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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.25 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2007 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 13 
de desembre 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, Francesc Canet Coma, 
Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora 
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran 
Soler, Juan Casas Luis 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. 

Excusa la seva absència el senyor Pere Casellas Borrell. 
A les vint hores i tres minuts, el President declara 

oberta la sessió. 
 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
felicita el senyor Francesc Canet; que li mostra la seva 
satisfacció de veure’l reincorporat a l'activitat plenària 
com a regidor i com a cap del grup d’Esquerra Republicana i 
company de consistori; que el saluden efusivament i que se 
senten molt contents de torna-lo a tenir al consistori. 
 
---- 1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors, ordinària, realitzada el dia 8 de 
novembre de 2007 i extraordinàries dels dies 26 d’octubre i 
30 de novembre de 2007 que van ser repartides amb la 
convocatòria. 
 
----2. Ensenyament: Es ratifica el decret del dia 14 de 
novembre de 2007 pel qual es va aprovar l’addenda al Conveni 
de col.laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Figueres per al Pla Educatiu d’Entorn. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 
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“El Ple de l’Ajuntament de Figueres en la sessió de 2 de 
març de 2006 va aprovar el Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres per al Ple 
Educatiu d’Entorn. En data 19 d’octubre de 2007, registre 
d’entrada 19.791, l’Ajuntament de Figueres ha rebut l’addenda 
a aquest conveni on es concreta l’import de les despeses 
destinades al desenvolupament del projecte d’actuacions del 
Pla Educatiu d’Entorn, que s’adjunta com a annex a l’addenda, 
per al curs 2007/2008. Segons aquest projecte, l’Ajuntament 
hi aporta setze mil (16.000) euros i el Departament 
d’Educació vint-i-quatre mil quatre-cents set (24.407) euros. 
El Departament d’Educació lliurarà el 70% de la quantitat 
prevista en el moment de signar aquesta addenda i el 30% 
restant un cop presentat el certificat del secretari de la 
corporació on es facin constar els imports de les despeses 
efectuades i com a màxim el 15 d’octubre de 2008. Atès que 
cal aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres per al Pla 
Educatiu d’Entorn, aquesta Alcaldia presidència resol: 1r. 
Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres per al Pla 
Educatiu d’Entorn. 2n. Aprovar la despesa de setze mil 
(16.000) euros per tal de dur a terme les activitats del Pla 
Educatiu d’Entorn per al curs 2007/2008.” 
 
----3. Ensenyament: Es ratifica el decret del dia 19 de 
novembre de 2007 pel qual es va aprovar l’establiment d’un 
conveni individualitzat de pràctiques entre el centre 
d’Ensenyament Secundari Cendrassos i l’Ajuntament de Figueres 
per tal d’acollir l’alumna Rosio Huari Zurita. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de 
ratificar per unanimitat: 

“Vist que l’Institut d’Ensenyament Secundari Cendrassos 
de Figueres proposa l’alumna Rosio Huari Zurita, que 
actualment cursa estudis de grau mitjà del cicle formatiu 
d’administració i finances, realitzi pràctiques a 
l’Ajuntament de Figueres dels mesos de novembre de 2007 a 
març de 2008, per tal d’adquirir una experiència laboral real 
i una millora en l’aprenentatge del seu ofici; Vist que 
existeix un conveni-marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya que possibilita establir convenis de 
col·laboració de pràctiques individualment amb cada alumne 
interessat, i atès que el responsable de l’IES Cendrassos ja 
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ens ha fet arribar les dades de l’estudiant seleccionada, 
aquesta Alcaldia Presidència HA RESOLT: 1r. Aprovar 
l’establiment d’un conveni individualitzat de pràctiques 
entre el centre IES Cendrassos i l’Ajuntament de Figueres, 
per tal d’acollir del 19 de novembre de 2007 al 28 de març de 
2008, l’alumna Rosio Huari Zurita. 2n. Sotmetre el present 
acord a la ratificació del Ple municipal.” 
 
----4. Recursos: Es ratifica el decret del dia 4 de desembre 
de 2007 pel qual es va interposar un recurs contenciós 
administratiu contra una resolució de 23 d’octubre de 2007, 
del Secretari d'Estat de Infrastruturas y Planificación. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

“L'Ajuntament Ple, en sessió de l'1 de febrer de 2007 va 
acordar formular recurs potestatiu de reposició contra la 
resolució de 14 de novembre de 2006, de la Secretari d'Estat 
d'Infrastruturas i Planificación, del Ministeri de Foment, 
per la qual s'aprova l'expedient d'informació pública i 
definitivament l'estudi informatiu, clau EI1-GI-06. "A-2 
Autovia del Nordeste, tramo Girona-Frontera francesa. " Amb  
escrit registrat d'entrada núm. 21587, del dia 16 de novembre 
de 2007, es notifica a l'Ajuntament de Figueres la Resolució 
de data 23 d'octubre de 2007, del Secretari d'Estat de 
Infrastruturas y Planificación, per delegació de la Ministra 
de Foment, per la que es desestima aquest requeriment previ 
municipal. Atès que dita resolució no atèn ni incorpora cap 
de les propostes formulades per l'Ajuntament, tot i 
considerar que responen a l'interès públic i que resulten 
plenament fonamentades i viables, es per això que es planteja 
la necessitat i conveniència d'interposar recurs contenciós 
administratiu davant l'Audiència Nacional,  per a la defensa 
dels interessos públics que, d'altra forma, es considera 
serien vulnerats. Atès el que diposen els articles 551.3 de 
la Llei Orgànica del Poder Judicial, i  23.2 de la Lei de la 
Jurisdicció Contencioso Administrativa, aquesta Alcaldia 
Presidència RESOL: Primer. Acordar la interposició del 
pertinent recurs contenciós administratiu davant l'Audiència 
Nacional, contra la Resolució de data 23 d'octubre de 2007, 
del Secretari d'Estat de Infrastruturas y Planificación, per 
delegació de la Ministra de Foment, per la qual es desestima 
aquest requriment pevi municipal i confirma la resolució de 
14 de novembre de 2006, de la Secretaria d'Estat 
d'Infrastruturas i Planificación, per la qual s'aprova 
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l'expedient d'informació públia i definitivament l'estudi 
informatiu, clau EI1-GI-06. "A-2 Autovia del Nordeste, tramo 
Girona-Frontera francesa. " Segon.  Designar per a la defensa 
de l´Ajuntament en aquest plet, de manera indistinta, als 
advocats col·legiats  Sr. Josep López de Lerma López i al Sr. 
Rafael Audivert Arau, del gabinet d'advocats Roca Junyent. 
Tercer. Sotmetre a la ratificació plenària els acords 
anteriors i facultar l'alcaldia presidència per a l'adopció 
de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels 
acords anteriors.” 
 
