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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.22  
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2007. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 8 
de novembre de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde 
Santiago Vila Vicente es reuneixen els membres de 
l'Ajuntament en Ple: Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Pere Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Yolanda Milán 
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria 
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Mireia Mata Solsona, 
Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell 
Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler i Diego Borrego Torres, 
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 Francesc Canet Coma 
i Juan Casas Luís. 

No assisteix el senyor Pere Casellas Borrell. 
A les vint hores, el President declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors, ordinària, realitzada el dia 4 d’octubre 
de 2007 i extraordinàries dels dies 1 i 19 d’octubre de 2007 
que van ser repartides amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: Es determina la composició de les 
comissions informatives permanents i de l’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 6 de 
setembre de 2007, va acordar crear les comissions 
informatives permanents i la comissió especial de comptes i 
determinar la seva composició. Es considera 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 
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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 6 de setembre 
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 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: Francesc Canet Coma. 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: Miquel Solé 
Soler. 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: Xavier Besora Causadias. 
Grup municipal Socialista: Núria Navarro Hurtado. Grup 
municipal Popular: Diego Borrego Torres. 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: Olga Carbonell Sabartés. Grup municipal 
Socialista: Ciro Llueca Fonollosa. Grup municipal Popular: 
Diego Borrego Torres. Grup municipal Iniciativa per 
Catalunya-Verds: Richard Elelman. E. Comissió especial de 
comptes. President nat: Santiago Vila Vicente. Vocals: Grup 
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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 
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.” 
 
----3. 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: 

“Vist allò que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Reial decret  2568/1986, de 28 
de novembre, l'Alcaldia Presidència proposa que s'adoptin els 
acords següents: 1. Determinar que aquells òrgans col.legiats 
en la composició total o parcial dels quals apareixien 
designats nominativament com a integrants dels mateixos un 
regidor de cada grup municipal dels que composaven la 
corporació derivada de les eleccions realitzades el dia 25 de 
maig de 2003 passaran a estar integrats en el futur en allò 
que es refereix als representants dels grups municipals per 
un regidor per cada grup amb independència del nombre 
d’aquests que existeixin. 2. Nomenar els representants de 
l'Ajuntament que s'esmenten a continuació en els òrgans 
col.legiats propis de la Corporació i aliens a aquesta que 
per a cada cas s'indiquen. I. Organs col.legiats propis de la 
Corporació. 1. Comitè de seguretat i salut. José Luis Yécora 
Romero. Olga Carbonell Sabartés. Diego Borrego Torres. 
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2.Consell de ciutat. President: Santiago Vila Vicente, 
alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany Pagès. José 
Luis Yécora Romero. Albert Ollé Sangenís. Francesc Canet 
Coma. Pere Casellas Borrell. Juan Casas Luis. Richard 
Elelman. 3. Consell escolar municipal de Figueres. President: 
Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Maria 
Antònia Bonany Pagès. Yolanda Milán Peñalver. Francesc Canet 
Coma. Isabel Pineda LLauró. Ciro Llueca Fonollosa. Diego 
Borrego Torres. Richard Elelman. 4. Consell municipal de 
solidaritat i cooperació. President: Santiago Vila Vicente, 
alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany Pagès. Mireia 
Mata Solsona. Núria Navarro Hurtado. Diego Borrego Torres. 
Richard Elelman. 5. Consell municipal de mobilitat. 
President: Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocals:  
Albert Ollé Sangenís. Miquel Solé Soler. Pere Pujulà 
Comajuan. Diego Borrego Torres. Richard Elelman. 6. Consell 
municipal de la gent gran de Figueres. President: Santiago 
Vila Vicente, alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany 
Pagès. José Luis Yécora Romero. Antoni Bertran Soler. Isabel 
Pineda Llauró. Juan Casas Luis. Richard Elelman. 7. Consell 
Econòmic i Social de Figueres. President: Santiago Vila 
Vicente, alcalde president. Vocals del Ple: Joaquim Ferrer 
Sala. Francesc Canet Coma. Pere Casellas Borrell. Juan Casas 
Luis. Richard Elelman. Vocals de la Comissió permanent: 
Albert Ollé Sangenís. Francesc Canet Coma. 8. Consell 
consultiu d’entitats de la ciutat. President: Santiago Vila 
Vicente, alcalde president. Vocals: Maria Antònia Bonany 
Pagès. Ciro Llueca Fonollosa. Albert Ollé Sangenís. Joaquim 
Felip Gayolà. Olga Carbonell Sabartés. Pere Casellas Borrell. 
Juan Casas Luis. Richard Elelman. 9. Comissió promotora per a 
la constitució de la Fundació de la Casa Natal de Salvador 
Dalí. President: Santiago Vila Vicente, alcalde president. 
Vocals:  Yolanda Milán Peñalver. Albert Ollé Sangenís. 
Joaquim Felip Gayolà. Francesc Canet Coma. Ciro Llueca 
Fonollosa. Juan Casas Luis. Richard Elelman. 10. Taula local 
d’immigració de Figueres. Maria Antònia Bonany Pagès. Mireia 
Mata Solsona. Núria Navarro Hurtado. Diego Borrego Torres. 
Richard Elelman. 11. Taula de foment de la formació integral. 
President: Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vice 
president: Albert Ollé Sangenís. Vocals: Maria Antònia Bonany 
Pagès. Francesc Canet Coma. Ciro Llueca Fonollosa. Juan Casas 
Luis. Richard Elelman. 12. Comissió de seguiment del programa 
de transformació del barri Sant Joan i de reallotjament de 
les famílies.  President: Santiago Vila Vicente, alcalde 
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president. Vocals: José Luis Yécora Romero. Albert Ollé 
Sangenís. Xavier Besora Causadias. Pere Casellas Borrell. 
Xavier Ubach Caritg. Richard Elelman. 13. Comissió especial 
per al seguiment del pla d’actuació municipal sobre les 
drogodependències. President: Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Vocals: Yolanda Milán Peñalver. Olga Carbonell 
Sabartés. Isabel Pineda Llauró. Diego Borrego Torres. Richard 
Elelman. 14. Comissió especial de relació entre el Síndic 
municipal de greuges i l’Ajuntament de Figueres President: 
Santiago Vila Vicente. Vocals: Maria Antònia Bonany Pagès. 
Joan Antoni Bertran Soler. Isabel Pineda Llauró. Juan Casas 
Luís. Richard Elelman. II. Organs col.legiats aliens a la 
Corporació. 1. Assemblea General del Consorci Localret. 
Joaquim Ferrer Sala. 2. Associació Girona Centre Logístic. 
Albert Ollé Sangenís. 3. Comissió de desembassament-secció 
Muga. Richard Elelman. 4. Comissió d’escolarització. Yolanda 
Milán Peñalver. 5. Consell de centre del centre de la 
normalització lingüística de Girona (Consorci per a la 
normalització lingüística). Ciro Llueca Fonollosa. 6. Consell 
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de 
Girona. Richard Elelman. 7. Consell esportiu de l’Alt 
Empordà. Joaquim Ferrer Sala. 8. Consells escolars de centre. 
Consells de participació dels Centres municipals d’educació 
infantil de primer cicle (Llars d’infants). Els Pins. Yolanda 
Milán Peñalver. Bon Pastor. Yolanda Milán Peñalver. Xuclamel. 
Yolanda Milán Peñalver. Centres públics d’educació infantil 
de segon cicle i educació primària (CEIP). CEIP Amistat. 
Yolanda Milán Peñalver. CEIP Anicet de Pagès. Maria Antònia 
Bonany Pagès. CEIP Parc de les Aigües. Yolanda Milán 
Peñalver. CEIP Joaquim Cusí i Fortunet. José Luis Yécora 
Romero. CEIP Maria Àngels Anglada. Albert Ollé Sangenís. CEIP 
Josep Pallach. Joaquim Ferrer Sala. CEIP Josep Pous i Pagès. 
José Luis Yécora Romero. CEIP Sant Pau. Joaquim Ferrer Sala. 
CEIP Salvador Dalí. Joaquim Felip Gayolà. CEIP Carme Guasch 
Darné. Yolanda Milán Peñalver. Centres públics d’educació 
secundària (IES). IES Alexandre Deulofeu. José Luis Yécora 
Romero. IES Cendrassos. Isabel Pineda Llauró. IES Narcís 
Monturiol. Yolanda Milán Peñalver. IES Ramon Muntaner. Maria 
Antònia Bonany Pagès. IES Olivar gran. Isabel Pineda Llauró. 
Centre de formació d’adults “Maria Verdaguer”. Yolanda Milán 
Peñalver. Escola oficial d’idiomes. Ciro Llueca Fonollosa. 9. 
Consorci Castell de Sant Ferran. Vocal de la Junta de 
Promotors: Santiago Vila Vicente, alcalde president. Vocal de 
la Comissió Permanent: José Luis Yécora Romero. 10. Consorci 
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Museu de l’Empordà. President: Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Vice-president: Ciro Llueca Fonollosa. Vocals: 
Assumpció Pairutó Rigall. Isabel Casals Travé. Mireia Mata 
Solsona. Alfonso Martínez Puig. Maria Angeles Olmedo 
Delestal. Richard Elelman. 11. Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Maria Antònia Bonany Pagès. 12. Patronat de 
la Fundació privada “Museu del Joguet de Catalunya 
(Figueres)”. Santiago Vila Vicente, alcalde president. Ciro 
Llueca Fonollosa. 13. Institut d’Estudis Empordanesos. Ciro 
Llueca Fonollosa. 14. Jove Orquestra de Figueres. Ciro Llueca 
Fonollosa. Xavier Besora Causadias. 15. Comitè Local de la 
Creu Roja. Maria Antònia Bonany Pagès. 16.Patronat de la 
Fundació Gala-Salvador Dalí.Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Ciro Llueca Fonollosa. 17. Patronat de la Fundació 
privada Clerch i Nicolau. Yolanda Milán Peñalver. Xavier 
Besora Causadias. Ciro Llueca Fonollosa. Diego Borrego 
Torres. 18. Patronat de Santa Maria de Vilabertran. Ciro 
Llueca Fonollosa. 19. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat. Richard Elelman. 20. Fundacio Salut Empordà, 
Fundació Privada. President: Santiago Vila Vicente, alcalde 
president. Vocals:  Maria Antònia Bonany Pagès. Pere Casellas 
Borrell. 21. Consell directiu del Consorci Transversal, Xarxa 
d’activitats culturals (CTXAC). Ciro Llueca Fonollosa. 22. 
Consell d’Administració de Televisió sense fronteres, SL. 
Isabel Pineda Llauró. 23. Assemblea general de la Federació 
de fires de Catalunya. Joaquim Felip Gayolà. 24. Consorci 
poliesports de l’Alt Empordà. Joaquim Ferrer Sala. 25. 
Comisió de gestió local del Pla educatiu d’entorn. Yolanda 
Milán Peñalver. Maria Antònia Bonany Pagès. Joaquim Ferrer 
Sala. Joaquim Felip Gayolà. Maria Rentero Romero. Josep 
Rovira Fábrega. Carme Noguera Pérez. Joaquim Rodriguez 
Gutierrez. Olga Moragas de la Fuente. Núria Castells Puig. 
Dolors Sácera García. 3.A. Modificar la composició de la 
Comissió del Nomenclator (denominació abreujada de la creada 
per acord del Ple de l’Ajuntament de 7 d’octubre de 1999) de 
tal manera que sigui la següent: President: L’alcalde 
president. Vocals: El/la regidor/a competent en matèria de 
Participació Ciutadana. El/la regidor/a competent en matèria 
de la Dona i Gestió de la Igualtat. El/la regidor/a competent 
en matèria de Cultura i Arxiu. Un/a representant de cada grup 
municipal sense que sigui necessari que ostenti el càrrec de 
regidor/a. El cronista oficial de la ciutat. L’arxiver/a 
municipal. El/La president/a de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos. Un/a arquitecte municipal. El/La Cap del 
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departament d’Estadística i Relacions ciutadanes, que, a més 
a més, actuarà com a secretari de la comissió. El/la 
Director/a del Museu de l’Empordà. Fins a un màxim de cinc 
ciudatans/es nomenats pel ple a proposta de l’Alcalde-
president. 3.B. Determinar que la Comissió podrà requerir la 
presència d’altres persones quan ho consideri convenient. 
3.C. Determinar que els components de la Comissió cessaran 
quan es renovi el consistori. 4. Nomenar els següent membres 
per a integrar-se a la Comissió del Nomenclator: President: 
Santiago Vila Vicente, l’alcalde president. Vocals: Yolanda 
Milán Peñalver. Núria Navarro Hurtado. Ciro Llueca Fonollosa. 
José Luís Yécora Romero. Francesca Planella Margall, en 
representació del grup municipal socialista. Pere Moner 
Callavet, en representació del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya – Verds. Joan Antoni Bertran Soler. Diego 
Borrego Torres. Helena Solà Salvatella. Santi Coll Gosa. 
Jordi Riera Sorribes. Sebastià Roig Casamitjana. Josep 
Comaposada Seuba. 5. Modificar l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 6 de setembre de 2007 en allò que es refereix 
a la composició del “Consell de participació ciutadana: 
Figueres, Ciutat dels Detalls” de tal forma que la seva 
composició sigui la següent: El/la regidor/a delegat/a de Via 
pública i Manteniment urbà. El/la regidor/a delegat/a de Medi 
ambient i qualitat ambiental. 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 
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Fundació Privada Altem. Deu ciutadans/es nomenats/des pel Ple 
a proposta de l'Alcalde. 6. Designar com a membres del 
“Consell de participació ciutadana: Figueres, Ciutat dels 
Detalls” els següents: Joaquin Felip Gayolà. Richard Elelman. 
Albert Ollé Sangenís. Lluis Sanjuan Domene, en representació 
del grup municipal Socialista. Xavier Monfort Peligero, en 
representació del grup municipal Iniciativa Catalunya-Verds. 
Xavier Besora Causadias. Maria Teresa Campos Solé, en 
representació del grup municipal Popular. Miquel Roig 
Casademont. Dolors Viñolas Campasols. Joan Cristina Llansó. 
Núria Prats Boniello. Carme Viarnés Miranda. Félix García de 
Marina Prieto. Immaculada Darnés Bosch. Marc Pons Pairó. 
Miguel Angel Campanero. Joaquim Municoy Boniello. 7. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l’execució de l’acord anterior.” 
 
