 150 anys 
de l’avarament de l’Ictíneo I al port de Barcelona i la 
designació de Capital de la Cultura Catalana podria ser un 
marc especialment idoni per a homenatjar la figura de Narcís 
Monturiol. Per tot això, i vist que el termini per a 
presentar la candidatura finalitza el proper dia 15 
d’octubre, el Grup Municipal d’ERC formula el prec que el 
govern municipal sol·liciti que Figueres sigui declarada 
“Capital de la Cultura Catalana” l’any 2009, a partir d’una 
dada d’especial rellevància: el dia 28 de febrer de 2009 es 
compliran 150 anys de l’avarada de l’Ictineu I al port de 
Barcelona.” 
 Prossegueix amb l’ús de paraula el senyor Canet Coma que 
diu que en el plenari de cultura del mandat anterior es va 
aprovar una resolució que demanava que s’instés al govern 
municipal que la ciutat de Figueres sigui nomenada Capital de 
la Cultura Catalunya l’any 2009; que seria una fita cultural 
per a la ciutat que al llarg d’un any pogués ser seu de la 
cultura catalana; que els arguments són els mateixos que es 
van utilitzat en aquell plenari; que hi va haver un acord 
unànim i que suposa que avui es mantindrà la mateixa 
situació; que es fa avui la petició perquè el termini per fer 
la sol.licitud és el 15 d’octubre d’enguany; que li semblava 
precipitat recordar al govern pocs dies abans del 15 
d’octubre si la feina anava o no endavant i que el prec vol 
refermar el compromís dels grups amb aquesta petició i saber 
si el govern ha fet alguna gestió perquè això es concreti. 
 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que en tot el programa electoral es va comentar que un dels 
punts del tema de cultura era sol.licitar que Figueres sigui 
nomenada Capital de la Cultura Catalana; que difereixen amb 
el fil conductor, ja que el projecte del govern va encaminat 
cap a la figura de Pep Ventura i que el tema central és la 
sardana com a vincle d’unió; que el fet que la sardana sigui 
una anella i que tothom hi pot entrar és fer una metàfora 
molt clara del que agradaria al govern que fós la societat 
actual; que tothom que es vol introduir a la societat s’hi 
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pugui incorporar i que conjuntament es crei tota una riquesa 
cultural; que s’ha considerat que en aquest tema hi havien de 
participar diverses entitats; que s’han posat en contacte amb 
alguna d’elles i que s’hi està treballant. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que en el plenari extraordinari que es va fer per debatre 
les polítiques culturals es va aprovar unànimement la 
conveniència de tirar endavant que Figueres sigui declarada 
capital de la cultura catalana. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que en aquell plenari Esquerra Republicana va fer la 
proposta que va ser assumida unànimement; que es tracta de 
recordar les dates i de saber si hi ha el compromís del 
govern actual d’aplicar aquella decisió; que si com diu la 
regidora s’està treballant i es presentarà la candidatura en 
els terminis adequats ho considera bé i que demana que el 
govern els informi de les gestions que es vagin fent i de  
les expectatives de tenir èxit en la petició. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que agraeix les paraules del senyor Canet 
i les explicacions que ha donat la senyora regidora; que el 
govern s’avoca més cap a la tradició sardanista que cap a la 
tradició submarina i que tots volen que Figueres sigui 
nomenada Capital de la Cultura Catalana. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que en aquestes candidatures sempre s’aprofita alguna 
dada significativa, però que no exclou que el motiu dels 
treballs siguin molts altres elements; que el grup Esquerra 
Republicana esmentava Monturiol perquè és un dels molts 
deutes que tenen pendents i que s’acosta un 150 aniversari, 
però que en definitiva, sigui Monturiol o la sardana, tot el 
que es pugui posar per demanar-ho esperen que sigui suficient 
perquè es pugui gaudir d’un any d’actes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la  
Presidència que diu que es considera que el prec només 
serveix com a recordatori al govern; que no s’ha d’aprovar ni 
de sotmetre a votació, sinó que el grup Esquerra Republicana 
aprofitava per instar al govern a fer la feina en relació amb 
aquest tema i que ja s’estava considerat com a aprovat pel 
Ple de polítiques de cultura. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que es tracta de ser efectius i que el que interessa a 
Esquerra Republicana és constatar que el govern mantingui 
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aquell acord; que s’està fent la feina i que Figueres pugui 
optar a la capitalitat cultural del 2009. 
 A continuació, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la reflexió del grup Esquerra Republicana és interessant 
perquè recorda que el govern ha d’intentar fer els deures a 
l’hora de concretar aquesta candidatura i que cal felicitar 
al govern per la feina que ja està fent. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre el començament del curs escolar. Fa ús de la paraula el 
senyor Canet Coma que diu que en el plenari anterior va 
preguntar a la regidora d’educació sobre el començament del 
curs i sobre les previsions que tenia el govern en referència 
a determinats temes, centres educatius i aspectes de 
planificació i que fent un seguiment de la situació vol 
preguntar a la regidora d’educació quina és la visió que té 
en aquest moment davant el començament de curs. 
 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que el tema que li pregunta el senyor Canet suposa que va 
dirigit a la zonificació;  que s’hauria d’haver tractat 
anteriorment i que no es va acabar de tirar endavant; que es 
va demanar un aplaçament que finalitzava el 30 de setembre; 
que donada la complexitat del tema va tenir l’oportunitat de 
parlar directament amb el delegat al qual li va demanar un 
nou aplaçament que es va concedir; que s’està treballant en 
el tema i que perquè es vegi la feina que s’està fent 
properament es trobaran amb l’inspector de secundària, ja que 
es vol començar per secundària i que tractarà aquest tema amb 
tots els directors dels Instituts d’ensenyament secundari i 
posteriorment amb els dels Centres d’ensenyament d’infantil i 
de primària. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que comparteix que el problema de fons és 
la zonificació i que si no ha entés malament ja hi havia un 
primer ajornament demanat pel govern anterior; que el termini 
ha acabat el 30 de setembre i que s’ha demanat un segon 
ajornament sempre amb la idea de treballar la zonificació. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Milán 
Peñalver que diu que sí que aquesta és la idea. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que si la regidora té possibilitats de 
fer-ho s’impliqui en aquesta zonificació el màxim de gent 
possible del món de l’educació; que creu que un dels elements 
que falta és que es dinamitzi el consell escolar municipal; 
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que és urgent una convocatòria del consell escolar municipal, 
ja que creu que podria ajudar a descarregar la 
responsabilitat de les propostes de zonificació; que es dóna 
per satisfet amb l’explicació i que el millor seria reunir 
quan més aviat millor el consell escolar municipal. 
 