----5. Ajuntament: Es canvia la data de la sessió ordinària 
del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de gener de 2008. 
La Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent 
la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 5 de juliol 
de 2007, va disposar fixar en una mensual el nombre de 
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria el 
primer dijous de cada mes a les vint hores, en primera 
convocatòria. La sessió ordinària corresponent al mes de 
gener de 2008 s'hauria de fer el dia 3 de gener. La 
concurrència de dies festius en aquestes dates podria impedir 
l’assistència d’algun regidor, per la qual cosa es considera 
adequat endarrerir la sessió en primera convocatòria del Ple 
corresponent al mes de gener de 2008 per a les vint hores del 
dia 10 de gener de 2008. Així es respecta substancialment la 
periodicitat mensual fixada per l’acord plenari anteriorment 
esmentat per fer els Plens ordinaris i es produeix únicament 
una variació formal quant al dia concret del Ple del mes de 
gener. Per tot això, l’alcalde president proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1r. Canviar la data de la 
sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes 
de gener de 2008. 2n. Fixar com a dia i hora, en primera 
convocatòria, de la sessió ordinària corresponent al mes de 
gener de 2008 la del 10 de gener, a les vint hores. 3r. Si la 
sessió s’hagués de fer en segona convocatòria, fixar com a 
dia i hora per a la seva realització el dia 14 de gener de 
2008, a les vint hores. 4rt. Autoritzar l’Alcaldia-
Presidència perquè realitzi els actes i les gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----6. Obres públiques: S’acorda sol.licitar del Ministeri de 
Foment que s’analitzi la possibilitat de modificar el traçat 
de l’AP-7 al seu pas per Vilafant i Figueres. La Presidència 
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procedeix a la lectura de la proposta següent la qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Atès que el Ministerio de Fomento té previst inicial 
els tràmits per a la convocatòria del concurs per a la 
redacció del projecte executiu de l’autovia A-2 al seu pas 
per Vilafant i Figueres. Atès que el Pla Director Territorial 
de l’Empordà contempla un únic corredor per ponent de 
Vilafant pel sistema viari general (A-2 i AP-7) en aquest 
àmbit. Atès que en els darrers temps s’han incorporat a la 
ordenació d’aquest territori factors de vital importància que 
no es contemplaven en el moment de la redacció de l’estudi 
informatiu del traçat de l’A-2, com són la variant de RENFE 
i, especialment, la nova estació TAV-RENFE. Atès que els 
requeriments d’accessibilitat i d’espai entorn de la nova 
estació per a una correcta ordenació urbana es veuen greument 
afectats pel traçat actual de l’autopista AP-7. Atès que ens 
trobem davant d’una gran oportunitat per ordenar les 
infraestructures que afecten el terme municipal i que es 
considera primordial defensar els interessos de les 
poblacions de Figueres i Vilafant, que possibilitarà: 1. 
Millorar l’accessibilitat a la zona de la futura estació de 
TAV-RENFE des de tota la comarca. 2. Alliberar l’espai 
necessari entorn de l’estació per assolir una correcta 
ordenació urbana. 3. Possibilitar una nova sortida / entrada 
de l’autopista AP-7 (Figueres centre – estació Vilafant / 
Figueres). 4. Reduir la longitud del traçat i evitar 
afectacions sobre instal·lacions que es troben en 
funcionament. 5. Evitar la fragmentació i l’impacte 
territorial que comportaria una nova infraestructura (A-2), 
sense el desmantellament de l’actual (AP-7). 6. En el cas que 
es produís aquest desmantellament, caldria evitar la 
implantació del tercer carril en el traçat actual de 
l’autopista AP-7. Vist tot això exposat, es proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents acords: Primer.- 
Sol·licitar del Ministeri de Foment que s’analitzi la 
possibilitat de modificar el traçat de l’AP-7 al seu pas per 
Vilafant i Figueres a fi i efecte d’integrar-lo en un 
corredor únic amb l’A-2 tal com es contempla en el Pla 
Director Territorial de l’Empordà en el tram de Vilafant i 
d’integrar el traçat de l’A-2 a l’AP-7 en el tram de 
Figueres. Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a 
l’Ajuntament de Vilafant. Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-
President per a realitzar tants actes i gestions com calguin 
per a l’execució dels presents acords. No obstant, el Ple amb 
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superior criteri podrà adoptar la resolució que estimi més 
adient.” 
 
----7. Patrimoni municipal: S’aprova el document titulat 
“Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Maria Perxes, S.L., 
per a l’extinció de l’arrendament del local de negoci situat 
als baixos de l’edifici del c/. Monturiol, núm. 6”. El senyor 
Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L’Ajuntament de Figueres és propietari de la casa on va 
néixer el pintor Salvador Dalí, al C/Monturiol, 6, que va 
comprar el 21 d’abril de 1995, pel que fa a una part de 
l’edifici i en data 16 de febrer de 2001, pel que fa a la 
resta de l’edifici. El motiu de la compra va ser el 
possibilitar el seu ús per a fins culturals lligats a la 
projecció del genial pintor i de la ciutat. S’han realitzat 
obres de rehabilitació d’alguns elements de l’edifici però no 
s’ha pogut destinar la finca a ús públic, ja que subsisteixen 
part dels arrendaments vigents en comprar-se la finca. El 
projecte cultural que requereix la disponibilitat de la finca 
incorpora la Casa Natal de Salvador Dalí com un equipament 
cultural a fi de difondre l’entorn cultural i patrimonial de 
Figueres i de l’Empordà i obrir un nou espai que difongui el 
rerefons cultural que va acompanyar el naixement artístic del 
pintor. A fi de no endarrerir més els usos culturals de dita 
finca s’ha arribat a un acord amb la societat arrendatària 
del local comercial del C/Monturiol, núm.6, amb entrada també 
pel C/Caamaño, núm.5, baixos, que inclou també un entresòl i 
soterrani. Cal tenir en compte que l’arrendament no finalitza 
el seu termini fins a desembre de 2014. El local correspon a 
l’entitat número 1, inscrita al tom 3034, llibre 444, foli 
36, finca 23533 del Registre de la Propietat de Figueres. 
Vista la Disposició Transitòria 3a de la Llei d’Arrendaments 
Urbans 29/1994, de 24 de novembre (BOE 25/11/94), que regula 
la durada dels arrendaments; vist que d’acord amb l’article 
52 n) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, el Ple és 
l’òrgan competent pels contractes de durada superior a 4 
anys, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis econòmics 
i generals i de promoció, comerç i turisme i participació 
ciutadana, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
acords: 1r.- Aprovar el document annex titulat “Conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i Maria Perxes, S.L, per a 
l’extinció de l’arrendament del local de negoci situat als 
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baixos de l’edifici del C/Monturiol, núm.6”, mitjançant el 
qual ambdues parts acorden rescindir el contracte 
d’arrendament de dit local, conegut com a botiga “Tamaris” i 
que fou signat en data 15 de gener de 1979, extinció que 
comporta el pagament de la quantitat de 124.000 euros a favor 
de la societat arrendatària. 2n.- Autoritzar l'Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----8. Exaccions municipals: Es concedeix una bonificació del 
95% de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres a 
la Fundació Privada Asil Vilallonga per la llicència d’obres 
concedides a la seu de l’esmentada Fundació a l’avinguda 
Vilallonga, 1. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 
 “Atès que l'article 47 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció estableix que el Ple de la 
Corporació podra atorgar subvencions per la reducció de la 
quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
quan gravin aquelles construccions, instal.lacions i obres 
que siguin declarades d'especial interés o utilitat 
municipal, per concórrer circunstàncies socials, culturals o 
històrico-artístiques. Atès que l'article 4.10 de l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció estableix la 
possibilitat d'atorgar subvencions per la reducció de les 
quotes dels impostos sobre béns immobles, impost sobre 
activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys d'ús 
públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, puntals i bastides. Atès que per registre d'entrada 
17588 de 17/09/07 la Fundació Privada Asil Vilallonga ha 
sol.licitat llicència d'obra menor per substitució de dues 
portes del garatge de l’Avda. Vilallonga, 1. Atès que cal 
considerar les dependències de la Fundació Privada Asil 
Vilallonga com instal.lacions d'especial interés o utilitat 
municipal, per concòrrer circunstàncies socials, culturals o 
històrico-artístiques, i, en conseqüència possible 
beneficiades per la concessió de subvencions per a la 
reducció de la quota de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres, impost sobre béns immobles, impost 
sobre activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys 
d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció 
de conformitat amb el que preveu l'article 4 de l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Comissió 
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Informativa General, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció 
dels acords següents: 1. Concedir una bonificació del 95% de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres per la 
concessió de la llicència d'obra menor per la substitució de 
dues portes del garatge de  la Fundació Privada Asil 
Vilallonga situada a l'avinguda Vilallonga, 1, per 
considerar-se obres declarades d'especial interés o utilitat 
municipal de conformitat amb el que preveu l'article 4.7 de 
l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció. 
2.Autoritzar l'Alcalde-President perque faci tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 