----4. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 3 d’octubre de 2007 pel qual es 
va disposar concedir jubilacions parcials i contractar 
personal en règim laboral temporal. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat del decret següent: 

“Vista les instàmcies presentades  pels  Srs. Julià 
Martínez  Garcia i Angel Casero Alejo contractats en règim 
laboral indefinit com a  cap de  manteniment d'instal.lacions 
esportives i peó electricista  mitjançant  les  quals  
sol.liciten poder-se jubilar  parcialment  efectuant un  15 % 
de jornada mensual. Vist l'informe del cap d'esports sobre la 
necessitat de què  el contracte de relleu sigui a jornada 
completa. Vist l'article 17.5. del  Conveni de condicions de 
treball del Personal Laboral de l'Ajuntament de Figueres, per 
al període 2006-2008, aprovat per al  Ple municipal de 6 de 
juliol de 2006. Vist que el Sr. Marcelino Ceballos  Ramiro té 
concertat amb aquest Ajuntament  contracte en règim laboral 
temporal  com a monitor de paleteria a l'escola Taller; Vist 
que el Sr.  Josè Ignacio González Rueda te concertat amb 
aquest  Ajuntament contracte en règim laboral temporal a 
l'escola taller; aquesta Alcaldia-Presidència ha resol: 
1r.Concedir amb efectes des del dia 15 d'octubre  de 2007 la 
jubilació parcial als Srs Julià Martinez Garcia i Angel 
Casero Alejo, efectuant un 15% de jornada, éssent el sou del 
Sr. Julià  Martínez Garcia de 226, 74 euros bruts al mes i el 
del Sr. Angel Casero Alejo de 161,57 euros bruts al mes. 2n 
Comtractar des del dia 15 d'octubre de 2007 el Sr. Marcelino 
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Ceballos Ramiro  com a cap de manteniment d'instal.lacions 
esportives mitjançant  un contracte de  relleu a jornada 
completa, amb un sou brut mensual de 1.615,87  euros. 3r. 
Contractar des del  dia 15 d'octubre de 2007, el Sr. Josè 
Ignacio González Rueda com a peó electricista, mitjançant un 
contracte de relleu a raó de 32 hores setmanals, amb un sou 
brut mensual de 989,29 euros.” 
 
---- Durant la lectura del decret anterior, a les vint hores 
i tres minuts, compareix el senyor Pere Casellas Borrell que 
s’incorpora a la sessió. 
 
----5 Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 11 d’octubre de 2007 pel qual 
es van efectuar delegacions en favor del regidor Richard 
Elelman. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

“Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta alcaldia 
presidència resol: Únic. Delegar en el Sr. Richard Elelman, 
regidor membre de la Junta de govern local, totes les 
facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Expedients d’activitats 
sotmeses als règims d’autorització ambiental, llicència 
ambiental, comunicació i innòcues. 2. Expedients de 
llicències comercials. 3. Expedients de llicències 
específiques d’establiments públics. 4. Expedients de 
llicències i d’autoritzacions sanitàries. 5. Ordenar 
l’expedició i donar el vistiplau als certificats de 
comptabilitat urbanística. 6. Expedients sancionadors 
relatius a matèries mediambientals. 7. Expedients per tal de 
sol.licitar i acceptar subvencions destinades als ens locals 
i relatives a matèries mediambientals. 8. Expedients de 
llicències per a la conducció i tinença de gossos 
perillosos.” 
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----6. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 11 d’octubre de 2007 pel qual 
es van efectuar delegacions en favor de la regidora Isabel 
Pineda Llauró. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

“L’alcaldia presidència, mitjançant un decret de data 14 
de setembre de 2007, va acordar delegar en el senyor Albert 
Ollé Sangenís, regidor membre de la Junta de Govern Local, 
totes les facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot 
la de resoldre mitjançant actes administratius que afectessin 
tercers, sobre la matèria següent: Expedients sobre 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament. Es considera 
adient modificar aquesta delegació. Vist el que disposen 
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, l'article 56 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que va ser 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
l'article 62 del Reglament orgànic municipal i l'article 43 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1r. 
Revocar el decret abans esmentat. 2n. Delegar en la senyora 
Isabel Pineda Llauró, regidora membre de la Junta de govern 
local, totes les facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins 
i tot la de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin tercers, sobre la matèria següent: Expedients sobre 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.” 
 

----7. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 11 d’octubre de 2007 pel qual 
es van efectuar delegacions en favor del regidor José Luis 
Yécora Romero. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 
 “Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: Únic. Delegar en el Sr. José Luís Yécora 
Romero, regidor membre de la Junta de govern local, totes les 
facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
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resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: Únic: Expedients d’inscripció i 
exclusió de ciutadans en el padró municipal d’habitants.” 
 
----8. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 11 d’octubre de 2007 pel qual 
es van efectuar delegacions en favor del regidor José Luis 
Yécora Romero. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 

“L’alcaldia presidència, mitjançant un decret de data 16 
de juliol de 2007, va acordar delegar en el Sr. Albert Ollé 
Sangenís, regidor membre de la Junta de govern local, totes 
les facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
entre d’altres, sobre les matèries següents: 1. Expedients de 
concessió de llicències o autoritzacions al personal 
municipal per assistir a cursets de formació. 2. Expedients 
per la distribució de les retribucions complementàries que no 
siguin fixes i períodiques. 3. Expedients per a l’atorgament 
d’ajuts socials al personal municipal. 4. Expedients per a la 
fixació i adaptació d’horaris del personal municipal. 5. 
Expedients disciplinaris per faltes lleus del personal 
municipal. 6. Expedients d’atorgament i denegació de dies 
d’assumptes propis al personal municipal. 7. Expedients per a 
l’aprovació de la nòmina del personal. 8. Expedients per a 
l’aprovació de la nòmina d'assistències dels membres de la 
Corporació a les sessions dels òrgans col.legiats. Es 
considera adient modificar la delegació referida. Per tot 
això, vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: 1. Revocar la delegació que, mitjançant el 
decret de l’alcaldia presidència de data 16 de juliol de 
2007, s’havia efectuat a favor del senyor Albert Ollé 
Sangenís sobre les matèries abans esmentades. 2. Delegar en 
el senyor José Luis Yécora Romero, regidor membre de la Junta 
de govern local, totes les facultats de titularitat de 
l'Alcaldia, fins i tot la de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers, sobre les matèries 
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següents: 1. Expedients de concessió de llicències o 
autoritzacions al personal municipal per assistir a cursets 
de formació. 2. Expedients per la distribució de les 
retribucions complementàries que no siguin fixes i 
períodiques. 3. Expedients per a l’atorgament d’ajuts socials 
al personal municipal. 4. Expedients per a la fixació i 
adaptació d’horaris del personal municipal. 5. Expedients 
disciplinaris per faltes lleus del personal municipal. 6. 
Expedients d’atorgament i denegació de dies d’assumptes 
propis al personal municipal. 7. Expedients per a l’aprovació 
de la nòmina del personal. 8. Expedients per a l’aprovació de 
la nòmina d'assistències dels membres de la Corporació a les 
sessions dels òrgans col.legiats.” 
 
----9. Urbanisme: Es ratifica el decret del dia 17 d’octubre 
de 2007 pel qual es va resoldre sol.licitar que s’adopti la 
compactació de l’AP-7 i l’A-2 en un únic corredor entre els 
municipis de Sant Julià de Ramis i Pont de Molins. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“Atès que entre els municipis de Sant Julià de Ramis i 
Pont de Molins es preveu ampliar l’autopista AP-7 amb la 
construcció d’un tercer carril per calçada. Atès que es 
preveu desdoblar la carretera Nacional A-2 i que s’ha 
estudiat i avaluat la solució aprovada pel Ministeri de 
Foment i la solució proposada en el Pla Director de 
l’Empordà. Atès que, entre els municipis de Sant Julià de 
Ramis i Pont de Molins, les dues infraestructures transcorren 
en el territori de forma pràcticament paral.lela. Atès que 
l’ampliació de les dues infraestructures generaran impactes 
ambientals, paisatgístics i socials respecte al territori 
afectat, la població en general i el paisatge, alhora que 
agreuja l’aparació de dues importants barreres que 
multipliquen la fragmentació del territori en aquests 
municipis. Atès que entre els municipis de Sant Julià de 
Ramis i Pont de Molins es troben les àrees d’influència 
urbana de les ciutats de Girona i Figueres, les dues grans 
conurbacions de la demarcació de Girona. Atès que en la fase 
d’explotació de les obres, l’ampliació de l’AP-7 amb un 
tercer carril per calçada i el desdoblament de l’A-2 amb dos 
carrils per calçada, ocasionaran retards i col.lapses en els 
eixos viaris exitents. Per tot això, aquesta alcaldia 
presidència, HA RESOLT: 1r. Sol.licitar que s’adopti la 
compactació de l’AP-7 i l’A-2 en un únic corredor entre els 
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municipis de Sant Julià de Ramis i Pont de Molins amb 
l’ampliació a quatre carrils per calçada a l’AP-7, recollint 
el mateix criteri que l’administració competent ha aplicat 
entre els municipis de Fornells de la Selva i Sant Julià de 
Ramis. 2n. Considerar que amb el proposta anterior s’evita la 
fragmentació ambiental, social i paisatgística que ocasionen 
dues infraestructures pràcticament paral.leles en un 
territori greument afectat per infraestructures existents i 
previstes. 3r. Considerar que amb la proposta anterior 
s’evita el sobrecost de recursos materials i econòmics, que 
suposen l’ampliació de l’AP-7 amb la construcció d’un tercer 
carril per calçada i el desdoblament de l’A-2 amb dos carrils 
per calçada respecte a l’opció de l’ampliació a quatre 
carrils per calçada del traçat actual de l’AP-7. 4t. Demanar 
que aquest únic corredor sigui lliure de peatge per als 
desplaçaments interns entre les conurbacions de Girona i 
Figueres. 5è. Donar la conformitat a la “Propuesta de trazado 
y medidas correctoras de la implantación de l’A-2 Tramo: 
Blanes-La Jonquera” presentada pel Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA). 6è. Comunicar el present acord al Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA). 7è. Sotmetre aquest decret a ratificació per 
part de l’Ajuntament Ple i facultar l’alcaldia presidència 
perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----10. Urbanisme: Es ratifica el decret del dia 17 d’octubre 
de 2007 pel qual es va resoldre donar la conformitat a la 
“Propuesta de trazado y medidas correctores de la ampliación 
de la autopista AP-7 Tramo: Maçanet de la Selva-La Jonquera”. 
La Presidència procedeix a la lectura del decret següent el 
qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
 “Atès que el municipi de Figueres es veu afectat per 
l’ampliació de l’autopista AP-7. Atès que l’ampliació de 
l’autopista AP-7 genera impactes ambientals, paisatgístics i 
socials respecte al territori afectat, la població en general 
i el paisatge, alhora que agreuja l’aparició d’una important 
barrera que fragmentarà els municipis. Per tot això, aquesta 
Alcaldia Presidència, HA RESOLT: 1r. Donar la conformitat a 
la “Propuesta de trazado y medidas correctoras de la 
ampliación de la autopista AP-7 Tramo: Maçanet de la Selva-La 
Jonquera” presentada pel Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). 2n. 
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Comunicar el present acord al Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). 3r. 
Sotmetre aquest decret a ratificació per part de l’Ajuntament 
Ple i facultar l’alcaldia presidència perquè realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 Prossegueix amb la seva intervenció la Presidència que 
diu que per acord de Junta de Portaveus i a proposta 
d’Esquerra Republicana es constituirà una comissió 
extraordinària per analitzar la situació de les 
infraestructures viàries i ferroviàries al seu pas per la 
ciutat i que comportarà l’assistència de polítics i tècnics. 
 
----11. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret del dia 30 d’octubre de 2007 pel qual 
es van efectuar delegacions en favor del regidor Albert Ollé 
Sangenís. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 
 “Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: Delegar en el senyor Albert Ollé Sangenís, 
regidor membre de la Junta de Govern Local, totes les 
facultats de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, 
sobre les matèries següents: 1. Acceptació de cessions de 
nínxols, criptes i panteons del cementiri de Figueres a favor 
de l'Ajuntament. 2. Reconeixement de drets funeraris a favor 
de nous adquirents en el cementiri de Figueres. 3. 
Adjudicació de drets funeraris a favor de nous titulars en el 
cementiri de Figueres. 4. Fixació d'horaris del cementiri de 
Figueres. 5. Expedició de títols duplicats de drets funeraris 
per pèrdua dels originals del cementiri de Figueres. 6. 
Legalització de drets funeraris en el cementiri de Figueres. 
7. Aprovació de canvis de titularitat de drets funeraris en 
el cementiri de Figueres. 8. Aprovació del sistema de 
col.locació de làpides en nínxols, criptes i panteons en el 
cementiri de Figueres i concessió de les llicències o 
autoritzacions corresponents.” 
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----12. Ajuntament: El Ple de l’Auntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre canvi 
de portaveus de grups municipals. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat de l’informe següent: 

“El Grup municipal Socialista ha presentat el dia 9 
d’octubre de 2007 l'escrit número de registre d'entrada 19099 
mitjançant el qual comunica el canvi del seu portaveu. El 
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat 
el dia 11 d’octubre de 2007 l'escrit número de registre 
d'entrada 19245 mitjançant el qual comunica el canvi del seu 
portaveu. Vist el que disposa l'article 91 del Reglament 
Orgànic Municipal, l'Alcalde President informa al Ple de 
l'Ajuntament que el portaveu del Grup municipal Socialista és 
el senyor Ciro Llueca Fonollosa i que la portaveu del grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya és la senyora 
Mireia Mata Solsona.” 
 