----Automòbils: Prec que formula la senyora Pineda Llauró per 
a que s’adjudiquin el més aviat possible les obres de 
construcció de dos aparcaments. Fa ús de la paraula la 
senyora Pineda Llauró que diu que vol demanar al govern que 
s’adjudiquin com més aviat millor dues obres prioritàries per 
a la ciutat com són els aparcaments; que creu que el concurs 
va finalitzar a principis de maig; que han passat quatre 
mesos i que entén que al govern li cal situar-se, però que 
per la importància de la ciutat seria bó i urgent que 
s’adjudiquessin les obres. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
és un tema estratègic molt important per a la ciutat; que el 
concurs es va produir; que el nou govern ha hagut d’analitzar 
tots els concursants; que s’hi han presentat tres empreses 
amb una complexitat important a l’hora d’avaluar les 
propostes que han fet; que només fa 3 o 4 dies que els 
serveis tècnics municipals han donat per tancats els informes 
que han de permetre prendre la decisió; que com la senyora 
Pineda deu recordar en les bases tant tècniques com de 
concessió administrativa hi havia uns certs marges que ara 
s’estan acabant d’explorar; que més enllà de la construcció 
dels aparcaments cal resoldre correctament alguns aspectes 
que tenen a veure amb com es gestionarà l’espai públic que 
se’n deriva tant al passeig Nou com a l’Hospital; que el 
govern està acabant de prendre aquestes decisions i que el 12 
de setembre es produirà la mesa d’adjudicació i que s’han 
volgut reservar alguns dies per acabar de prendre una decisió 
que es prou trascedent i que condicionarà per molts anys les 
concessions administratives dels aparcaments. 
 