Seguidament, fa ús de la paraula la Presidència que diu 
que decideix canviar l’ordre de tractament dels punts 14 i 15 
de l’ordre del dia de tal forma que l’ordre sigui el següent 
8, 14 i 15.  
 
----14. Exaccions municipals: Es concedeix una bonificació 
del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga per la llicència 
concedida al carrer del Mar, 4. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Atès que l'article 47 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció estableix que el Ple de la 
Corporació podra atorgar subvencions per la reducció de la 
quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
quan gravin aquelles construccions, instal.lacions i obres 
que siguin declarades d'especial interés o utilitat 
municipal, per concórrer circunstàncies socials, culturals o 
històrico-artístiques. Atès que l'article 4.10 de l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció estableix la 
possibilitat d'atorgar subvencions per la reducció de les 
quotes dels impostos sobre béns immobles, impost sobre 
activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys d'ús 
públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, puntals i bastides. Atès que per registre d'entrada 
21329 de 13/11/07 la Fundació Privada Asil Vilallonga ha 
sol.licitat llicència d'obra menor per enrajolar el garatge 
del c/Mar 4. Atès que cal considerar les dependències de la 
Fundació Privada Asil Vilallonga com instal.lacions 
d'especial interés o utilitat municipal, per concòrrer 
circunstàncies socials, culturals o històrico-artístiques, i, 
en conseqüència possible beneficiades per la concessió de 
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subvencions per a la reducció de la quota de l'impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres, impost sobre béns 
immobles, impost sobre activitats econòmiques i taxes per 
ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, 
materials de construcció de conformitat amb el que preveu 
l'article 4 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, la Comissió Informativa General, 
proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 
1.Concedir una bonificació del 95% de l'impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres per la concessió de la 
llicència d'obra menor per enrajolar el garatge del c/Mar 4 
de la Fundació Privada Asil Vilallonga situada a l'avinguda 
Vilallonga, 1, per considerar-se obres declarades d'especial 
interés o utilitat municipal de conformitat amb el que preveu 
l'article 4.7 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció. 2. Autoritzar l'Alcalde-President 
perque faci tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors. ” 

 
----15. Exaccions municipals: Es concedeix una bonificació 
del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres a la Fundació Privada Asil Vilallonga per la llicència 
concedida a la seu de l’esmentada Fundació a l’avinguda 
Vilallonga, 1. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Atès que l'article 47 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció estableix que el Ple de la 
Corporació podra atorgar subvencions per la reducció de la 
quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
quan gravin aquelles construccions, instal.lacions i obres 
que siguin declarades d'especial interés o utilitat 
municipal, per concórrer circunstàncies socials, culturals o 
històrico-artístiques. Atès que l'article 4.10 de l'Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció estableix la 
possibilitat d'atorgar subvencions per la reducció de les 
quotes dels impostos sobre béns immobles, impost sobre 
activitats econòmiques i taxes per ocupació de terrenys d'ús 
públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, puntals i bastides. Atès que per registre d'entrada 
21330 de 13/11/07 la Fundació Privada Asil Vilallonga ha 
sol.licitat llicència d'obra menor per canviar el sostre fixa 
per plaques registrables a la saleta-repartidor del segon pis 
de l’Avda. Vilallonga, 1. Atès que cal considerar les 
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dependències de la Fundació Privada Asil Vilallonga com 
instal.lacions d'especial interés o utilitat municipal, per 
concòrrer circunstàncies socials, culturals o històrico-
artístiques, i, en conseqüència possible beneficiades per la 
concessió de subvencions per a la reducció de la quota de 
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres, impost 
sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i 
taxes per ocupació de terrenys d'ús públic local amb 
mercaderies, materials de construcció de conformitat amb el 
que preveu l'article 4 de l'Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció, la Comissió Informativa 
General, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords 
següents: 1.Concedir una bonificació del 95% de l'impost 
sobre construccions, instal.lacions i obres per la concessió 
de la llicència d'obra menor per canviar el sostre fixa per 
plaques registrables a la saleta-repartidor del segon pis de 
la Fundació Privada Asil Vilallonga situada a l'avinguda 
Vilallonga, 1, per considerar-se obres declarades d'especial 
interés o utilitat municipal de conformitat amb el que preveu 
l'article 4.7 de l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció. 2.Autoritzar l'Alcalde-President 
perque faci tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 