----13. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre 
nomenaments de membres de la corporació per a desenvolupar 
càrrecs amb règim de dedicació parcial. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat de l’informe següent: 
 “I. L’alcaldia presidència, el dia 8 d’octubre de 2007, 
va dictar els quatre decrets següents: 1. “El Ple de 
l’Ajuntament, en la sessió del dia 4 d’octubre de 2007, va 
acordar que un o una Tinent d’alcalde desenvoluparia les 
seves funcions en règim de dedicació parcial, essent aquesta 
de 20 hores setmanals.  Vist el que disposa l’article 75 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local, l’Alcalde president resol: 1. Que el Tinent 
d’alcalde, Pere Casellas Borrell, desenvolupi el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial de 20 hores setmanals. 2. 
Determinar que l’esmentat Tinent d’alcalde devengarà 14 
pagues anuals per import cadascuna de 2.715,35 euros bruts, 
segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 4 
d’octubre de 2007.” 2. “El Ple de l’Ajuntament, en la sessió 
del dia 4 d’octubre de 2007, va acordar que cinc Directors o 
Directores de serveis desenvoluparien les seves funcions en 
règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 hores 
setmanals.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que el Director del 
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servei de Qualitat urbana, Pere Pujulà Comajuan, desenvolupi 
el seu càrrec en règim de dedicació parcial de 20 hores 
setmanals. 2. Determinar que l’esmentat Director de serveis 
devengarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 2.164,92 
euros bruts, segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió de 4 d’octubre de 2007.” 3. “El Ple de l’Ajuntament, 
en la sessió del dia 4 d’octubre de 2007, va acordar que cinc 
Directors o Directores de serveis desenvoluparien les seves 
funcions en règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 
hores setmanals.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que la Directora del 
servei d’Organització i logística i Contractació i patrimoni 
i del servei de Relacions transfrontereres i amb la Catalunya 
Norc, Isabel Pineda Llauró, desenvolupi el seu càrrec en 
règim de dedicació parcial de 20 hores setmanals. 2. 
Determinar que l’esmentada Directora de serveis devengarà 14 
pagues anuals per import cadascuna de 2.164,92 euros bruts, 
segons va acordar el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 4 
d’octubre de 2007.” 4. “El Ple de l’Ajuntament, en la sessió 
del dia 4 d’octubre de 2007, va acordar que cinc Directors o 
Directores de serveis desenvoluparien les seves funcions en 
règim de dedicació parcial, essent aquesta de 20 hores 
setmanals.  Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, l’Alcalde president resol: 1. Que el Director del 
servei de Medi ambient i qualitat ambiental, Richard Elelman, 
desenvolupi el seu càrrec en règim de dedicació parcial de 20 
hores setmanals. 2. Determinar que l’esmentat Director de 
serveis devengarà 14 pagues anuals per import cadascuna de 
2.164,92 euros bruts, segons va acordar el Ple de 
l’Ajuntament en la sessió de 4 d’octubre de 2007.” Els 
regidors i la regidora a què es refereix els decrets 
anteriors han acceptat desenvolupar el càrrecs de referència 
en règim de dedicació parcial a partir del dia 10, inclós, 
d’octubre de 2007. De la qual cosa s’informa al Ple de 
l’Ajuntament segons allò disposat a l’article 13.4 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.” 

 
----14. Personal: Es reconeix la compatibilitat de treball a 
un empleat municipal. La Presidència procedeix a la lectura 
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del dictamen  següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Fidel 
Villabrille Villabrille en data 16 de maig de 2007 i amb RE 
9.801 en la que demana que li sigui reconeguda la 
compatibilitat de treball per a l´exercici professional de 
l'activitat de teatre en la que realitza la funció de tècnic 
de so. Vist l’informe emès  pel tècnic d’Administració 
General que transcrit literalment diu el següent: ”Primer.- 
La matèria ve regulada a Catalunya per la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, de Incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, tenint en compte que els 
articles 9.8 i 10.1.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 
atribueixen a la Generalitat, en el marc de la legislació 
bàsica de l' Estat, el desenvolupament legislatiu i 
l'execució de tot el que fa referència al règim estatutari 
dels funcionaris públics. En el marc de la legislació bàsica 
de l'Estat, representada per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal de l'Administració de la 
Generalitat, tenint en compte que el principi que inspira 
aquesta Llei és el de la dedicació del personal al servei de 
les administracions públiques a un únic lloc de treball, 
sense més excepcions que les que requereix el servei públic 
mateix. Tot i així s´admet la compatibilitat amb el 
desenvolupament d'activitats privades sempre que no impedeixi 
o menyscabi l'estricte compliment dels deures o comprometi la 
imparcialitat i independència del personal al servei de 
l'Administració. Segon.- L'objecte de la present Llei és la 
determinació del sistema d'incompatibilitats de les persones 
que comprèn l'àmbit d'aplicació de la mateixa, en concret, 
d'acord amb l'article primer lletra d), el personal al servei 
de les corporacions locals i dels ens, organismes i empreses 
que depenguin de les mateixes. Tercer.- Ens diu l'article 11 
del text legal abans mencionat que podrà autoritzar-se al 
personal inclòs en l'àmbit de la present llei per l'exercici 
d'activitats privades en els termes establerts per l'article 
12, exceptuan els supòsits que en el mateix article s'hi 
exposen que son els següents: a) Exercici d'activitats 
privades, per sí o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propia o sota la 
dependència o al servei d'entitats o particulars, que es 
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relacionen directament amb les que porti a terme el 
departament, organisme, entitat o empresa pública en que 
preste els seus serveis. b) Pertànyer a consells 
d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat de les mateixes estigués directament 
relacionada amb les que porta a terme el departament, 
organisme, entitat o empresa pública en que presta els seus 
serveis el personal afectat i, no obstant, l'establert per 
l'article 7. c) L'exercici d'activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, ja sigui per compte propia o 
sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, 
en els assumptes en que intervingui o hagi intervingut en els 
dos últims anys o en els que hagi d'intervenir per raó de 
lloc públic. d) L'exercici, per si o per persones 
interposades, de càrrecs de qüalssevol ordre en empreses o 
societats concessionàries, contratistes d'obnres, serveis o 
subministres, arrendatàries o administradores de monopolis o 
amb participació o aval del sector públic, sigui quina sigui 
la seva configuració jurídica.e) La participació superior al 
10 % del capital de les empreses o societats a les que fa 
referència la lletra d)En tot cas, l'article 12 ens diu que 
es podrà reconèixer la compatibilitat per l'exercici 
d'activitats privades en els següents casos:- Si s'ocupa un 
únic lloc de treball en el sector públic en règim de jornada 
ordinaria i no es supera el límit establert per l'apartat 
segon.- Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la 
presència efectiva de l'interessat en la corresponent 
administració pública durant un horari igual o superior a la 
mitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec 
tingui la consideració de prestació a temps parcial.- Si es 
té autoritzada la compatibilitat d´un segon lloc o activitat 
pública i no es superen entre ambdós la jornada màxima de 
l'Administració. Se'ns perjudici del què s'acaba d'exposar, 
en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública 
principal i l'activitat privada podrà superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. Quart.- 
Pel que fa al procediment, és l'article 16 el que el 
determina en els termes següents: Qui desitgi exercir un 
altre activitat u ocupar un lloc de treball públic o privat 
haurà de formular pèviament la corresponent declaració 
d'activitats, segons el model establert reglamentàriament. 
Quint.- En l'àmbit de les corporacions locals la competència 
per efectuar les declaracions de compatibilitat correspondrà 
al Ple de la Corporació, així ho estableix l'article 22 del 
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Text legal mencionat. Vista la normativa aplicable i el 
supòsit de fet plantejat,S´informa als efectes oportuns 
respecte de la possibilitat d´acordar la compatibilitat 
peticionada per l´interessat amb les condicions de la 
normativa vigent." Per tot l'anterior la Comissió Informativa 
proposa la Ple  Municipal l’aprovació dels acords següents: 
1r. Reconèixer la compatibilitat de treball per a l’exercici 
de la professió de tècnic de so en un grup de teatre amb 
caràcter privat al Sr. Fidel Villabrille Villabrille, en els 
termes establerts en el present dictamen sense que en cap cas 
l'activitat mencionada pugui suposar cap perturbació a 
l'exercici de les seves funcions. 2n. Facultar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com  
calguin per a l’execució de l’acord anterior.” 
 
----15. Serveis municipals: S’aprova el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
societat Bon Preu, SAU, per potenciar la recollida selectiva 
dels olis vegetals usats a la ciutat de Figueres”. El senyor 
Pujulà Comajuan procedeix a la lectura del dictamen següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist l'interès de l'Ajuntament de Figueres en impulsar 
una campanya per a potenciar la recollida selectiva dels olis 
vegetals d'origen domèstic, per tal d'evitar que siguin 
abocats al clavegueram i distorsionin el funcionament de 
l'estació depuradora; Vist que l'entitat Bon Preu, SAU té 
interès en col.laborar en l'esmentada campanya mitjançant la 
donació a l'Ajuntament de Figueres de dos mil bidons  
destinats a la recollida d'olis usats i dos contenidors de 
dos cents litres cadascun per dipositar l'oli usat; Vist que 
la figura adient per tal de materialitzar la voluntat 
d'ambdues entitats és la d'un conveni de col.laboració 
empresarial de patrocini o mecenatge; Per l'anterior i 
d'acord amb el que disposa el Reglament municipal per al 
desenvolupament d'actuacions i programes de patrocini i 
mecenatge (BOP núm. 26 d'1 de febrer de 1996) i el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la LLei municipal i de Règim Local de Catalunya 
(DOGC 20 de maig de 2003), aquesta Comissió Informativa 
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 
1r.- Aprovar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament 
de Figueres i l'entitat Bon Preu, SAU, denominat "Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la societat 
Bon Preu, SAU, per potenciar la recollida selectiva dels olis 
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vegetals usats a la ciutat de Figueres", que s'adjunta amb el 
present. 2n.- Facultar a l'Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.  3r.- Notificar aquest acord a 
l'entitat Bon Preu, SAU. ”  
 