----Vies públiques: El senyor Borrego Torres agraeix que 
s’hagi fet cas al grup Popular sobre la qüestió de les fonts. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol 
agrair al govern que hagi fet cas al grup Popular sobre la 
qüestió de les fonts i que creu que és un bon començament per 
a la ciutat dels detalls que es proposa. 
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----Protocol: Pregunta  que formula el senyor Borrego Torres 
sobre si es continua amb la idea de fer o de donar suport a 
un homenatge a Lluis Maria Xirinacs i per quins motius. Fa ús 
de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que en una 
comissió se li va informar que des del govern es volia fer o 
es volia donar suport a un homenatge a Lluis Maria Xirinacs i 
que pregunta si es continua igual i per quins motius. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que agraeix 
la felicitació de la qüestió de les fonts; que es voluntat 
del govern atendre els suggeriments que faci qualsevol dels 
grups; que a l’hora de tirar endavant una ciutat tots els 
suggeriments positius són ben rebuts; que en relació al tema 
de Xirinacs, segurament té algun moment de la seva 
bibiografia que no es comparteix, però que ha estat un 
referent per al catalanisme i per a tot el que és la cultura 
de la pau i del compromís cívic amb la democràcia; que 
l’Ajuntament col.laborarà, no d’una forma de lideratge 
directe, però sí en forma de col.laboració amb algun 
homenatge que abans de final d’any alguna entitat de Figueres 
té intenció de promoure i que és conscient que Xirinacs i la 
seva tragectòria poden despertat sensibilitats diferents, 
però que és innegable que era una persona que la seva 
tragectòria vital la va dedicar en coherència als valors en 
els quals creia.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que considera que Xirinacs era una 
persona que no tenia cap vinculació amb Figueres; que hi ha 
persones que ja no són aquí o que són a Figueres i no han 
tingut cap homenatge per part de l’Ajuntament; que aquest 
senyor va fer un discurs el dia 11 de setembre de 2002 pel 
qual va ser processat i condemnat; que vol recordar les 
paraules que va dir aquest pacificista, tals com “em declaro 
enemic de l’Estat Espanyol i amic de l’Eta i de Batasuna” i 
que “Eta no tortura”; que va ser Eta qui va tenir el 
funcionari de presons Ortega Lara més d’any en un “zulo” i 
que això és tortura; que va dir també que “Eta encara 
conserva una mica de noblesa i la conserva perquè encara els 
seus enemics no l’han manejat prou, tot i que, l’han obligat 
a dur una vida de rata de clavaguera, amagats, perseguits, 
sense poder tener parella o fills i sense ni tan sols poder 
anar al cinèma”; que els seus companys populars i socialistes 
del País Basc no poden anar al cinèma sols, ni portar els 
seus fills, ni tenir parella sols, sinó que sempre han de 
portar un guardaespatlles; que això no és un pacifista i que 



 50

molts ciutadans de Figueres pensen el mateix; que si 
l’Ajuntament continua amb l’actitud de donar-hi suport, des 
del Partit Popular no tans sols s’hi oposaran, sinó que faran 
una campanya en contra; que vol recordar que en aquesta 
ciutat hi ha una plaça dedicada a Ernest Lluch que va ser una 
víctima d’Eta; que és incoherent que es tingui una plaça, que 
quan hi ha un atemptat es faci un minut de silenci a sota de 
l’Ajuntament i que ara es vulgui fer un homenatge a aquesta 
persona que mai es va penedir de dir aquestes paraules; que 
creu que és indignant i que seria un dia negre per a aquest 
Ajuntament; que l’Ajuntament el representen tots; que demana 
que es retiri la idea de fer aquests homenatges; que aquesta 
persona va fer aquestes declaracions i no es va penedir; que 
ha estat condemnat i processat i que seria una cosa que 
aniria en contra del sentiment de molts figuerencs i sobretot 
de les victimes dels terroristes. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és veritat que hi ha ciutadans i moments de la història 
de la ciutat que no han estat degudament recollits en la 
memòria història local; que és intenció del govern endegar 
novament la comissió del nomenclator que ha de permetre 
rescatar de l’oblit aquelles persones o trajectòries que tots 
consideren que són dignes de record i de commemoració des 
d’un punt de vista cívic i democràtic; que en relació a 
Xirinacs en un plenari de vint-i-un regidors i en una ciutat 
de quaranta-dos mil habitants les sensibilitats són moltes; 
que el senyor Borrego posa l’accent en un aspecte que en 
opinió política de la Presidencia també és absolutament 
reprovable; que hi estan d’acord i els vint-i-un regidors 
presents al plenari han tingut ocasions per condemnar 
explícitament i sense cap mena de matís el que és la pràctica 
terrorista i que allò que és l’Eta; que no s’ha de barrejar 
amb el que pugui ser una iniciativa d’una entitat de la 
ciutat que vulgui també posar en valor altres aspectes de la 
vida del senyor Xirinacs; que en el plenari no s’ha d’entrar 
a valorar i que en el seu moment ja van ser els tribunals o 
ha estat la ciutadania reconeixent-lo o reprovant-lo; que 
comprén que el senyor Borrego, formant part del Partit 
Popular que ha patit molt l’impacte de l’acció terrorista, 
sigui molt sensible en aquest tema, però que ha de comprendre 
que més enllà d’aquest aspecte puntual de la trajectòria 
vital del senyor Xirinacs aquest també és recordat per molts 
d’altres ciutadans com a una persona que va estar al costat 
de gent que patia molt, de gent que estava en dificultat 
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perquè estava en la marginalitat i que van comptar amb ell 
quan era necessari i  que el govern considera que si una 
iniciativa que surt de la ciutat es tira endavant no es veu 
malament que es pugui recolzar institucionalment. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i setze minuts, de la qual cosa dono 
fe.  
 
 
 
 
 