 
----9. Aportacions i subvencions: Es destina al Consorci 
Museu de l’Empordà una assignació en concepte de participació 
en els ingressos de la Generalitat, Fons Local de Catalunya. 
El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Per Resolució del Departament de Governació i 
Administracions públiques 3245/2007 de 18 d’octubre, es 
distribueix als municipis de Catalunya la participació en els 
ingressos de la Generalitat, mitjançant el Fons de Cooperació 
local de Catalunya, any 2007, fixant les peculiaritats de la 
part corrresponent al tram destinat a la prestació 
supramunicipal de serveis. De conformitat amb la indicada 
resolució, segons la distribució feta al municipi de Figueres 
li pertoquen 33.570,93 euros per la prestació supramunicipal 
de serveis que ha d'assignar en favor de les mancomunitats i 
consorcis en que participa, havent-se de determinar a quines 
actuacions concretes haurien de destinar els recursos 
transferits. Atès que l'Ajuntament de Figueres participa en 
el Consorci Museu de l'Empordà. Per tot l'anterior la 
Comissió Informativa de l’àrea de serveis econòmics i 
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generals  i de promoció, comerç, turisme i participació 
ciutadana, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels 
acords següents: 1. Destinar al Consorci Museu de l'Empordà 
l'assignació de 33.570,93 euros que en concepte de 
participació en els ingressos de la Generalitat, Fons Local 
de Catalunya, per a l'Ajuntament de Figueres segons la 
distribució feta d'acord amb l'article 44 de la Llei de 
pressupostos. 2. Determinar que la participació assignada al 
Consorci Museu de l'Empordà, es destini a finançar les 
activitats culturals realitzades juntament amb l'Ajuntament 
de Figueres durant l'any 2007. 3. Facultar l'Alcaldia-
Presidència per dur a terme tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----10. Ajuntament: Es designa un únic interlocutor amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a relacions 
derivades de l’execució del conveni subscrit entre l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies. El senyor Ollé Sangenís procedeix 
a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“El Ministeri d’Hisenda i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies van signar a Madrid el 15 d’abril de 
2003 el protocol de col·laboració pel que es determina el 
model de conveni a subscriure entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i les corporacions locals 
en matèria de subministre d’informació de caràcter tributari 
a les entitats locals.Vist que l’interès que representava 
aquest conveni entre l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
per aquesta administració local, el Ple Municipal, en la seva 
sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2003, va aprovar 
l’adhesió íntegra al mateix de l’Ajuntament de Figueres. 
Aquest acord aprovat designava l’interlocutor únic de 
l’Ajuntament de Figueres i els treballadors municipals 
autoritzats a disposar de signatura digital, el qual fou 
actualitzat per acord de Ple Municipal de data 1 de setembre 
de 2005.  Vist que en aquest darrer acord es designava com a 
interlocutor de l’Ajuntament de Figueres a un regidor el qual 
en l’actualitat ja no ostenta les responsabilitats de l’àrea 
d’Hisenda Municipal, i que es detecta que el conjunt dels 
serveis municipals necessiten de l’informació obtinguda 
mitjançant l’aplicació d’aquest conveni, per la qual cosa cal 
autoritzar a diversos treballadors municipals per a que 
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disposin de les signatures digitals adients per poder accedir 
directament a aquesta informació, en l’àmbit de les 
competències pròpies de cada departament, i atenent als 
diversos informes facilitats pels caps de cada servei i les 
acceptacions d’autorització de cada un dels treballadors 
proposats per disposar-la, i també, amb l’objectiu d’agilitar 
els procediments i les gestions d’atenció, és per tot això, 
que aquesta Comissió Informativa de l’àrea de Serveis 
Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i 
Participació Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords: 1 – Designar com a 
interlocutor únic de l’Ajuntament de Figueres envers 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a relacions 
derivades de l’execució del conveni subscrit entre l’AEAT i 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria 
de subministre d’informació de caràcter tributari, al regidor 
delegat director del servei d’Intervenció, Tresoreria, Gestió 
Tributària i Sistemes d’Informació, Sr. Albert Ollé Sangenís, 
amb NIF 39814199A, el qual es trobarà assessorat en tot 
moment pels serveis dels departaments d’aquesta administració 
local que calguin, en substitució del Sr. Enric Macau Oliva, 
amb NIF 40434780K.  2 – Autoritzar als següents departaments 
i persones per a que disposin de la signatura del certificat 
digital d’usuari corresponent, que s’ha de sol·licitar davant 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’acord amb 
el procediment establert, per a poder dur a terme l’objecte 
del conveni, exclusivament en les tasques i competències 
pròpies atribuïdes a aquesta administració local : 
Departament     Càrrec               Titular                                         Informació       Procediment 
 
Contractació i    Auxiliar              Sra. Irene Alsina Serra  Situació d’estar al       Contractació 
Patrimoni           Administrativa   40437584L   corrent de les                administrativa 
       obligacions tributàries 
 
Serveis Socials Cap de Gestió   Sra. Montserrat Anguila Presas  Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
       40425246D           per Serveis Socials 
 
Promoció de la  Intèrpret            Sra. Maria Carme Castelló Alsina Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
Ciutat                                          40461451N   Dades identificatives     per Promoció 
 
Oficina              Cap de Gestió   Sr. José Ignacio Cruz Cardiel Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
Municipal d’Atenció                     40439222R   Dades identificatives     per/a l’Oficina 
al Ciutadà      Situació d’estar al corrent 
       de les obligacions tributàries 
 
Oficina              Arquitecte          Sr. José Manuel Navarro Tavera Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
Municipal           tècnic                40309961T   Dades identificatives     per l’Oficina 
d’Habitatge 
 
Medi Ambient   Tècnica             Sra. Laia Oliver Pastoret  Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
i Qualitat           d’Administració 77918826R   Dades identificatives     pel departament 
Ambiental         General 
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Ensenyament   Cap d’Educació Sra. Maria Dolors Sàcera García Dades de l’IRPF            Procediments establerts 
                                                   40462049N                                               pel departament 
3 – Acordar que el departament d’informàtica mobilitzi i 
incorpori els recursos necessaris per a que els llocs de 
treball i ordinadors que assenyalin les persones designades 
per disposar de signatura de certificat digital d’usuari, 
estiguin en disposició per donar compliment a l’intercanvi 
d’informació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
en el termes indicats en el conveni i els procediments que el 
desenvolupin i el detallin.  4 – Autoritzar a l’Alcalde-
President per a dictar i fer tants actes i gestions com 
calguin per dur a terme aquests acords adoptats.” 
 
----11. Ajuntament: S’acorda adherir-se inicialment al 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació. El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El consorci anomenat Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació té per finalitats la promoció de les activitats 
de les emissores de televisió i ràdio locals i de la premsa 
escrita, tot produint i fomentant les seves programacions i, 
en general, la promoció i col.laboració en totes les 
activitats conduents al desenvolupament del món de la 
comunicació local i comarcal, així com vetllar per la 
promoció i difusió de la cultura i la llengua catalanes a 
través de les televisions i ràdios locals i la premsa 
escrita. Es considera adient adherir-se a aquest Consorci. 
Per tot això, vist el que disposen l’article 87 de la LLei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
els articles 269 i següents del Decret legislatiu de la 
Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es 
va aprovar el Text refòs de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i els articles 312 i següents del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que 
va ser aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 
179/1995, de 13 de juny, la comissió informativa de l’àrea de 
serveis econòmics i generals  de promoció, comerç, turisme i 
participació ciutadana proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Adherir-se inicialment al consorci anomenat 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació. 2. Aprovar 
inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci i 
que són els que consten com a annex a aquest dictamen. 3. 
Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini 
de 30 dies hàbils mitjançant anuncis que s’inseriran al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 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 Casas Luís 
que diu que com ja va manifestar a la comissió informativa la 
situació de les televisions locals no està massa clara; que 
té un dossier bastant extens que ara no llegirà, però que sí 
que vol fer menció a un punt que parla que unes 120 emisores 
de proximitat es troben en una situació d’il.legalitat; que 
no compleixen la normativa establerta per l’Estat i que 
davant aquesta situació no estan amparades legalment; que no 
han vist a l’expedient cap informe jurídic del secretari 
general ni de l’interventor i que votaran en contra d’aquest 
dictamen. 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que  
si miren enrera i veuen el que han opinat dos dels grups que 
ara estan al govern respecte aquestes situacions li sembla 
contradictori que ara es gastin aquests diners quan 
l’ajuntament es troba amb una col.laboració 0 en televisions 
o radios locals; que els que fa temps que reclamen la 
necessitat de la implicació municipal en radios i televisions 
veuen que en lloc de treballar per aquestes coses el que es 
fa és pagar uns diners en una rendibilitat que per als 
ciutadans figuerencs serà bastant escasa; que consideren que 
és contradictori amb la línia que s’ha seguit sempre a 
l’ajuntament; que alguna vegada l’argument era que eren 
diners mal gastats i que ara se’ls volen gastar quan  aquí 
com a participants directes en cap d’aquests temes no hi 
estan implicats i que vista la realitat coneguda fins ara del 
govern municipal els sembla una despesa superflua. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Ollé Sangenís que diu que vol fer una aclariment al senyor 
Canet; que aquest canal dóna un valor afegit al que 
habitualment estan acostumats a obtenir de les televisions 
convencionals; que el sistema multiplex sembla ser que a 
través dels quatre canals operants ,tres canals privats i un 
de públic, permet tenir a les administracions accés a coses 
que abans no es tenien; que a través d'aquest canal es pot 
permetre per una banda donar audiència a un canal de 
televisió i per l’altra facilitar al ciutadà l’accés a dades 
d'accés domèstic. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que més que 
un canvi d’actitud el que hi ha és la convicció que en el 
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futur s’hauran de posicionar davant de la nova realitat que 
suposa la implantació del multiplex i de la tdt; que el fet 
que hi hagi la possiblitat que un dels quatre canals sigui 
públic i que ja es tingui reconeguda pel plenari la 
participació de l’Ajuntament en un canal privat compensa 
d’estar-hi vinculats; que aquest és un tema que s’haurà de 
veure com s’hi treballa amb el consens de tots els grups; que 
en aquests moments la informació reservada ja ha estat 
compartida pel govern a tots els grups en Junta de Portaveus; 
que tots els grups present coneixen que s’està en un moment 
que poden passar coses i que els sembla prudent es puguin 
dotar d’aquests instruments d’assessorament necessaris. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que en les actes dels plenaris i juntes de 
portaveus del passat hi deu constar que això que la 
Presidència defensa fa molts mesos i anys que Esquerra 
Republicana ho defensava amb resultats de pèrdues de votació; 
que celebren que ara sembli important, però que curisosament 
no ho semblava no fa gaire temps; que suposa que ja els hi 
semblarà bé, però que volen veure els beneficis de tot això, 
ja que els veuen des d’un altre punt de vista; que s'ha de 
recordar quin ha estat el resultat final amb la implicació 
municipal en televisions; que no veuen prou demostrat el 
pagament per estar en aquest Consorci i més essent de tipus 
privat; que si el resultat final ha de ser que per fí es 
tingui una cobertura a la ciutat en radiodifusió i que per 
aquest camí ha de funcionar, ja que tenen majoria suficient 
per aprovar-ho. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que és un Consorci que està composat per administracions i 
que no és una cosa privada; que s’hi afegeixen perquè 
consideren que poden passar coses que ja han posat en 
coneixement de tots els grups; que Esquerra Republicana en el 
passat considerava que aquest era un tema important; que creu 
que ara és l’hora de formar part d’aquest organisme públic 
que els ajudarà a formar criteri, ja que hi ha elements nous 
i objectius que obligaran a prendre decisions i que respecte 
la posició contrària. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casas Luís que demana que a l’expedient hi consti un informe 
del Secretari General i de l’Interventor de Fons sobre la 
procedència legal d’aquest conveni, ja que a l’expedient 
actual no hi consten. 
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Seguidament, fa ús de la paraula el secretari general de 
la Corporació que diu que legalment no hi cap problema en 
adherir-se a aquest Consorci que està inscrit al Registre de 
Consorcis de la Generalitat. 