----16. Ensenyament: S’aprova el document titulat “Conveni 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de 
Figueres per la inclusió dels centres educatius de la ciutat 
al programa Re-paper”. La senyora Milán Peñalver procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va 
iniciar el mes de setembre de 2005 un programa pedagògic 
adreçat a les escoles i instituts de secundària de la 
comarca, anomenat Re-paper, amb  objectius principals, d’una 
banda, l’educació ambiental sobre la correcta gestió dels 
residus a les escoles de la comarca, i d’altra banda, la 
recollida selectiva dels residus, principalment el paper a 
les escoles. Vist l'interès de l'Ajuntament de Figueres per 
la implantació del programa Re-paper a les escoles de la 
ciutat, i tenint en compte els paràmetres logístics, 
pedagògics i econòmics que la seva materialització comporta, 
es considera adient la seva articulació mitjançant un conveni 
de col.laboració interadministratiu. Per l'anterior i d'acord 
amb el que  disposen els articles 303 a 311 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (DOGC 23-6-
1955) i el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei municipal 
i de Règim Local de Catalunya (DOGC 20-5-2003), aquesta 
Comissió Informativa proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció 
dels acords següents: 1r.- Aprovar el Conveni entre 
l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà que s'adjunta amb el present, denominat "Conveni 
entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de 
Figueres per la inclusió del centres educatius de la ciutat 
al programa Re-paper". 2n.- Facultar a l'Alcaldia Presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució de l'acord anterior. 3r.- Notificar aquest acord 
al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.” 
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----17. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general d’ordenació urbana de Figueres a 
l’àmbit delimitat per la prolongació del carrer Mestre Falla, 
el carrer Damas Calvet i el carrer Fluvià. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen  següent: 
 “En sessió plenària del dia 10 de maig de 2007, s’aprova 
inicialment aquesta modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana  a l’àmbit delimitat per la prolongació 
del carrer Mestre Falla, el carrer Damas Calvet i el carrer 
Fluvià. L’expedient incorpora un conveni urbanístic signat el 
dia 3 de novembre de 2006, que s’exposa al públic, juntament 
amb la documentació objecte d’aquesta modificació puntual. 
Aquest conveni va ser aprovat mitjançant decret de 22 de 
novembre de 2006 i assabentat pel ple en sessió de l’11 de 
desembre de 2006. També s’incorpora a l’expedient, que 
s’exposa al públic un conveni signat amb data 10 de maig de 
2007 (que ha estat objecte d’una pròrroga, signada en data 
del 21 d’agost de 2007, que també s’incorpora a l’expedient).  
S’obre també el termini d’audiència als titulars de drets 
afectats per aquesta modificació puntual, mitjançant 
notificació personal. Es demanen informes als Serveis 
Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Girona, i a la 
Direcció General d’Habitatge, i a l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Amb data del 22 de maig la documentació de 
l’expedient és consultable al web municipal www 
figueresciutat.com, i es publiquen els anuncis de l’inici del 
període de l’exposició pública, al tauló d’anuncis, als 
setmanaris Empordà i Hora Nova, del dia 5 de juny, al diari 
El Punt, del dia 31 de maig, al DOGC del dia 5 de juny i al 
BOP del dia 6 de juny. S’ha presentat els escrits 
d’al·legacions per part de les persones següents: a)  El Sr. 
Josep Samarra i Gràcia i la Sra. Dolors Gallego i Davi,  amb 
l’escrit registrat d’entrada el dia 6 de juny, amb núm. 
11319. b) La Sra. Sara Espigulé Cortada, amb l’escrit 
registrat d’entrada el dia 21 de juny, amb núm. 12306. c)  El 
Sr. Lluís Quintana Fàbrega, amb escrit registrat d’entrada 
del dia 4 de juliol, amb el núm. 13306. Actua en 
representació de “l’Associació de Persones Afectades per la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figuers-Avinguda Nova Estació.” d)  El Sr. Guido Hugelshofer 
Mäder, amb escrit registrat d’entrada del dia 4 de juliol, 
amb núm. 13308. e)  I, La Sra. Joana Palagos Marull, amb 
escrit registrat d’entrada del dia 9 de juliol, amb el núm. 
13608. S’ha emès l’informe dels Serveis Territorials de Medi 
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Ambient i Habitatge de Girona, amb escrit registrat d’entrada 
el dia 14 de juny, amb el núm. 11828. I, no s’han rebut cap 
altre dels informes demanats. D’acord amb els informes tècnic 
i jurídic, es proposa:  a) Respecte a l’al·legació presentada 
pel Sr. Josep Samarra i Gràcia i la Sra. Dolors Gallego i 
Davi estimar l’al·legació en referència a l’incloure 
gràficament allò determinat en el conveni signat. b) Respecte 
a l’al·legació presentada per Sara Espigulé Cortada es 
proposa desestimar l’ordenació que proposa l’al·legant ja que 
la proposta aprovada inicialment manté les profunditats 
edificables establertes pel PGOU en el carrer Empordà, i 
proposa unes profunditats edificables per als fronts del 
carrer Damas Calvet coherent amb el que proposava en PGOU, la 
variació només ha incrementat la secció del vial. c) Respecte 
a l’al·legació presentada pel Sr. Lluís Quintana Fàbrega en 
representació de “l’Associació de Persones Afectades per la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figuers-Avinguda Nova Estació.” i l’al·legació presentada pel 
Sr. Guido Hugelshofer Mäder, es proposa desestimar-les en 
considerar que la modificació puntual resulta motivada i 
respon als interessos públics, i que els convenis i les 
previsions que es preveuen s’ajusten a la legalitat, i 
s’adopten els mecanismes legals previstos a l’article 94 del 
TRLU, i a l’article 40.2.b, del Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, en funció de l’abast i característiques de cadascuna 
de les modificacions proposades. I, en relació a possibles 
greuges o desequilibris de les previsions de la modificació 
puntual derivades de la no inclusió d’altres terrenys 
confrontants, amb els àmbits de la modificació, els polígons 
delimitats no impedeixen ni dificulten ni produeixen 
desequilibris a les edificabilitats o aprofitaments 
urbanístics actuals o potencials, dels terrenys de l’entorn. 
d) Respecte a l’al·legació presentada per Joana Palagos es 
proposa estimar parcialment les al·legacions formulades en el 
sentit de reconèixer els drets urbanístics que disposa 
l’al·legant en relació a la llicència d’obres que té 
autoritzada sobre les finques  objecte de la modificació 
puntual, i en conseqüència introduir una disposició 
transitòria que reconegui aquesta situació i resolgui la 
compatibilitat i viabilitat de les noves propostes que 
planteja la modificació en tràmit, amb els drets reconeguts, 
però, sense perjudicar a la resta de propietaris. Examinat 
l’anterior, i d’acord amb  el que disposa el Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
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refós de la Llei d’urbanisme, (TRLU) i el Decret  305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. (Reglament). Atès el que disposa la Llei 8/2007 
de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 
de juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. 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, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: PRIMER.- Estimar l’al·legació plantejada pel 
Sr. Josep Samarra i Gràcia i la Sra. Dolors Gallego i Davi 
incloent al document d’aprovació provisional les correccions 
gràfiques corresponents. SEGON.- Estimar l’al·legació 
presentada per Joana Palagos en la forma que es recull a la 
disposició transitòria de la normativa d’aquesta modificació 
puntual. TERCER. Desestimar, pels motius anteriors, 
transcrits, la resta d’al·legacions. QUART.- Aprovar 
provisionalment la modificació puntual del pla general 
d’ordenació urbana de Figueres, a l’àmbit delimitat per la 
prolongació del carrer Mestre Falla, el carrer Damas Calvet i 
el carrer Fluvià. QUART.- Donar trasllat als Serveis 
territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars 
diligenciats d’aquesta modificació puntual, tot instant la 
seva aprovació definitiva. CINQUÈ.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que és un tema que arranca de molt lluny; que és un 
dels fills del conegut Pla Nova Estació i que no es va poder 
tirar endavant; que allò que es comença malament continua 
malament; que en aquest cas amb els temes d’ordenació hi 
estan bastant d’acord perquè es molt semblant a una proposta 
que van fer i que va ser desestimada sense cap explicació per 
l’anterior equip de govern; que alguns propietaris d’una 
porció de terreny menor i sense edificació no estan al 
corrent de com els afectarà aquest pla; que Esquerra 
Republicana està d’acord amb l’ordenació final, però que no 
està d’acord amb la qüestió general i que, per això, 
s’abstindran; que és un àmbit que s’haurà de redissenyar i 
que s’hauria de fer de manera global; que no només s’hauria 
de fer de l’àmbit antic del barri de la Nova Estació, sinó 
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també del barri del Culubret i del Bon Pastor; que es va fent 
a trossos i que el sentit global es pot perdre; que les 
carregues poden quedar repartides sobre uns quants 
propietaris menys poderosos; que quan les coses es fan a 
petits bocinets s’acaba provocant situacions d’injusticia o 
de greuge comparatiu a part de perdre el sentit global de tot 
el disseny de la ciutat i que, per tot això, s’abstindran. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que el seu vot serà negatiu; que és un projecte inclós en el 
projecte de nova estació i que aquesta actuació pot arribar a 
hipotecar el desenvolupament d’aquell sector; que en la 
reunió que va tenir la presidència amb els veïns va dir que 
es tindria en compte la seva participació, però que en cap 
moment es va parlar d’aquest pla; que es comença malament si 
no es compta amb la participació ciutadana i que no informar 
als veins de l’existència d’aquest pla creu que és 
lamentable. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que valora l’abstenció del grup d’Esquerra Republicana; 
que en aquest punt que s’està modificant el planejament el 
dibuix que s’havia proposat per Esquerra en el mandat i el 
que avui s’aprova és coincident; que aquesta modificació de 
pla general no condicionarà el futur desenvolupament de 
l’avinguda; que es voluntat del govern abans de finalitzat 
l’any fer arribar una proposta de conjunt als veins afectats 
per la coneguda avinguda Nova Estació; que és vocació del 
govern fer possible que abans de final d’any es puguin 
començar els treballs per revisar el pla general i posar punt 
i final a les continues modificacions puntuals; que és una 
aprovació provisional que arriba després haver aconseguit 
acords amb els veïns proposants; que es un tema a tenir en 
compte i que valora l’abstenció d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; en contra el senyor Borrego Torres; i en abstenir-
se els cinc membres de l’Ajuntament següents: Mata Solsona, 
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran 
Soler. 
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----18. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general d’ordenació urbana de Figueres a 
l’àmbit del Rec del Mal Pas. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen  següent: 
 “El 3 de gener de 2007, es signa un conveni urbanístic 
entre els representants de l’entitat Frigorífics de 
l’Empordà, SA, l’entitat Soragi Societat limitada i 
l’Ajuntament, en el que l’Ajuntament es compromet a modificar 
el Pla general, i les esmentades entitats adopten diferents 
compromisos. Aquest conveni va ser aprovar pel ple municipal 
en sessió de l’11 de gener de 2007. Amb data 26 d’abril  
2007, l’ajuntament ple aprova inicialment la modificació 
puntual del Pla general, a l’àmbit del Rec del Mal Pas, a la 
que es refereix, en part,  el conveni, i que redacten els 
serveis tècnics municipals. El referit conveni forma part 
integrant de l’expedient i s’exposa al públic, juntament amb 
la modificació puntual del pla general. L’exposició pública 
ha estat objecte dels anuncis publicats al Tauló d’anuncis de 
la Corporació, al setmanari Hora Nova i Empordà del dia 22 de 
maig de 2007; al diari El Punt, del dia 17 de maig de 2007, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 21 de 
maig; al Butlletí Oficial de la Província de Girona del dia 
28 de maig, i des del dia 7 de maig de 2007,  ha estat penjat 
a la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres  
wwwfigueresciutat.com el document objecte de l’aprovació 
inicial. S’ha notificat i obert el termini d’audiència per 
als propietaris dels àmbits afectat per aquesta modificació 
puntual.  S’han cursat les sol·licituds d’informes, als 
organismes següents, peticions que han  rebut aquests 
organismes, els dies que s’indiquen, de 2007: - Consell 
Municipal de Vilatenim, el dia 14 de maig; - Direcció General 
de Comerç de la Generalitat, el dia 11 de maig. - Agència 
Catalana de l’Aigua, el dia 11 de maig. - Departament de Medi 
Ambient i Habitatges, a través dels serveis territorials a 
Girona, el dia 11 de maig. - Administrador de Infrastructuras 
Ferroviarias, (ADIF) el dia 11 de maig. - Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat, el dia 11 de maig. - Dirección 
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, el dia 23 
de maig. - Fecsa-Endesa, del dia 3 de juliol. - Direcció 
General de Comerç, del dia 10 de juliol. - S’han rebut els 
informes, amb data  de registre d’entrada a l’Ajuntament, 
següents: - Servei Territorial de Carreteres del DPTOP, a 
Girona, el dia 22 de maig. Assenyala que la modificació 
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puntual no afecta cap carretera depenent d’aquest servei. - 
Departament de Medi Ambient i Habitatges, serveis 
territorials a Girona, el dia 25 de maig. I, un altre de l‘1 
de juny.  En ambdós, s’Indica que la modificació puntual no 
està subjecta a l’avaluació d’impacte ambiental. - 
Administrador de Infrastructuras Ferroviarias, (ADIF) el dia  
30 de maig. Indica que no s’observen usos contraris a les 
determinacions de la normativa sectorial ferroviaria i emet 
informe favorable, si bé el condiciona a la modificació dels 
aspectes relatius a la incorporació a la documentació 
gràfica, de la delimitació de la zona de domini públic, la 
zona de protecció i la línia límit d’edificació. - De la 
Direcció General de Comerç, del Departament d’Univesritats i 
Empresa, amb data 10 de juliol. - En el període d’informació 
pública i d’audiència,  s’han presenten els 8 escrits 
d’al·legacions,  amb la data del dia en el que han estat 
presentats i registrats d’entrada a l’Ajuntament, següents:  
Num RGE Data RGE Interessat Representant 
11508 11/06/2007 Nova Ruixat, SA Joan Raurich Santaló 
11907 15/06/2007 Josep Mª Casaponsa  
12003 18/06/2007 Gràcia Buixeda  
12287 21/06/2007 Domingo Benitez  
12409 22/06/2007 Pere Sánchez, SC Pere Sánchez Pujol 
12919 28/06/2007 FRIDASA Ramir Fontanet 
13138 02/07/2007 Reyal Urbis, SA Jordi Moix Latas 
15401 07/08/2007 Nova Cadieisa, SA Ramon Miquel 
No s’ha rebut, fins a la data, l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el Ministeri de Foment ni del Consell 
Municipal de Vilatenim. També ha emès informe la companyia 
Fecsa Endesa –RGE núm. 13205, de 3 de juliol de 2007. Els 
serveis tècnics municipals han emès l’informe que consta a 
l’expedient i s’ha emès l’informe jurídic corresponent. 
D’acord amb els contingut dels referits informes, s’ha 
procedit a incorporar al document de modificació puntual del 
Pla General, les correccions i esmenes corresponents. En la 
forma proposada als esmentats informes s’han admès 
parcialment, part de les al·legacions plantejades i s’han 
incorporat les previsions com a conseqüència dels informes 
que s’han rebut per part de les administracions sectorials 
competents. Examinat l’anterior, i d’acord amb  el que 
disposa el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, (TRLU) i 
el Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. (Reglament). Atès el que 
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disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i 
en vigor a partir de l’1 de juliol de 2007. i el que 
estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística, publicat al DOGC del dia 18 
d’octubre i en vigor des del dia següent. 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, la Comissió Informativa de l’àrea 
d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: PRIMER.- 
Estimar, parcialment, les al·legacions següents, tot 
incorporant al document de la modificació puntual del pla 
general, les determinacions i correccions adients: 1.- 
L’al·legació presentada per Joan Raurich Santalo, en 
representació de  l’empresa Nova Ruixat SA i Vent de França-
La tramuntana SA, i incloure les correccions necessàries, 
atès que la modificació puntual 1, només consta d’un polígon 
d’actuació; estimar parcialment l’al.legació referida a la 
ocupació del subsòl, proposant diverses zones on es possible, 
però sempre i quan es pugui assegurar una plantació 
vegetativa, tal com s’especifica en la definició de la clau 
1a2. 2.- L’al·legació presentada per Domingo Benítez, Antonio 
Montoro, Gabriel Zapatero, Josep Maria Gratacós, Maria Roig 
Gratacós i Martí Roig Gratacós, d’acord amb elproposat a 
l’informe tècnic i incrementant el sostre edificable actual, 
si bé, amb els límits que consten a la proposta que s’inclou 
al document d’aprovació provisional. 3.- L’al·legació 
presentada per Ramon Miquel Vilanova, com a representant de 
l’empresa Nova Cadieisa i incloure en la MPGOU 4 part de la 
finca 84972-12 per tal de regularitzar les alçades proposades 
en el front de la carretera de Roses. 4.- Les al·legacions 
presentades per Ramir Fontanet Masgrau, com a representant de 
l’empresa Frigorífics de l’Empordà SA, i per Jordi Moix 
Latas, com a representant de l’empresa Reyal Urbis sa, i 
Josep Bonet Marull, com a representant de l’empresa Fridasa 
SA i Soragi SL en el sentit següent: la ocupació del subsòl 
dels espais verds públics, tot i que es considera necessari 
la possibilitat d’obtenir un bon parc d’aparcaments, no es 
pot considerar oportú l’ocupació del sotarrasant dels espais 
lliures públics ja que aquest fet faria inviable la plantació 
arbustiva d’aquestes zones. Tot i això, s’estima parcialment 
i es proposen diverses zones on es possible l’ocupació del 
sotarrasant sempre i quan es pugui assegurar una plantació 
vegetativa, tal com s’especifica en la definició de la clau 
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1a2. SEGON.-  Desestimar la resta d’al·legacions, en el 
mateix sentit que el que s’examina i proposa als informes 
tècnic i jurídic. TERCER.- Aprovar provisionalment la 
modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de 
Figueres, a l’àmbit del Rec del Mal Pas. QUART.- Donar 
trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient 
i de dos  exemplars diligenciats d’aquesta modificació 
puntual, tot instant la seva aprovació definitiva. CINQUÈ.- 
Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que en aquesta modificació s’han desestimat dues 
al.legacions que són de dos propietaris amb un solar de sòl 
urbà consolidat que confronta amb la carretera de Roses i de 
una altra de sòl consolidat on s’hi troba vivenda i negoci; 
que si s’aprova tal i com està aquest propietari es queda 
sense vivenda i sense negoci; que Esquerra Republicana va 
parlar amb aquesta gent i semblava que se’ls exclouria, però 
que al final l’al.legació s’ha desestimat i que no poden 
aprovar un tema com aquest; que quan s’afecten vivendes i 
negocis de persones s’ha d’anar molt en compte; que tampoc és 
el model urbanístic que agrada a Esquerra Republicana i que 
s’abstindran. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que seguint la tònica portada a terme pel seu grup votarà en 
contra d’aquest punt i del punt següent perquè fins que no hi 
hagi una modificació del Pla General sempre estaran en contra 
de qualsevol modificació puntual. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que l’actitud del grup municipal és coherent amb la que 
ja mantenien en el mandat anterior; que en quant a les 
consideracions del senyor Solér Soler ha de quedar clar que 
ningú perd mai una casa ni un negoci que té uns drets 
urbanístics que en tot cas se li transformen; que sempre es 
fa prevaldre l’interès públic; que segurament al final es 
trobarà una situació satisfactòria i que els drets 
urbanístics que té un propietari no es volatilitzen mai 
sempre existeixen. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que en cap moment ha dit que aquests propietaris perdin 
els seus drets urbanístics que això no pot passar de cap 
manera, però que de la manera com aquests es transformen no 
li sembla massa correcta. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; en contra el senyor Borrego Torres; i en abstenir-
se els cinc membres de l’Ajuntament següents: Mata Solsona, 
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran 
Soler. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que agraeix a Esquerra Republicana que s’abstingui en la 
votació, ja que sempre fa menys mal a les orelles que una 
oposició rotunda. 
 
----19. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
puntual del pla general d’ordenació urbana de Figueres a 
l’àmbit del sector Ronda Nord. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen  següent: 

“L’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual del 
Pla General, del sector Ronda Nord, va ser adoptada per 
l’Ajuntament Ple en sessió de l’1 de març de 2007. S’obra  el 
termini d’informació pública i d’al·legacions, per termini de 
45 dies i es practica la notifica dels acords plenaris de 
modificació puntual del pla general d’aquest sector als 
propietaris afectats per la modificació puntual, per tal de 
facilitar la participació ciutadana. Entre la documentació 
que s’exposa al públic s’inclou  el conveni urbanístic 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de l’11 de gener de 
2007. Es sol·liciten els informes relacionats a l’acord sisè 
dels adoptats per l’Ajuntament Ple de l’1 de març.Amb data 
del dia 9 de març d’enguany es publiquen a la pàgina web de 
l’ajuntament, per a poder ser consultats, la documentació 
urbanística aprovada inicialment, inclòs el conveni 
urbanístic aprovat pel ple en data de l’11 de gener. Es 
publiquen els anuncis corresponents per a l’obertura del 
període d’informació pública, al tauló d’anuncis, al diari El 
Punt, del dia 15 de març; als setmanaris l’Empordà, i Hora 
Nova, del dia 20 de març, al DOGC del dia 23 de març i al BOP 
del dia 26 de març i al Diari de Girona del dia 4 d’abril. 
S’exposa al públic amb la documentació del  pla,  el conveni 
urbanístic aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de l’11 de 
gener de 2007. S’han presentant els escrits d’al·legacions, 
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per part de les persones o entitats interessades següents, i 
que han estat registrats d’entrada a l’Ajuntament, amb les 
següents dates i amb el resum dels aspectes que es plantegen 
en cada cas: -L’entitat Promotora Palol 31, SL, amb el núm. 
de registre d’entrada 7049 de l’11 d’abril de 2007. Sobre la 
correcció d’un error material o de fet en l’acord sisè , punt 
2 del conveni, i demana substituir el terme “construit” pel 
que considera correcte de “construïble” -La Sra. Maria Pagès 
Molas, amb el núm. de registre d’entrada  7065 del mateix dia 
11 d’abril, que informa sobre els seus germans que són 
cotitulars d’una finca afectada per la modificació i demana 
que l’Ajuntament els notifiqui l’obertura d’aquest tràmit. 
L’ajuntament, amb escrit registrat de sortida amb el núm. 
4134 i 4135 del dia 16 d’abril, procedeix a notificar als 
germans de l’al·legant, és a dir al Sr. Manel i a la Sra. 
Florentina Pagès Molas l’obertura del tràmit d’audiència 
demanat. La notificació es practica el dia 23 d’abril i 5 de 
maig, respectivament. -El Sr. Joan Mensión, amb el núm. de 
registre d’entrada 8316 del dia 25 d’abril.  -La Sra. Maria 
Pagès Molas, amb el núm. de registre d’entrada  8513 del dia 
270 d’abril. -El Sr. Manel Pagès Molas, amb el núm. de 
registre d’entrada 8619 del dia 30 d’abril.  -La Sra. Carme 
Alabert amb escrit registrat d’entrada núm. 8735 del dia 2 de 
maig. -La Sra. Florentina Pagès, amb escrit registrat 
d’entrada núm. 8844, del dia 4 de maig. L’entitat IAEDEN amb 
escrit registrat d’entrada núm. 9113 del dia 8 de maig.  -El 
Sr. José Enrique Martínez Boada amb escrit registrat 
d’entrada núm. 9183 del dia 9 de maig. -L’entitat Promoport, 
SA amb escrit registrat d’entrada núm. 9513 del dia 14 de 
maig. -El Sr. Josep Lluís Macau, amb escrit registrat 
d’entrada 9844 del dia 17 de maig. -La Sra. Lourdes Macau i 
Federic Macau amb escrit registrat d’entrada 9845 del dia 17 
de maig. -La Sra. Anna Maria Oriol, amb escrit registrat 
d’entrada núm. 10463 del dia 25 de maig. S’han rebut els 
informes següents: Per part de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural amb escrit registrat d’entrada núm. 11293, 
del 6 de juny de 2007.  Assenyala que en l’àmbit de la 
modificació puntual no hi ha cap bé cultural d’interès 
nacional. Assenyala, però, que (...) “hi ha almenys dues 
masies i unes restes d’edificacions situades a la zona est de 
l’actuació que caldria valorant quant al seu interès històric 
i/o arquitectònic. També cal considerar alhora d’ordenar la 
zona existent de diverses fileres de xiprers i el traçat d’un 
tram de la riera Galligans. Tot plegat són elements que poden 
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quedar integrats en l’ordenació general del sector ronda 
nord. En relació amb el patrimoni arqueològic i d’acord amb 
les dades de l’inventari del patrimoni arqueològic de la 
Direcció General, el projecte de modificació puntual es 
localitza en una zona d’expectativa arqueològica, atesa 
l’existència de jaciments arqueològics propers: a. jaciment 
de l’aigüeta, inventariat amb el núm. 5622. b. carrer Tapis, 
inventariat amb el núm. 5623. És per això que es considera 
que els plans urbanístics derivats d’aquesta modificació 
puntual del PGOU han de preveure l’afectació sobre el 
patrimoni arqueològic i incorporar el control arqueològic de 
les obres com a mesura preventiva. (...)” D’acord amb 
l’anterior, els informes tècnic i jurídic proposen respecte 
de les al·legacions, el següent: a)  Respecte de l’al·legació 
presentada per l’entitat Promotora Palol 31 SL, s’ha de donar 
compliment al que disposa el TRLU, en especial, pel que 
respecta a la ponderació dels aprofitaments pel que respecta 
al sòl objecte de cessió gratuïta, amb aprofitament 
urbanístic (articles 36 i 37 del TRLU i article 36 del 
Reglament) i per a les reserves establertes als article 57.3 
i 4 del TRLU. I, davant la correcció proposada per 
l’al·legant, es proposa substituir l’apartat d’aquest 
conveni, amb el següent text: “2.- L’Ajuntament de Figueres 
fixarà l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament 
urbanístic del pla parcial Ronda Nord,  el qual el destinarà 
íntegrament a habitatge de protecció pública, d’acord amb les 
modalitats o règims que resultin aplicables. b) Respecte de 
l’al·legació de la Sra. . Maria Pagès Molas en la  que 
informa que  els seus germans que són cotitulars d’una finca 
afectada per la modificació i demana que l’Ajuntament els 
notifiqui l’obertura d’aquest tràmit. L’ajuntament, amb 
escrit registrat de sortida amb el núm. 4134 i 4135 del dia 
16 d’abril, procedeix a notificar als germans de l’al·legant, 
és a dir al Sr. Manel i a la Sra. Florentina Pagès Molas 
l’obertura del tràmit d’audiència demanat. La notificació es 
practica el dia 23 d’abril i 5 de maig, respectivament. c) 
Respecte a l’al·legació del Sr. Joan Mension es proposa 
estimar l’al·legació en referència a incloure la finca número 
43 en l’àmbit del SUD Horta Capallera, ja que aquesta 
ampliació que representa un 12,15% del sector i possibilitarà 
el desenvolupament de forma coherent. d)  Respecte a 
l’al·legació de la Sra. Maria Pagès Molas es proposa estimar 
l’al·legació en referència a modificar el traçat de la ronda 
Nord, propiciant un traçat menys arquejat i que possibiliti 
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que en el desenvolupament dels sectors urbanitzables per on 
transcorre es pugui establir una ordenació coherent a la 
banda nord dels sectors. e)  Respecte a l’al·legació del Sr.  
Manel Pagès Molas es proposa estimar l’al·legació en 
referència a modificar el traçat de la ronda Nord, propiciant 
un traçat menys arquejat i que possibiliti que en el 
desenvolupament dels sectors urbanitzables per on transcorre 
es pugui establir una ordenació coherent a la banda nord dels 
sectors. f) Respecte a l’al·legació de la Sra. Carme Alabert 
es proposa desestimar l’al·legació en referència a modificar 
els límits del sector urbanitzable fins al límit del terme 
municipal, ja que es considera innecessària i mancada de 
justificació l’ampliació del sòl urbanitzable que es proposa. 
Cal entendre que una modificació tant considerable del sòl 
urbanitzable s’hauria de plantejar en una revisió del POUM. 
g) Respecte a l’al·legació de la Sra. Florentina Pagès es 
proposa allò indicat en l’al·legació dels Srs Manel i  Maria 
Pagès Molas, si bé es desestima l’al·legació en referència a 
modificar els límits del sector urbanitzable fins al límit 
del terme municipal, ja que es considera innecessària i 
mancada de justificació l’ampliació del sòl urbanitzable que 
es proposa. h) Respecte a l’al·legació de l’associació IADEN 
es proposa desestimar l’al·legació ja que serà el 
desenvolupament del pla parcial qui determinarà el tractament 
de les zones de contacte entre els diversos sectors i el sòl 
no urbanitzable. i) Respecte a l’al·legació presentada pel 
Sr. Enrique Martínez Boada es proposa desestimar l’al·legació 
en referència a modificar els límits del sector urbanitzable 
fins al límit del terme municipal, ja que es considera 
innecessària i mancada de justificació l’ampliació del sòl 
urbanitzable que es proposa. Cal entendre que una modificació 
tant considerable del sòl urbanitzable s’hauria de plantejar 
en una revisió del POUM j) Respecte a l’al·legació del Sr. 
Agustí Torrent Witek en representació de  Promoport, sa es 
proposa desestimar l’al·legació en referència a la manca de 
justificació de l’inclusió de la finca 7502611, ja que 
aquesta finca es troba parcialment inclosa dins l’àmbit 
original del sector Ronda Nord, tal com s’indica en el plànol 
adjunt. k) Respecte a l’al·legació del Sr. Josep Lluis Macau 
es proposa estimar l’al·legació en referència a modificar els 
límits del sector urbanitzable per tal d’incloure la finca 
7502602 en l’àmbit del sector Ronda Nord, i així facilitar el 
desenvolupament del sector. l) Respecte a l’al·legació de la 
Sra. Lourdes Macau i Federic Macau es proposa estimar 
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l’al·legació en referència a incloure la finca número 43 en 
l’àmbit del SUD Horta Capallera, ja que aquesta ampliació que 
representa un 12,15% del sector i possibilitarà el 
desenvolupament de forma coherent. m) Respecte de 
l’al·legació de la Sra. Anna Maria Oriol, es proposa 
desestimar l’al·legació atès que no resulta que l’afectació i 
obres d’infrastructura sigui necessari per al desenvolupament 
del sector. Si s’escau, les obres hidràuliques exteriors al 
sector Ronda Nord, i que poguessin afectar terrenys del sòl 
no urbanitzable del Mas Clarós, es correspondrien a un 
sistema general que afectaria el conjunt del municipi.  Cal 
estimar en part l’al·legació en el sentit que resulten   
errònies les referències que conté la modificació puntual i 
el conveni urbanístic al respecte de la necessitat i la 
concreció de les obres d’infrastructura hidràulica, com es 
preveu a la memòria.  Respecte de la pretensió d’incloure els 
terrenys del Mas Clarós en aquest sector urbanitzable de la 
Ronda Nord,  no es considera adequat ni és objecte d’aquesta 
modificació puntual, sense perjudici que en via de revisió 
del planejament podrien admetre’s canvis substantius en la 
classificació i en l’ordenació del sòl. Respecte del conveni 
urbanístic subscrit amb data del 27 de desembre de 2007, i 
atesos els canvis jurídics i els derivats del contingut de 
les al·legacions, caldrà,  la seva adaptació o modificació, 
incorporant si s’escau, el redactat alternatiu corresponent. 
Com a conseqüència de tot l’anterior, els serveis tècnics 
municipals han procedit a incloure les correccions adients al 
document que es proposa per a l’aprovació provisional. 
Examinat l’anterior, i d’acord amb  el que disposa el Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, (TRLU) i el Decret  305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. (Reglament).  Atès el que disposa la Llei 8/2007 
de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 
de juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. 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, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: PRIMER.- Estimar, parcialment, les 
al·legacions relacionades d’acord amb els informes tècnic i 
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jurídic, d’acord amb el que es relaciona a aquesta proposta, 
tot incorporant al document de la modificació puntual del pla 
general, les determinacions i correccions adients. SEGON.- 
Desestimar la resta d’al·legacions pels motius abans 
transcrits. TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació 
puntual del pla general d’ordenació urbana de Figueres, a 
l’àmbit del sector Ronda Nord. QUART.- Donar trasllat als 
Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  
exemplars diligenciats d’aquesta modificació puntual, tot 
instant la seva aprovació definitiva. CINQUÈ.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en contra el senyor 
Borrego Torres. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que agraiex el vot favorable de tots els regidors i 
regidores; que aquesta és una questió absolutament 
estratègica pel futur de la ciutat i de la seva mobilitat; 
que l’anella de rondes de la qual tots van parlar durant la 
campanya electoral ha d’anar avançant a la velocitat de 
creuer i que ja només depèn de la comissió d’urbanisme que 
això s’aprovi definitivament. 
 