A continuació, torna a intervenir la Presidència que diu 
que que no es poden incorporar informes a un expedient que no 
en necessita i que el tema està prou informat i aclarit. 

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 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa; i en contra, els 
vuit membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés,  
Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres. 

 
----12. Treball: S’aprova un conveni amb el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres sobre el Pla de 
Transició al Treball. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“L’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà col·laboren des del curs 98/99 amb el departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya en l’aplicació de 
Plans de garantia social, concretament en un Pla de Transició 
al Treball (PTT) a la comarca, que acull joves que han acabat 
l’escolarització sense obtenir el títol de Graduat en 
educació secundaria obligatòria (ESO) i que es troben en 
atur, als quals s’ha format en les especialitats  del camp de 
l’hosteleria i el comerç, amb un índex d’inserció laboral 
molt elevat. Per part de totes les institucions la valoració 
és molt positiva i es té interès en la continuïtat del PTT a 
l’Alt Empordà. Vist allò que es disposa al decret 123/2002 de 
16 d’abril del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, pel qual estableix l’ordenació dels Programes de 
Garantia Social a Catalunya, a la resolució EDU/2393/2007 d’2 
d’agost, d’autorització d’aquest programa, i d’allò que 
disposen la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels en s locals, aprovat pel Decret de la 
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Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny i atès que 
es necessari establir conveni entre l’Ajuntament de Figueres 
i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que reguli els 
compromisos de cada part, és per tot això, que aquesta 
Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i 
Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i Participació 
Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres, 
l’adopció dels següents acords: 1er. Aprovar el conveni de 
col·laboració  entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Ajuntament de Figueres per a la realització d’accions 
d’informació, orientació i formació per a joves que han 
acabat l’escolarització sense obtenir el títol de Graduat en 
Educació secundaria obligatòria (ESO) i que es troben en atur 
en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a 
l’any 2008, que s’adjunta, segons el pressupost annex al 
conveni. 2n. Autoritzar a l’Alcalde President per a dictar i 
fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme 
aquests acords adoptats.” 
 
----13. Pressupostos: S’aprova un expedient de crèdits 
extraordinaris i la concertació de dues operacions de 
préstec. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 
 “Atès que per a l’exercici econòmic del 2007 s’ha 
prorrogat el pressupost aprovat per a l’any 2006, sense que 
figurin en el mateix les inversions a realitzar durant aquest 
exercici. Atès que en determinades inversions executades 
durant els exercicis 2006/2007 es fa necessari dotar de 
consignació suficient per atendre les obres addicionals i 
complementàries que s’han produit durant la seva execució. 
Atès que és necessari dotar de consignació per atendre la 
redacció i direcció de projectes d’obres a executar durant 
l’exercici 2008 i per a l’adquisició de material i renovació 
d’equips informàtics. Atès que s’han comunicat a totes les 
entitats bancàries amb seu al municipi de Figueres i a la 
resta d’entitats que tenen compte obert amb l’Ajuntament les 
condicions per a la concertació de dues operacions de préstec 
d’import 1.900.000,00 i 100.000,00 euros respectivament per 
finançar les inversions previstes en aquest expedient de 
crèdit extraordinari i per la renovació d’equips informàtics, 
i vist que les propostes més favorables per als interessos de 
la Corporació són les presentades per l’entitat DEIXA 
SABADELL i BANCO SANTANDER, és per tot això, que aquesta 
Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i 
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Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i Participació 
Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres, 
l’adopció dels següents acords: 1.Aprovar l’expedient de 
crèdits extraordinaris amb càrrec als majors ingressos, de 
conformitat amb el que preveuen les bases d’execució del 
pressupost,  els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1190 
de 20 d’abril i l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
 PARTIDES QUE CAUSEN ALTA: 
07.01.1116.601 Projectes d’urbanització i millora urbana    306.300,50 
07.01.1117.601 Millora espai públic i serveis urbans     295.000,00 
07.01.1118.602 Projectes d’infraestructures i serveis     665.139,61 
07.02.1102.627 Estudis i projectes                              393.559,89 
07.04.5103.625 Adquisició material i diversos      240.000,00 
07.04.5104.625 Adquisició equips informàtica      100.000,00 
 MAJORS INGRESSOS: 
07.91000  Concertació préstec            1.900.000,00 
07.91001  Concertació préstec              100.000,00 

2.Aprovar la concertació d’una operació de préstec de 
1.900.000,00 euros amb l’entitat DEIXA SABADELL pel 
finançament de les inversions a executar durant l’any 2007, 
amb les condicions següents: Import del préstec: 1.900.000,00 
euros. Termini del préstec: 15 anys (180 mesos). Amortització 
del préstec: 15 anys (180 mesos). Tipus d’interés: Fix del 
4,03% excepte que l’Euribor 12 mesos sigui superior al 5,00%. 
En aquest cas el tipus d’interés per aquest periode sera 
l’Euribor 12 mesos més un marge de 0,00%. Liquidació 
d’interessos: Anual. Comissions:  0 %. Intervenció de la 
pólissa de crèdit: Secretari de la Corporació. 3.Aprovar la 
concertació d’una operació de préstec de 100.000,00 euros amb 
l’entitat BANCO SANTANDER pel finançament dels equips 
informàtics, amb les condicions següents: Import del préstec: 
100.000,00 euros. Termini del préstec: 5 anys (60 mesos). 
Amortització del préstec: 5 anys (60 mesos). Tipus d’interés: 
Euribor a 3 mesos valor de dos dies anteriors a la data de 
formalització més un diferencial de 0,05% sense arrodoniment. 
Liquidació d’interessos: Trimestral. Comissions: 0 %. 
Intervenció de la pólissa de crèdit: Secretari de la 
Corporació. 4.Comunicar a la Direcció General de Política 
Financera del Departament d’Economia i Finances la 
concertació de les esmentades operacions de préstec de 
conformitat amb el que estableix l’article 2 de l’ordre ECF 
138/2007. 5.Autoritzar a l’Alcalde-President per a dictar i 
fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme 
aquests acords adoptats.” 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que com ja han explicat a la Junta de Portaveus no 
tenen rés a dir d'algunes d’aquestes partides perquè són 
compromisos anteriors i que són inversions; que les partides 
4 i 5 “Estudis i projectes” i “Adquisició de material i 
diversos” creuen que la seva tipologia s'ajusta més a què 
s’incloguin en el pressupost de l’any següent i que no es 
resolguin per la via del crèdit; que s'haurien de treure 
aquestes dues partides i passar al pressupost de l'any 2008; 
que saben que l'avantatge política que té pagar-ho ara amb un 
préstec és poder disposar de més de 600.000 euros en el 
pressupost de l'any que ve i que suposen que amb els 
compromisos que estan adquirint en algunes àrees és difícil 
de fer quadrar; que la sol.lució que es proposa  es ben 
legítima  si el plenari l'aprova, però que consideren que 
això ha d'anar al pressupost de l'any que ve i que si no 
accepten el canvi votaran en contra. 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
està d’acord amb l’exposició del senyor Canet, ja que hi ha 
coses que són més pròpies que figurin al pressupost del 2008; 
que sembla que es pretén tapar una sèrie de forats que van 
quedar pendents de l’anterior mandat; que els preocupen les 
obres del sector sud de la rotonda; que havia el compromisos 
que el Ministeri de Foment assumia el carrec d'aquestes obres  
i que aquest no ha assumit aquesta responsabilitat; que totes 
aquestes obres poden repercutir en contra de l’Ajuntament per 
una sèrie de recursos contenciosos-administratius que han 
presentat persones afectades per contribucions que es van 
aplicar; que demanen si els poden explicar com es troba 
aquest tema; que els punts 4 i 5 són propis del pressupost de 
l’any vivent i que si no es retiren hi votaran en contra.  
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que la seva resposta és vàlida per als 
senyors Canet i Casas; que el govern creu que portar a 
termini aquesta operació ara o amb els pressupostos de l’any 
vinent no afecta gaire; que aquest ajuntament des que ha 
començat aquest equip de govern s’ha trobat amb una 
paral.lisis que no tenia cap operació d’inversió per fer; que 
sobre el punt 4 d’“Estudis i projectes” que no cal que vagin 
als pressupostos de l’any vivent perquè si s'hagués volgut 
posar aquí coses de l’any vinent s'hagués fet amb molta més 
quantitat, ja que hi ha capacitat d’endeutament; que s’hi ha 
posat una revisió del Pla General 1ª fase que són 12.000 
euros; que l’estudi de previsió de despeses que tenen 
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prevista per tota l’execució d’aquest poum en la  1ª fase  
puja uns 12.000 euros; que la 2ª fase prevista per 2008 puja 
511.000 euros i la fase prevista per l’any 2009 està prevista 
en 162.000 euros; que aquesta previsió de despeses puja un 
total de 684.000 euros; que s'hagués pogut afegir en aquesta 
operació d'1.900.000 euros i fer-la de 2.500.000 d’euros 
perquè els ho permet l’endeutament, ja que es compleixen tots 
els paràmetres del 110% i l’estalvi corresponent i que creuen 
que no fan rés que no es pugui fer aquest any. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que ha començat dient que no es qüestionava la legalitat, 
sinó que és una voluntat política de col.locar-ho en un 
préstec; que l’únic que ha dit és que les partides 4 i 5 són 
més pròpies d’un pressupost que no d’unes inversions a través 
d’un préstec; que és evident que el que té la facultat de 
decidir decideix; que tenen la facultat legal de fer-ho i que 
no hi té rés a dir perquè són majories, però que ha de quedar 
clar que en situació normal si el senyor Ollé estés a 
l’oposició estaria recordant al govern que això toca en un 
pressupost i no a través d’una partida de crèdit; que enten 
la situació política en què estan i que no farà cap més 
intervenció. 
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la Corporació que pregunta si el senyor Canet ha proposat 
fer una esmena al dictamen. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que no ha proposat cap esmena; que ha demanat si es 
podien retirar aquestes dues partides, però que entén que es 
votarà tal i com està el dictamen. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa; i en contra, els 
vuit membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés,  
Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres. 
 
----16. Emprèstits: S’aprova la concertació d’una operació de 
préstec amb l’Institut Català de Finances. El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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“Per resolució de la Direcció General de Cooperació 
Cultural de data 28 de juny de 2006 es va concedir a 
l’Ajuntament de Figueres una subvenció d’import 205.085,72 
euros pel finançament d’un crèdit de 175.465,80 euros de 
l’Institut Català de Finances per a la millora 
d’instal.lacions i seguretat del Teatre Municipal el Jardí. 
D’acord amb les bases de la convocatòria les subvencions es 
finançaran mitjançant una línea de crèdit específica de 
l’Institut Català de Finances (ICF) sol.licitat per cada 
entitat, satisfent el Departament de Cultura, per mitjà de la 
Direcció General de Cooperació Cultural, les obligacions que 
s’originin dels compromisos establerts en els préstecs. És 
per tot això, que aquesta Comissió Informativa de l’àrea de 
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme 
i Participació Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords: 1.Aprovar la 
concertació d’una operació de préstec d’import 175.465,80 
euros amb l’Institut Català de Finances (ICF) pel finançament 
de les millores d’instal.lacions i seguretat del Teatre 
Municipal el Jardí, amb les condicions següents:  Import del 
préstec: 175.465,80 euros. Termini: 10 anys. 31 de desembre 
de 2015 com a data límit del venciment de l’operació 
formalitzada.  Garanties: Subvencions del Departament de 
Cultura. Tipus d’interés: EURIBOR anual + 0,50. Venciments: 
anuals. Interés de demora: dos punts percentuals per sobre 
del tipus d’interés vigent del préstec en el moment de 
l’incompliment. Amortitzacions: Per anualitats vençudes. 
Comissions: D’estudi: 0,10% de l’import del crèdit. 
D’obertura: 0,10% del nominal del préstec. Formalització: 
Mijançant fedatari públic. Acceptació de l’operació i de els 
seves condicions: per escrit en el termini d’un mes a partir 
de la data de la notificació de l’aprovació del crèdit. 
2.Autoritzar a l’Alcalde-President per a dictar i fer tants 
actes i gestions com calguin per dur a terme aquests acords 
adoptats.” 