----20. Urbanisme: S’aprova provisionalment el Pla Especial 
urbanístic per a l’abastament d’aigua en alta des de Figueres 
al centre penitenciari del Puig de les Basses, a Llers i als 
Hostalets de Llers. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen  següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “El dia 22 de maig de 2007 la Junta de Govern Local 
aprovà inicialment el Pla Especial urbanístic per a 
l’abastament d’aigua en alta des de Figueres al centre 
penitenciari del Puig de les Basses, a Llers i als Hostalets 
de Llers, que incloïa la relació de béns i drets de 
necessària ocupació i expropiació. També s’incorporava el 
projecte d’obres d’urbanització denominat “Projecte 
d’abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500, 
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Hostalets de Llers i Llers. Aquesta documentació es va 
exposar a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
publicació d’anunci al Tauler d’edictes de l’ajuntament el 
dia 4 de juny de 2007, al diari el Punt el dia 14 de juny de 
2007, als setmanaris locals el dia 12 de juny de 2007, al 
DOGC el dia 15 de juny, i al BOP de Girona el dia 22 de juny 
de 2007. El document aprovat inicialment va estar penjat a la 
plana web municipal des del dia 14 de juny de 2007 fins al 
final del període d’informació pública. Es van notificar els 
acords a l’Ajuntament de Llers i s’obrí un període 
d’audiència als propietaris afectats o inclosos a la relació 
de béns i drets de necessària ocupació o expropiació,  als 
efectes que poguessin examinar l’expedient i plantejar, si 
s’escau, les al·legacions adients. Simultàniament, en aquest 
mateix termini, es demanava als titulars de béns o drets 
afectats que aportessin tots aquells documents o dades que 
permetessin la rectificació dels possibles errors en les 
dades de la relació dels béns o drets afectats. Durant el 
termini d’exposició pública es van presentar les quatre 
al·legacions següents:  
Num RGE Data RGE Interessat Representant 
14345 19/07/2007 Hervé Aguer Hilari  
14494 23/07/2007 Ajuntament de Llers  
15241 03/08/2007 Ministerio del Interior  
15721 13/08/2007 Ministerio de Defensa INVIFAS 
En síntesis, aquestes al·legacions es refereixen als següents 
aspectes: En el seu escrit presentat, el Sr. Aguer acepta la 
servitud pel soterrament de la tubería dins els terrenys de 
la seva propietat i demana que les obres es facin amb 
celeritat per no pertorbar el funcionament dels negocis 
existents. L’Ajuntament de Llers presenta una sèrie 
d’al·legacions contingudes en el document Desglossat núm. 1 
redactat pel Sr. Ramon Galimany Vila. En els seus escrits 
presentats, el Ministeri de l’Interior i el de Defensa fan 
unes precisions sobre la titularitat de les parcel·les 
incloses al Pla Especial. Mitjançant la tramesa d’un exemplar 
de la Modificació puntual, es va sol·licitar l’emissió 
d’informe als següents organismes: Agència Catalana de 
l’Aigua (demanat el dia 19/06/07) - Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(17/07/07). S’ha rebut l’informe següent: - Amb RGE núm 
16222, de 22 d’agost de 2007, els Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge comuniquen 
que el Pla especial no és objecte d’avaluació ambiental i 
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esmenten dues determinacions que caldrà atendre durant 
l’execució de les obres. No s’ha rebut l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, per bé que amb anterioritat, en data 19 
de febrer de 2007 aquest organisme ja havia informat 
favorablement el Projecte d’abastament que tramità 
l’Ajuntament de Llers. El dia 26 de setembre de 2007 –RGE 
núm. 18277- l’Ajuntament de Llers comunica que el dia 3 de 
setembre de 2007 va aprovar inicialment el Pla Especial per a 
l’abastament d’aigua en alta des de Figueres al Centre 
Penitenciari CP 500, a Llers i als Hostalets de Llers en el 
terme municipal de Llers. Amb data 30 d’octubre de 2007, 
l’enginyer redactor del projecte adjunta un text modificat 
del Pla especial, per a l’aprovació provisonal, en el que, 
una vegada examinades les al·legacions, i una vegada tractat 
amb els representants d’INVIFAS, de la oportunitat i 
conveniència de modificar una part del traçat de la tuberia 
en alta,  per a que passi per vial públic, en lloc d’afectar 
terrenys privats, així com algunes correccions tècniques que 
d’ofici considera adient d’incorporar al document, així com 
algunes correccions en relació als béns i drets afectats, com 
a conseqüència de l’anterior. Atès el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 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 i el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament da 
la Llei d’urbanisme; atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 
de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de 
juliol de 2007. Vist  el que estableix el Decret Llei 1/2007 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. 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 parcialment 
les al·legacions plantejades pel Sr. Hervé Aguer Hilari, en 
el sentit que l’Ajuntament adoptarà el convenient per a que 
les obres s’executin en el menor temps possible i afectar el 
mínim temps possible l’activitat. 2n.- Estimar l’escrit 
d’al·legacions plantejades per Ministerio de Defensa 
(Invifas), en el sentit de modificar el traçat de la 
conducció hidràulica, per evitar afectar, en el possible,  
terrenys d’aprofitament privat de INVFAS  (Instituto para la 
vivienda de las fuerzas armadas)   i corregir la relació de 
béns i drets afectats, i, com a conseqüència, modificar el 
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document del pla especial, aprovat amb caràcter inicial, per 
a incloure aquestes modificacions, d’acord amb la proposta de 
l’enginyer redactor del pla especial, Sr. Ramón Galimany 
Vila. 3r.- Aprovar provisionalment  el Pla Especial 
urbanístic per a l’abastament d’aigua en alta des de Figueres 
al centre penitenciari del Puig de les Basses, a Llers i als 
Hostalets de Llers, d’acord amb el document modificat, 
adjunt, a aquest dictamen. 4rt.- Mitjançant conveni entre 
l’Ajuntament de Llers, l’Ajuntament de Figueres, la Direcció 
General d’Institucions Penitenciàries i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de la Generalitat de Catalunya, si s’escau, 
s’adoptarà el que correspongui respecte de la contractació i 
l’execució conjunta de les obres previstes en aquest Pla 
Especial, i també, en execució de les previsions del Pla 
especial del municipi de Llers. L’Ajuntament de Figueres és 
l’administració expropiant de la totalitat dels béns i drets 
del seu terme municipal. I, d’acord amb el que prevegi el pla 
especial del municipi de Llers, l’Ajuntament de Figueres, 
serà beneficiari de les expropiacions i servituds que afectin 
el servei de subministrament en alta de titularitat de 
l’Ajuntament de Figueres i que presta al municipi de Figueres 
i en el terme municipal de Llers. L’expropiació dels béns, 
servituds, ocupacions temporals, i altres drets afectats pel 
pla especial, es seguirà pel sistema d’expropiació, sota la 
modalitat de taxació  conjunta. 5è.- Donar trasllat als 
Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  
exemplars diligenciats d’aquest Pla especial, instant la seva 
aprovació definitiva i la seva publicació, el més aviat 
possible. 6è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----21. Patrimoni municipal: S’aprova inicialment la cessió 
gratuïta d’una finca a l’Institut Català del Sòl per a la 
construcció d’habitatges de lloguer assistit per a gent gran. 
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’Ajuntament 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 lloguer assistit per a gent gran. 
El conveni va ser signat en data 20 d’abril de 2005. Atès que 
al DOGC de 28 de juliol de 2006 es va publicar la modificació 
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puntual del Pla General per a l’establiment d’un Pla 
d’habitatges assistencials a Figueres. 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’Urbanisme, 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 següents acords: 1er.- Segregar de 
la finca registral inscrita al tom 3.433, llibre 606, foli 
183, finca 28.790 del Registre de la Propietat de Figueres la 
següent finca: “Urbana. Porció de terreny destinada a 
habitatges dotacionals públics de superfície 1.344,02 m2, al 
terme municipal de Figueres, Pla Parcial Sector Fages de 
Climent B. Llinda a l’Est amb el C/Fages de Climent, a l’Oest 
amb resta de la finca matriu d’equipaments i al Sud amb la 
plaça Josep Pallach”. La finca matriu restant, després de 
practicada l’anterior segregació, té la descripció següent: 
“Urbana. Porció de terreny destinada a equipaments, de 
superfície 3.298,98 m2, al terme municipal de Figueres, Pla 
Parcial Sector Fages de Climent B. Llinda a Est Oest amb 
finca segregada, a l’Oest amb el C/Ponent i al Sud amb la 
plaça Josep Pallach”. 2on.- Constituir sobre la finca matriu 
restant una servitud de pas a favor de la finca segregada 
abans descrita, per tal d’accedir a la planta soterrani tal 
com s’estableix a la modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana per a l’establiment d’un Pla d’habitatges 
assistencials al terme municipal de Figueres, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 3er.- 
Aprovar la cessió inicial gratuïta a favor de l’Institut 
Català del Sòl del domini de la finca segregada amb la 
descripció que consta a l’acord primer. Inscripció: Procedeix 
de segregació de la finca registral inscrita al tom 3433, 
llibre 606, foli 179, finca 28.789. 4rt.- 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 32 habitatges de lloguer 
assistit per gent gran amb residència habitual i permanent 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. L’atenció assistencial anirà a càrrec de 
l’Ajuntament o de l’ens que correspongui. L’administració, 
conservació i manteniment dels habitatges serà assumit per la 
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Generalitat a través d’ADIGSA. 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 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 de 5 anys o 
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, el bé 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. 5è.- 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 podran formular al·legacions 
o reclamacions. 6è.- Donar compte de la tramitació de 
l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat. 
7è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors.” 
 
----22. Patrimoni municipal: S’aprova la cessió inicial 
gratuïta d’una finca a l’Institut Català del Sòl per a la 
construcció d’habitatges de lloguer assistit per a gent gran. 
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’Ajuntament 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 lloguer assistit per a gent gran. 
El conveni va ser signat en data 20 d’abril de 2005. Atès que 
al DOGC de 28 de juliol de 2006 es va publicar la modificació 
puntual del Pla General per a l’establiment d’un Pla 
d’habitatges assistencials a Figueres. 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 
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la Llei d’Urbanisme, 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 següents acords: 1er.- Aprovar la 
cessió inicial gratuïta a favor de l’Institut Català del Sòl 
del domini de la finca següent propietat de l’Ajuntament de 
Figueres: “Parcel·la destinada a habitatges dotacionals per a 
gent gran, de forma rectangular, de superfície tres mil cent 
vuitanta-set metres quadrats. Està contigu al Nord amb carrer 
núm.1; al Sud amb vial de nova creació, prolongació del 
carrer núm.2; a l’Est en part amb parcel·la resultant R-1 i 
part amb parcel·la resultant R-4, ambdues de l’Illa 1; i a 
l’Oest amb zona verda, ZV-1”. Inscripció: Finca registral 
inscrita al tom 3425, llibre 603, foli 131, finca 28.716. 
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 42 habitatges de 
protecció oficial i de  lloguer assistit per a gent gran amb 
residència habitual i permanent al municipi de Figueres, 
d’aparcaments i locals. En la definició dels criteris 
d’adjudicació hi participarà l’Ajuntament de Figueres així 
com la Generalitat de Catalunya. L’atenció assistencial anirà 
a càrrec de l’Ajuntament o de l’ens que correspongui. 
L’administració, conservació i manteniment dels habitatges 
serà assumit per la Generalitat a través d’ADIGSA. 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 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 de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat 
dins dels 30 anys següents, el bé 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. 3er.- Sotmetre l’acord 
d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de la finca a 
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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 podran 
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 realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
----23. Ensenyament: S’aprova un conveni de col.laboració 
entre la Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül, 
l’entitat Caritas Interparroquial de Figueres, Cabanes, 
Vilabertran i Vilafant i l’Ajuntament de Figueres. La senyora 
Milán Peñalver procedeix a la lectura del dictamen  següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “Atès que l’Ajuntament de Figueres està interessat en 
establir un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant 
Vicenç de Paül i l’entitat Caritas per tal que l’Ajuntament 
pugui fer ús d’unes determinades aules de l’edifici situat en 
el número 5 del carrer Pompeu Fabra de Figueres, per dur-hi a 
terme activitats formatives, la Comissió Informativa de 
l’àrea de serveis a les persones i de processos estratègics 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 1r. Aprovar el 
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Escola 
Sant Vicenç de Paül, l’entitat Caritas Interparroquial de 
Figueres, Cabanes, Vilabertran i Vilafant i l’Ajuntament de 
Figueres, que s’adjunta. 2n. Autoritzar l’Alcaldia 
presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----24. Ensenyament: S’aprova un conveni de col.laboració 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres 
per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat 
de l’alumnat de l’IES Narcís Monturiol. La senyora Milán 
Peñalver procedeix a la lectura del dictamen  següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist el projecte elaborat per l’IES Narcís Monturiol de 
Figueres anomenat Projecte Ictíneu que es troba en el marc de 
dels projectes singulars que són programes educatius de 
diversificació curricular que tenen per objectiu donar suport 
a partir de 3r d’ESO als alumnes que presenten dificultats 
d’aprenentatge, de desmotivació, d’absentisme i de conducta i 
que precisen d’actuacions individualitzades i d’adaptacions 
del currículum per a la seva adequada integració escolar, 
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social i laboral. Atès que perquè el centre pugui dur a terme 
aquest projecte cal que es signi un conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres, 
la Comissió Informativa de l’àrea de serveis a les persones i 
de processos estratègics proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 1r. Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres 
per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat 
de l’alumnat de l’IES Narcís Monturiol, en el marc dels 
programes de diversificació curricular, que s’adjunta. 2n. 
Autoritzar l’Alcaldia presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 

 
----25. Habitatges: S’aprova el document titulat “Conveni de 
col.laboració entre Adigsa i l’Ajuntament de Figueres, 
relatiu a la gestió d’habitatges per a impulsar les 
polítiques socials municipals”. La presidència procedeix a la 
lectura del dictamen  següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“L’accés a l’habitatge i la garantia del dret 
constitucional a un habitatge digne representen en els últims 
anys un dels grans problemes de la societat catalana, i la 
naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de 
l’habitatge depèn en bona mesura de les condicions 
específiques del lloc on s’ubica. El problema de l’accés a 
l’habitatge es dificulta sobretot en aquelles capes de 
població amb rendes baixes, o amb característiques i 
problemàtiques específiques que les allunyen dels mecanismes 
d'oferta de mercat, tant de compra com de gestió. En aquest 
sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat 
en marxa diverses mesures a efectes de facilitar l’accés a 
l’habitatge, via adquisició o gestió d’habitatge protegit, o 
bé, posant en marxa mesures per incrementar l’oferta de 
gestió a preus moderats i atendre així la població amb 
ingressos més baixos, tot contemplant l’atorgament d’ajuts al 
pagament del gestió per a determinats col·lectius amb risc 
d’exclusió social. Tot i això, cal destacar que aquestes 
mesures no permeten donar una solució a les necessitats 
d’allotjament de certs col·lectius en situació manifesta 
d’exclusió social, que els impedeix per sí mateixos accedir a 
l’habitatge. Aquests supòsits requereixen l’aplicació de 
polítiques socials més concretes. En aquest sentit, i en 
relació amb l’exercici de les competències que els són 
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pròpies, l’Ajuntament de Figueres, mitjançant la regidoria 
d’Habitatge, vol impulsar la programació i execució de les 
diverses polítiques socials des del seu àmbit, a efectes de 
facilitar l’accés a l’habitatge a certs col·lectius amb 
manifesta situació d’exclusió social i que requereixen d’una 
actuació decidida, urgent i concertada. Atès que properament 
es podran ocupar els habitatges de protecció oficial que ha 
construït l’Institut Català del Sòl anomenats de la promoció 
“Horta de l’Hospital-III” que seran gestionats per l’empresa 
pública ADIGSA. Atès que es considera adient que l’Ajuntament 
disposi inicialment d’un d’aquests habitatges a fi d’allotjar 
persones en situació de manifesta exclusió social, tal com ja 
es contempla a les Normes Particulars del procés 
d’adjudicació de dits habitatges, sense perjudici que en el 
futur ambdues parts puguin acordar l’ús per part de 
l’Ajuntament d’altres habitatges de la promoció que estiguin 
buits; vistos els informes emesos per l’Aparellador Municipal 
i pel Coordinador de Serveis Socials. Vist l’establert a 
l’article 3, d) del Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per R.D.L 2/2000, de 
16 de juny, 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 el Conveni 
annex titulat “Conveni de col·laboració entre ADIGSA i 
l’Ajuntament de Figueres, relatiu a la gestió d’habitatges 
per a impulsar les polítiques socials municipals”, entre 
l’Ajuntament de Figueres i Administració, Promoció i Gestió, 
S.A (ADIGSA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut del qual ambdues parts acorden que l’Ajuntament de 
Figueres disposi mitjançant contracte de gestió d’ús destinat 
a habitatge d’un pis de la promoció “Horta de l’Hospital-
III”, situat a la Plaça Joan Tutau, escala 2, 1r, 13è, sense 
perjudici que ambdues parts puguin convenir l’ampliació a 
altres habitatges, pel preu de 2.864,53 euros anuals. El 
termini del dret és de cinc (5) anys.  2on.- Delegar a la 
Junta de Govern Local l’aprovació dels contractes de gestió 
d’ús dels habitatges de dita promoció que suposin l’ampliació 
i aplicació del conveni a altres habitatges de la mateixa 
promoció que quedin buits. 3er.- 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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----26. Patrimoni municipal: Es revoca la concessió d’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, 
ja que la Junta General d’Accionistes del dia 28 de juny de 
2007 va acordar traslladar el domicili social a la població 
de Castelldefels (Barcelona), C/ de l’Església, núm. 121, 
Estadi Municipal “Els Canyars” i traslladar el terreny de joc 
habitual on la societat disputa els seus partits oficials a 
l’estadi denominat “Els Canyars” situat a Castelldefels 
(Barcelona). 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. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 6 de 
setembre de 2007, va adoptar un acord la part dispositiva del 
qual diu el següent: “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 
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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 Isidre 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 notificació d’aquest acord.” L’acord de 6 de setembre de 
2007 va ser notificat a l’entitat UEMC, SAD. el dia 10 de 
setembre de 2007, sense que durant el termini d’audiència de 
l’expedient hagi presentat cap al.legació. Nogensmenys, 
l’entitat UEMC, SAD., representada pel senyor Enric Flix 
Colom, va dipositar a les tretze hores i quaranta-dos minuts 
del dia 7 de setembre de 2007 un burofax adreçat a 
l’Ajuntament de Figueres, que ha estat registrat d’entrada el 
dia 10 de setembre de 2007 amb el número 17282, en el qual 
exposa, en resum, i referit al contracte administratiu de 
concessió d’ús de l’estadi subscrit el 20 de maig de 2002 el 
següent: 1er. Que d’acord amb la Junta General d’Accionistes 
del dia 28 de juny de 2007, aquesta entitat es denomina Unió 
Esportiva Miapuesta Castelldefels, SAD, te el domicili social 
a Castelldefels i disputa els partits a l’Estadi Municipal de 
Els Canyars. 2on. Que l’entitat va topar amb entrebancs per 
part de persones i entitats, entre elles l’Ajuntament de 
Figueres, perquè no poguessin portar-se a efectes els acords 
adoptats. 3r. Que per aquests entrebancs el vist-i-plau de la 
Real Federación Española de Futbol pel trasllat de domicili i 
canvi de denominació no va arribar fins el 24 d’agost de 
2007. 4t. Que s’ha disputat el primer partit oficial al seu 
terreny de joc i que s’ha produit l’extinció sobrevinguda del 
contracte. 5è. Que donen per extingit el contracte de 20 de 
maig de 2002. 6è. Que requereixen que en el termini de 10 
dies es faci efectiva al seu favor la  fiança constituïda en 
virtut del contracte i que puja la quantitat de 56.166,36 
euros; i 7è. Que en les properes dates procediran a efectuar 
la mudança dels arxius, efectes, mobiliari i béns de valors 
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històric de la seva entitat i requereixen que es donin les 
instruccions pertinents a qui es trobi a càrrec de l’estadi 
municipal per a que es permeti el legítim exercici d’aquest 
dret. Davant el contingut del burofax es poden fer les 
següents consideracions:  1. Que l’Ajuntament de Figueres ha 
exercit les accions judicials que, com a accionista i en 
defensa dels seus interessos i dels de la ciutat, contempla 
la normativa vigent i considera adients. 2. Que la causa de 
la revocació del contracte de 20 de maig de 2002 és el que 
l’entitat concessionària ha incomplert una de les condicions 
essencials de la concessió com és l’establerta a l’article 
8.1 de les condicions que disposa que és obligació del 
concessionari la de realitzar a l’estadi municipal de 
Figueres les activitats que constitueixen el seu objecte 
social amb eficàcia i diligència. 3. Que, evidentment, aquest 
incompliment constitueix una infracció de les condicions 
essencials de la concessió tipificada per l’article 12 
d’aquestes condicions com a falta greu. 4. Que segons 
l’article 12.3 les infraccions de caràcter greu poden donar 
lloc a la revocació de la concessió. 5. Que pertoca la 
devolució a l’entitat interessada de la fiança de 56.166,36 
euros, atès que la seva vigència durava fins el dia 10 de 
maig de 2003. 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 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. Revocar 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 definitivament 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 en el termini 
màxim d’un mes a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació d’aquest acord, amb l’advertiment 
que si no executa l’esmentat requeriment en el termini 
indicat l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària de la 
retirada de tota la publicitat existent en l’actualitat a 
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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 Isidre Joher Sala, 
íntegrament a càrrec de l’entitat UEMC, SAD. Si es podruís 
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament i l’entitat 
interessada no abonés el cost en via voluntària, l’Ajuntament 
procedirà al seu cobrament per la via de constrenyiment. 3. 
Retornar a l’entitat UEMC, SAD. la fiança per import de 
56.166,36 euros.  4. Autoritzar l’alcaldia presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució 
dels acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu en aquest contracte s’ha perdut l’aval perquè 
ha prescrit; que demana que l’Ajuntament hauria de tenir un 
protocol, una manera d’actuar perquè no es puguessin perdre 
avals; que ara s’ha de deixar l’estadi tal i com estava i amb 
l’aval es tindria solucionat perquè s’executaria; que no es 
pot fer ni executar l’aval perquè va prescriure el 2003 i que 
ara es retorna a Miapuesta l’aval que ha prescrit; que 
l’equip de govern endegui un protocol perquè no es perdin 
avals que ja en el mandat passat es va perdre un aval de 
17.000.000 sobre el parquing del culubret i que no passin 
aquestes coses. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que es un 
tema greu que també van lamentar quan van tenir coneixement 
del que va passar en el mandat anterior. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu al senyor Bertran que té tota la raó; que 
s’ha perdut aquest aval;  que potser ha passat perquè no hi 
havia instruments suficients per poder-ho controlar i que 
quan s’han donat compte han donat instruccions perquè es 
mirin tots els avals per no tornar a tenir el problema que 
avui s’ha produit. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquest aval va caducar el mes de maig de 2003; que ha 
estat més de tres anys caducat i que ningú n’havia prés 
consciència. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----27. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
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----Cultura: S’acorda considerar que el Ministeri d’Indústria 
ha de legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià. El 
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura de la moció 
següent: 

“Albert Ollé i Sangenís, en representació del grup 
municipal de CiU, Mireia Mata i Solsona, en representació del 
grup municipal d’ERC, Ciro Llueca i Fonollosa, en 
representació del grup municipal del PSC i Richard Elelman, 
en representació del grup municipal d’IC-V, presenten, per 
tal que sigui sotmesa a la consideració i aprovació, si 
s’escau, del Ple, la següent MOCIÓ Exposició de motius. 
Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV) ha garantit l’arribada de les emissions de TV3 al País 
Valencià. Ara, però, la Generalitat Valenciana ha incoat un 
expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes 
emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre 
administrativa de cessament de les emissions i a una possible 
sanció econòmica de fins a un milió d’euros. La continuïtat 
d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit 
lingüístic. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim 
accés a més televisions en llengües, continguts i 
orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern 
no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó 
precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia 
oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat 
d’expressió. Davant d’aquesta situació els grups sotasignants 
de l'ajuntament de Figueres proposen al Ple de la corporació 
que aprovi els següents ACORDS: - Considerar que el Ministeri 
d’Indústria ha de legalitzar les emissions de TV3 al País 
Valencià, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea 
de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat 
espanyol. - Demanar, en defensa de la llibertat d’expressió i 
comunicació i en defensa de la nostra llengua, a la 
Generalitat de Catalunya que insti, al Ministeri d’Indústria 
espanyol, perquè busqui una solució per a garantir la 
continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià, i a la 
Generalitat Valenciana, perquè arxivi de forma immediata i 
sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra 
mena l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del 
País Valencià. - Remetre còpia d’aquest acord al Ministeri 
d’Indústria, al Govern de Catalunya i a ACPV.” 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que 
procedeix a la lectura de la intervenció següent: 



 49

“Segons notícies aparegudes a la premsa, es troba en 
tràmit un conveni de reciprocitat entre la Comunitat 
Valenciana i Catalunya per a les emissions de les seves 
respectives televisions autonòmiques. D’acord amb aquestes 
notícies, el vicepresident primer i portaveu del Consell de 
la Generalitat Valenciana ha mantingut converses amb el 
conseller català de Mitjans de Comunicació al respecte i tot 
fa semblar que en pocs dies s’adoptaran un paquet de mesures 
tècniques que donaran resposta a la demanda de col.laboració 
amb les televisions de les comunitats diverses. D’aquesta 
forma TV3 es podrà veure a València i el Canal 9 es podrà 
veure a Catalunya. En aquest sentit considerem que no es 
necessària la moció de referència i s’hauria d’estar a 
l’espera del conveni esmentat.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que li sembla molt bé el que manifesta el 
senyor Borrego Torres, però que creu que l’exposició de 
motius són suficients perquè al marge del que es pugui 
aprovar es faci arribar aquesta moció als tres estaments 
esmentats. 

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

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en contra el senyor 
Borrego Torres. 

 
----Policia Urbana: No s’aprova la moció presentada pel grup 
municipal Popular mitjançant la qual es demanava acordar 
demanar al Departament d’Interior que no es retiri cap agent 
de la Comissaria de Figueres. El senyor Borrego Torres 
procedeix a la lectura de la moció següent: 

“Diego Borrego Torres, en representació del Grup 
Municipal Popular a l’Ajuntament de Figueres presenta, per 
tal que sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada, si 
s’escau, la següent Moció: En el Consell d’Alcalde que es va 
celebrar al Castell de Sant Ferran de la nostra ciutat, el 
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passat dia 6 d’octubre, el secretari general del Departament 
d’Interior, Joan Boada, va comunicar el trasllat de 25 agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres a 
la comissaria de l’Escala. Aquesta disminució d’agents, que 
actuen directament en la nostra ciutat en cas de delictes, 
juntament amb la falta d’agents de la Guàrdia Urbana, 
suposarà que els nostres ciutadans tindran menys persones per 
a garantir la seva seguretat. Recentment des de l’associació 
de veïns de la Marca de l’Ham han expressat el seu malestar 
pel continu clima de delinqüència. Hem visitat diversos 
establiments d’aquell barri, i hem pogut comprovar l’estat 
d’indefensió en el que es troben molts veïns. Per tant, la 
reducció d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra no portarà la 
tranquil.litat a aquest barri, ans al contrari es pot crear 
un clima d’inseguretat que es pot estendre per tota la 
ciutat. Per tot això, el grup municipal popular proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 1. Demanar al Departament 
d’Interior que no retiri cap agent de la comissaria de 
Figueres. 2. Entenem que aquests agents es volien destinar a 
donar més seguretat als pobles de l’àrea de la comissaria de 
l’Escala, per tant demanem que aquesta dotació vingui de fora 
de la comarca.”  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que dedueix de la moció que hi ha dues parts 
que han de ser diferenciades; que una part fa referència a la 
la redistribució dels Mossos d’Esquadra que escapa del 
control de tipus municipal i que l’altra afecta a la Guàrdia 
Urbana; que creu que els informes dels mossos d’esquadra 
tenen total credibilitat i que es farà una redistribució i no 
una disminució; que en cap moment pensa que això pugui 
suposar una prestació de seguretat inferior a la que hi ha en 
aquests moments; que està dolgut institucionalment i 
personalment amb la posició del senyor Borrego en referència 
a la Guàrdia Urbana; que és una llàstima que no s’hagi 
aprofitat de la seva condició de regidor per tenir tota la 
informació que hagués volgut per coneixer com van les 
qüestions de seguretat en el barri de la Marca de l’Ham o 
qualssevol altres barris de la ciutat; que ha parlat amb 
grups de persones de la Marca de l’Ham amb les quals també hi 
ha parlat el govern; que hi ha d’altres persones que pensen 
de manera diferent; que està diposat a passar-li tota la 
informació de com s’entan fent les coses en col.laboració 
entre Mossos i Guàrdia Urbana; que la percepció que existeix 
dins el barri i a nivell periodístic i policial és que els 
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nivells de seguretat que s’estan assolint a la Marca de l’Ham 
no s’havien tingut mai. 