 
----17. Ordenances municipals: S’aprova definitivament la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
impostos i taxes per a l’any 2008. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2007 va aprovar provisionalment la modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels impostos locals i 
de les taxes. Els acords i l’expedient complet s’exposaren al 
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públic mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 212 corresponent al dia 31 d’octubre de 
2007 i al tauler d’anuncis de la Corporació, per termini de 
trenta dies hàbils, fins el dia 7 de desembre de 2007. En 
aquest tràmit d’informació pública s’ha presentat una 
al.legació subscrita pel Sr. Francesc Canet Coma com a 
portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (R.E. 22878). Atès que l’al.legació subscrita pel 
Sr. Francesc Canet Coma com a portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa ampliar les 
bonificacions previstes en l’article 5è de l’ordenança fiscal 
general de gestió, inspecció i recaptació de les quotes dels 
impostos sobre béns immobles, activitats econòmiques, 
vehicles de tracció mecànica i increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana i sobre la taxa per 
subministrament d’aigua. Vist tot l’anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i Generals, i de 
Promoció, Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents 
acords: 1.Estimar l’al.legació formulada pel Sr. Francesc 
Canet Coma com a protaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i aprovar la modificació de 
l’article 5è de l’ordenança fiscal general de gestió, 
inspecció i recaptació, sobre bonificacions i reduccions tal 
com figura redactada en el text annex. 2. Aprovar 
definitivament la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos i taxes municipals, segons text 
annex. 3. Publicar els acords definitius, així com el text 
íntegre de les modificacions aprovades definitivament als 
efectes del que determina l’article 17.4 del text refòs de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 4.Autoritzar a 
l’Alcalde-President per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquests acords adoptats.” 
 A continuació, prossegueix amb l’ús de la paraula el 
senyor Ollé Sangenís que diu que el termini per a la 
presentació d’al.legacions es va exhaurir el dia 7; que unes 
al.legacions presentades pel grup d’Esquerra Republicana 
havien passat per la comissió corresponent, però que el 
mateix dia 7 es va emetre per correus una tramesa de 
l’Associació de Marxants de les comarques gironines 
mitjançant la qual presentaven al.legacions; que va arribar 
al registre d’entrada teòricament fora de termini, però que 
el matasegells correspon al dia 7 i que se li ha donat 
l'entrada corresponent. 



 23 

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

“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2007 va aprovar provisionalment la modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels impostos locals i 
de les taxes. Els acords i l’expedient complet s’exposaren al 
públic mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 212 corresponent al dia 31 d’octubre de 
2007 i al tauler d’anuncis de la Corporació, per termini de 
trenta dies hàbils, fins el dia 7 de desembre de 2007. En 
aquest tràmit d’informació pública s’han presentat dues 
al.legacions subscrites pel Sr. Francesc Canet Coma com a 
portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (R.E. 22878) i pel Sr. Josep M. Vergés i Figuerola 
com a representant de l’Associació de Marxants de les 
Comarques Gironines (presentada el dia 7/12 a l’oficina de 
Correus). Atès que l’al.legació subscrita pel Sr. Francesc 
Canet Coma com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya proposa ampliar les bonificacions 
previstes en l’article 5è de l’ordenança fiscal general de 
gestió, inspecció i recaptació de les quotes dels impostos 
sobre béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de 
tracció mecànica i increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana i sobre la taxa per subministrament 
d’aigua. Atès que l’al.legació subscrita pel Sr. Josep M. 
Vergés i Figuerola com a representant de l’Associació de 
Marxants de les Comarques Gironines, manifesta que 
l’increment de la taxa per la instal.lació de les parades en 
el Mercat del Passeig Nou suposa un 4,87% i la taxa 
d’escombraries d’aquest any suposa un increment del 12,08% 
superiors a la puja de l’IPC. Vist tot l’anterior, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 1.Estimar l’al.legació 
formulada pel Sr. Francesc Canet Coma com a protaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i aprovar la 
modificació de l’article 5è de l’ordenança fiscal general de 
gestió, inspecció i recaptació, sobre bonificacions i 
reduccions tal com figura redactada en el text annex. 
2.Desestimar l’al.legació formulada pel Sr. Josep M. Vergés 
Figuerola com a representant de l’Associació de Marxants de 
les Comarques Gironines, atès que l’import de la taxa 
d’escombraries no excedeix, en el seu conjunt, del cost real 
o previssible del servei i que l’import de la taxa per la 
instal.lació de les parades en el Mercat del Passeig Nou, 
s’ha establert en base a l’informe tècnic-econòmic que figura 
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en l’expedient, posant de manifest el valor de mercat de 
l’ocupació. 3.Aprovar definitivament la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes 
municipals, segons text annex. 4.Publicar els acords 
definitius, així com el text íntegre de les modificacions 
aprovades definitivament als efectes del que determina 
l’article 17.4 del text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 5.Autoritzar a l’Alcalde-President per a 
dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a 
terme aquests acords adoptats.” 
 
----18. Ordenances municipals: S’aprova definitivament la 
modificació de la reglamentació general dels preus públics 
per a l’exercici de l’any 2008. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2007 va aprovar provisionalment la modificació 
de la reglamentació general dels preus públics. Els acords i 
l’expedient complet s’exposaren al públic mitjançant edictes 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 212 
corresponent al dia 31 d’octubre de 2007 i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, per termini de trenta dies 
hàbils, fins el dia 7 de desembre de 2007. En aquest tràmit 
d’informació pública s’ha presentat una al.legació subscrita 
pel Sr. Francesc Canet Coma com a portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (R.E. 22878). Atès que 
l’al.legació subscrita pel Sr. Francesc Canet Coma com a 
portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa ampliar la gratuïtat del transport 
col.lectiu de persones amb autobus (transport urbà) per a 
tots els usuaris dels serveis que siguin menors de 18 anys. 
Vist tot l’anterior, la Comissió Informativa de l’àrea de 
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme 
i Participació Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords: 1. Estimar 
parcialment l’al.legació formulada pel Sr. Francesc Canet 
Coma com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i aprovar la modificació de la reglamentació 
dels preus públics del transport col.lectiu de persones amb 
autobus (transport urbà) concedint la gratuïtat del servei 
pels usuaris menors de 16 anys, segons text annex. 2. Aprovar 
definitivament la modificació de la reglamentació general 
dels preus públics, segons text annex, que entrarà en vigor a 
partir de l’ú de gener de 2008. 3. Publicar els acords 
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definitius, així com el text íntegre de les modificacions 
aprovades definitivament. 4. Autoritzar a l’Alcalde-President 
per a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur 
a terme aquests acords adoptats.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que sorprèn i sap greu que el transport no sigui 
gratuït als menors de 18 anys; que la intenció que es 
persegueix amb aquesta demanda és afavorir el transport 
públic; que des d'Esquerra Republicana ja fa temps que han 
manifestat en el plenari aquesta intenció amb al.legacions o 
cada vegada que ha estat necessari; que no entenen que la 
gent de 17 o 18 anys no ho pugui tenir i que només hi ha 284 
joves menors de 16 anys que hagin demanat el carnet preceptiu 
per poder obtenir la gratuïtat; que hi ha 8.000 joves menors 
de 18 anys i que creuen que la pèrdua d’ingressos per part de 
l’Ajuntament seria mínima comparat amb el perjudici que es fa 
perquè estan segurs que si els menors de 18 anys tinguessin 
gratuïtat el transport públic seria agafat amb molta més 
fruïció; que creuen que seria bo prendre una decisió; que no 
poden entrendre que el senyor Richard Elelman que sempre s’ha 
distingit en la defensa del transport públic i que el senyor 
Casellas, que en el mandat passat ho va defensar moltes 
vegades, no donin suport a aquesta al.legació perquè pensen 
que s'hauria pogut acceptar per unanimitat que els menors de 
divuit anys tinguin el transport públic gratuït. 