Seguidament, intervé la senyor Mata Solsona que diu que 
Esquerra Republicana pensa que té credibilitat el que diuen 
els cossos policials; que demana al senyor Yécora que també 
els doni informació, ja que és un tema de ciutat que preocupa 
i alarma i del qual reben informació a través dels veïns i 
dels mitjans de comunicació; que es tracti com un tema de 
ciutat i que es faci un grup de treball amb els membres de 
l’Ajuntament, membres de la comunitat educativa i les 
associacions de veíns. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que una cosa és el debat de la moció i l’altra és el tema 
de la Marca de l’Ham i que no té relació directa; que en 
relació al tema de la moció el que s’està debatent és un 
canvi en l’assignació de municipis a les àrees bàsiques de 
gestió policial i que suposa el trasllat dels agents que 
estaven destinats en una comissaria i que ara es traslladaran 
a una altra; que  pot millorar la rapidesa en què el mossos 
d’esquadra podran actuar; que la ciutat no perd ni un sol 
agent; que els canvis són en matèria organitzativa i reajust 
d’àrees bàsiques i suposen reasignacions de municipis i 
agents; que tots estan d’acord en què la ciutat i el conjunt 
del país necessita més Mossos d’Esquadra, però que no s’ha de 
barrejar el canvi d’organització de la seguretat a la comarca 
amb un problema de seguretat més estructural; que vol dir a 
la senyora Mata que a la Junta de Portaveus s’han nomenat 
representants de totes les formacions polítiques perquè facin 
un seguiment dels treballs que s’estan fent al barri de la 
Marca de l’Ham i que hi haurà un representant de cada partit 
polític. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que en cap moment ha posat en dubte la 
professionalitat de la Guàrdia Urbana, però que té 38 anys i 
mai havia vist una manifestació d’aquest tipus que s’ha vist 
a tot l’estat i que avui se n’ha aturat una altra; que això 
no és tenir pau i tranquilitat i que no havia passat mai; que 
en quant  a la moció el que sigui referent a la comarca ja 
farà les reflexions al consell comarcal i que ara estan a 
l’ajuntament; que si hi havia 100 agents i ara en pleguen 25 
en quedaran 75 i que als ciutadans els preocupa segurament 
més garantir la seva seguretat que si poden veure el canal 9 
o no. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Yécora Romero que diu que no creu que hagi dit que el barri 
de la Marca de l’Ham sigui una bassa d’oli; que aquest barri 
té els seus problemes com d’altres barris de la ciutat, tot i 
que, segurament és el que més en té; que la incidència de 
fets delictius ha baixat escandalosament; que quan en un 
barri s’hi està fent un pla de millores global en què s’hi 
abocaran mil milions de l’antigues pessetes i s’ha 
incrementat el nivell de seguretat extraordinariament es fa 
la mateixa pregunta que un periodista il.lustre de la ciutat 
expresava en el seu mitjà de publicació de qui mou els fils o 
de què està passant; que la vigilància policial es tan 
estricta i estreta que s’han fet detencions de tripijocs de 
la droga i d’un individu fugat d’un centre penitenciari de 
Barcelona; que el barri té problemes; que el govern no 
afluixarà i que no se sent orgullós ni content de com està la 
situació, però que no es tan catastròfica com alguns pretenen 
fer veure. 

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

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor el 
senyor Borrego Torres; i en contra els divuit membres de 
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Mata Solsona, Solé 
Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler. 
 
----28. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Carbonell 
Sabartés del per què des de l’Ajuntament no s’ha fet una nota 
desmentint o aclarint el sentit d’unes manifestacions 
realitzades pel  senyor Enric Flix. Fa ús de la paraula la 
senyora Carbonell Sabartés que diu que el grup d’Esquerra 
Republicana vol formular una pregunta a la Presidència com a 
conseqüència d’unes inquietuts que alguns ciutadans els han 
manifestat en relació a les declaracions del senyor Enric 
Flix al Diari de Girona el dia 18 d’octubre de 2007; que 
aquest senyor posa en boca de la Presidència unes 
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determinades manifestacions que han dolgut el sentiment 
d’alguns ciutadans com que li va arribar a dir que els 
figuerencs són uns mentiders fariseus i que algun ciutadà 
demana com és que per part de l’Ajuntament no s’ha fet una 
nota desmentint o aclarint el sentit de les manifestacions 
que va realitzar el  senyor Flix. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el grup 
d’Esquerra Republicana sap la credibilitat que mereix el 
senyor Flix en aquesta ciutat; que es costum de la 
Presidència no entrar a valorar declaracions d’aquest tipus; 
que no hi entra ni hi surt perquè sinó no es faria rés més; 
que com el senyor Flix n’hi ha molts; que el govern té molta 
feina i que no hi te rés més a dir. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Bertran Soler per demanar informació de amb qui es va parlar 
i si s’ha arribat a algun acord relacionat amb la Casa Natal 
de Salvador Dalí.  Fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que per mitjans d’informació s’han assabentat 
que la Presidència va anar a Madrid amb tècnics de 
l’Ajuntament i amb algun regidor per parlar de la Casa Natal 
de Salvador Dalí; que els agradaria els pugués informar amb 
qui va parlar, si van arribar a algun acord i com està tot 
l’assumpte; que se n’assabentat per la premsa i que és un 
assumpte de ciutat prou important perquè els faci  arribar 
les seves inquietuts i on s’havia arribat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que és una 
qüestio que el govern porta amb molta reserva; que fa algunes 
setmanes la presidència, el senyor Casellas, l’Arquitecte 
municipal i la directora del Museu de l’Emporda van assistir 
a una reunió amb la directora general del ministeri de la 
Vivenda per explicar-li que tenien un projecte molt clar per 
a la Casa Natal de Salvador Dalí i que estaven disposats a 
tirar-lo endavant; que l’any 2006 hi va haver una iniciativa 
parlamentaria al Congrés dels Diputats que va fer possible 
una esmena als pressupostos per permetre tirar endavant el 
projecte de Casa Natal de Salvador Dalí; que consideren que 
aquell projecte no era l’adequat i que van anar a manifestar 
que tenien una altra alternativa; que s’ha treballat des del 
govern i d’acord amb el museu de l’empordà per convertir la 
Casa Natal  de Salvador Dalí en un museu que tingués com a 
fil argumental  l’exposició que es va fer el 2004 “el país de 
Dalí” que ha de permetre recuperar quin era el context 
històric, social i artístic en el qual va nèixer, crèixer i 
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va anar erigint com artista el pintor Dalí; que van anar a 
traslladar aquest nou projecte a la direcció general de la 
vivenda; que van obrir una negociació, però que encara no 
està signada i que no es pot manifestar els termes d’aquesta 
negociació fins que estigui ben tancada perquè tots estan 
escarments d’iniciatives que es presenten sense estar al “sac 
i ben lligat”; que entén que des d’Esquerra Republicana es 
faci aquesta acció de control, però que han de comprendre que 
el govern ha de ser discret i reservat i que quan sigui el 
moment el regidor de cultura donarà les explicacions 
pernitents. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertan Soler que diu que el grup d’Esquerra Republicana es 
prou important per poder aportar alguna cosa i que per part 
de la presidència i del govern poden comptar amb Esquerra i 
amb la resta de l’oposició. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern compta amb Esquerra i amb el Partit Popular i 
que totes les idees o iniciatives que tinguin de cares a la 
Casa Natal de Salvador Dalí seran ben rebudes; que els 
explica el que en aquest moment està en condicions de poder 
dir; que el projecte des del punt de vista museugràfic té com 
a fil conductor el que havia estat “el país de Dalí”; que la 
intenció és de treballar amb molta velocitat aquest projecte 
i que estigui resolt en aquest mandat; que hi estan 
treballant el regidor de cultura, la directora del museu de 
l’empordà i des de l’alcaldia per garantir el finançament; 
que els grups municipals han de dir el que pensen, fer 
suggeriments i propostes i que qualsevol proposta que sigui 
coherent amb el programa de govern  l’acceptaran amb molt de 
gust i la valoraran com es mereix i que insta al senyor 
Bertran que faci arribar les seves recomanacions a l’entorn 
del futur de la Casa Dalí.  
 
----Policia Urbana: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si existia permís per realitzar un concert el 
dia 19 d’octubre a la nit a l’exterior del Patronat de la 
Catequística. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que el divendres dia 19 a la nit a l’exterior del 
Patronat de la Catequística va tenir lloc un concert i que 
diversos veïns de l’Avinguda Salvador Dalí van trucar a la 
Guàrdia Urbana perquè estava bastant avançada la nit; que la 
Guàrdia Urbana es va presentar al Patronat i va poder 
constatar que els organitzadors no disposaven de cap permís i 
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que es va instar a aturar-lo, però que això no es va fer i 
que els veïns van haver de suportar les molèsties fins que va 
acabar el concert; que vol saber si això es considera una 
falta de respecte a l’autoritat, si s’ha obert expedient i si 
s’ha obert com està aquest expedient. 
 Seguidament, intervé el  senyor Yécora Romero que diu 
que tenen fons d’informació diferents; que té informació de 
l’inspector de la Guàrdia Urbana que li mereix tota la 
credibilitat; que la Guàrdia Urbana en cap moment va instar a 
que s’aturés la festa ni va demanar permisos perquè els 
constava que s’estava fent dins la legalitat; que entén que 
veïns propers a la Catequística es puguessin sentir molestos 
per una música si a les 11 o les 12 de la nit volien dormir; 
que el concert va acabar a quarts de dues de la matinada i 
que és una hora molt temprana pel que acostuma el jovent; que 
la Guàrdia Urbana en cap moment no va instar i que, per tant, 
no veu que s’hagi d’incoar expedient a ningú. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que el vol saber és si tenien o no 
tenien permís i que aquesta és la seva pregunta. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Yécora Romero que diu que per organitzar una festa a la 
Catequística no necessiten permís de l’Ajuntament, ja que és 
una institució privada; que si per exemple el senyor Borrego 
vol organitzar una festa a casa seva no necessita permís, 
però que s’ha de tenir cura amb els veïns i que, per això, li 
ha posat la possibilitat de que veïns propers a la 
Catequística acusessin la música. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que un veí va trucar a la Guàrdia 
Urbana per preguntar si tenien permís o no i que la Guàrdia 
Urbana va informar que no en tenien; que si el senyor Yécora 
considera que tocar la música fins les 2/4 dues de la 
matinada no és molestar els veïns li vol recordar que a 
l’altra banda del Patronat hi ha l’Hospital; que no és un bon 
lloc fer una festa a l’exterior del Patronat de la 
Catequística quan a l’altra banda hi ha un hospital i que 
així no es té sensibilitat cap els malalts; que demanaria que 
no es tornés a autoritzar cap festa al Patronat, ja que hi ha 
un hospital al costat i que no creu que al costat del Trueta 
es deixi fer una festa. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Yécora Romero que diu que segurament el veí que protestava 
dista molt més metres que l’Hospital i que de l’Hospital no 
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ha arribat cap protesta ni cap comentari i que això és 
curiós. 
 A continuació, intervé la Presidència que diu que el 
tema està suficientment debatut; que una festa a dos quarts 
de dues de la matinada als jardins de la Catequística no es 
la fi del mòn i que traslladarà aquesta reflexió al seu  
president senyor Illa perquè ho tingui en compte i sigui 
sensible als horaris d’activitat nocturna. 
 
----Vies públiques: El senyor Bertran Soler informa sobre un 
rètol que està tombat a l’entrada de Figueres pel Rally Sud. 
Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que a 
l’entrada de Figueres pel Rally Sud hi ha un rètol molt gros 
que està tombat des de fa una setmana; que si volen ser la 
ciutat dels detalls haurien de tenir el detall de posar bé 
aquests rètol; que fa una setmana que està tombat i que 
d’altres regidors també el deuen haver vist. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
regidor senyor Quim Felip en pren nota amb urgència i 
celeritat; que agraeix el comentari i que espera que 
immediatament posin fil a l’agulla; que fins ara anaven molt 
bé de temps  i que ara s’estan en l’horari habitual. 
 
----Serveis municipals: El senyor Borrego Torres formulña el 
prec de que no és convenient netejar contenidors a les 12 del 
migdia en el carrer Ménez Núñez. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que avui s’ha procedit per part 
de Fisersa Ecoserveis SA a la neteja del terra que es troba 
sota dels contenidors del carrer Méndez Núñez i que a les 12 
del migdia s’ha format una cua que arribava fins a 
l’Intermarché; que considera que no és gaire convenient fer 
una neteja a les 12 del migdia d’un dijous en un dels carrers 
més transitats de la ciutat i que ja que hi ha problemes de 
mobilitat des de l’Ajuntament no s’hauria de contribuir a què 
aquesta problemàtica augmenti. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el senyor Pujulà Comajuan pren nota del suggeriment i 
que intentarà atendre’l en la mesura que sigui possible. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i cinc minuts,  de la qual cosa dono 
fe.  
 