Seguidament, intervé el senyor Richard Elelman que diu 
que aquest govern en els últims dos mesos ha treballat més 
que qualsevol altre govern cara al futur del transport 
públic; que tenen planificat durant els pròxims 10 anys una 
sèrie de programes; que el senyor Canet estarà molt satisfet 
amb el resultat que hi haurà amb el transport públic; que fa 
falta fer les coses bé i que no es poden fer les coses només 
cara a la galeria; que com a govern tenen la responsabilitat 
de treballar amb la realitat de la situació  ara mateix; que 
l’any 2008 hi ha molta gent de 16 anys que estan en edat 
laboral i es poden pagar el transport públic i que l’any que 
ve segurament canviaran i pujaran fins a l’edat de 18 anys, 
però que aquest any han decidit que no. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que la bona voluntat del senyor Elelman 
està fora de dubte; que la sorpresa del seu grup continuarà 
perquè l’any que ve es farà, però que aquest any no es pot 
fer; que la seva sorpresa es converteix en perplexitat; que 
no entén que una mesura que per l’any que ve es veu positiva 
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per a aquest any no ho sigui; que canvia "sorpresa" per 
"perplexitat" degut a l'argumentació que acaba d'escoltar; 
que s’hauria de treure del text de la reglamentació les 
referències a l’Ictineu, ja que si es passa per allà es pot 
veure que l'Ictineu ja no existeix i que és impossible que 
algú pagui per utilitzar-lo, ja que no existeix. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Richard 
Elelman que diu que entén perfectament la perplexitat del 
senyor Canet perquè està segur que després de tants anys 
treballant a l’Ajuntament com a regidor no està acostumat a 
tenir un regidor que porti tan bé un tema, però que s’ha de 
tenir paciència i que durant els pròxims quatre anys tot 
arribarà. 

A continuació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, 
acorda suprimir del text de la reglamentació les referències 
a l'Ictineu. 

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 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa; i en contra, els 
vuit membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, 
Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres. 

 
----19. Obres municipals: S’aprova inicialment la relació 
concreta i individualitzada dels béns i drets que es declaren 
de necessària ocupació per a l’execució del projecte d’obra 
municipal ordinària denominat “Projecte modificat núm. 1 
d’Estació de Bombament en alta per a l’abastament de 
Figueres”. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L’Ajuntament ple, en sessió de 6 de setembre de 2007 va 
aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte modificat núm. 1 d’Estació de Bombament 
en alta per a l’abastament de Figueres”. En relació amb 
aquest projecte s’ha elaborat la relació de béns i drets de 
necessària ocupació que s’adjunta a aquesta proposta. Atès  
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril i vist el que disposa la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
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que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i atès el que disposen la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i el 
que disposa la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre 
de 1954 i el seu Reglament aprovat per Decret de 26 d’abril 
de 1957, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l'Ajuntament 
Ple l'adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar inicialment 
la relació concreta i individualitzada del béns i drets que 
es declaren  de necessària ocupació, per a l’execució del 
projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte 
modificat núm. 1 d’Estació de Bombament en alta per a 
l’abastament de Figueres”. 2n.- Exposar al públic l’esmentada 
relació de béns i drets i notificar als propietaris i 
interessats la seva inclusió a l’esmentada relació, per 
termini d’un mes, als efectes del que preveu l’article 17 i 
18 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, i si 
s’escau, poder formular al·legacions contra la necessitat 
d’ocupació i també per a aportar les dades que permetin la 
correcció dels errors que s’observin, o qualsevol altre motiu 
d’oposició. 3r.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----20. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
del Pla especial de l’àrea compresa entre el Parc Bosc i el 
Castell de Sant Ferran. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“La junta de Govern Local del dia 3 de setembre va 
aprovar inicialment la modificació del Pla especial de l’àrea 
compresa entre el Parc Bosc i el Castell de Sant Ferran, per 
adaptar les seves determinacions a la modificació puntual del 
pla general en aquest àmbit, per a possibilitar l’ampliació 
de l’hospital, aprovada definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques el passat dia 1 de 
març. S’ha exposat al públic, sense que s’hagin plantejat 
al·legacions,  i s’ha demanat informe al Consell Català de 
l’Esport, que ha emès informe favorable, amb escrit registrat 
d’entrada núm. 21512 del 15 de novembre, que examina la 
proposta de modificació d’aquest pla especial, conjuntament, 
amb la proposta de modificació del pla especial de l’àrea 
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d’equipaments supramunicipals de Vilatenim, en relació amb 
els equipaments esportius. Vist l’informe l’informe jurídic i 
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. Atès el que 
disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que 
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’urbanisme. 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: 1r.- Aprovar 
provisionalment la modificació del Pla especial de l’àrea 
compresa entre el Parc Bosc i el Castell de Sant Ferran. 2n.- 
Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de 
l’expedient i de dos  exemplars diligenciats d’aquesta 
modificació puntual, instant la seva aprovació definitiva i 
publicació. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----21. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
del Pla parcial del sector Cendrassos Sud. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de 
maig de 2007 va aprovar definitivament la modificació del Pla 
Parcial del sector Cendrassos Sud, d’iniciativa particular 
per part de la Junta de Compensació “Residencial Cendrassos” 
si bé, supeditant l’eficàcia de l’acord d’aprovació 
definitiva a la presentació d’un text refós que incorpori una 
sèrie de precisions pel que fa a alguns dels paràmetres, 
zonificació, usos i normativa reguladora, així com algunes 
recomanacions. Amb escrit registrat d’entrada del dia 29 
d’octubre els promotors aporten la documentació del pla 
parcial que incorpora les precisions a les que es refereix 
l’acord de la Comissió d’Urbanisme en sessió de 30 de maig 
d’enguany, d’acord amb l’informe tècnic municipal. Examinat 
l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text 



 29 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació 
del Pla parcial del sector Cendrassos Sud,  que dóna 
compliment i incorpora les prescripcions establertes a 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
adoptades en sessió del dia 30 de maig de 2007. 2n.- Donar 
trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient 
i de dos  exemplars diligenciats d’aquest text refós, instant 
la seva validació definitiva i publicació.  3r.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----22. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
del Pla parcial del sector Sant Isidre de Figueres, 
d’iniciativa particular. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“La Junta de Govern Local, en sessió de 6 d’agost de 
2007, va  aprovar inicialment la modificació del pla parcial 
del sector Sant Isidre, d’iniciativa paticular. L’expedient 
va iniciar-se per acord de la Junta de Govern Local de 14 
d’agost de 2006. Atesos els documents incorporats a 
l’expedient amb posterioritat a l’acabament del període 
d’audiència i la necessitat de la preceptiva i prèvia 
publicació de la normativa del pla parcial vigent, s’adopta 
l’acord d’aprovació inicial el 6 d’agost d’enguany. El pla 
parcial d’aquest sector va ser aprovat definitivament per la 
Comissió d’urbanisme de Girona en sessió de 23 de maig de 
1991 i va ser objecte de la reparcel.lació degudament 
inscrita  d’una modificació aprovada definitivament el 15 
d’abril de 1997. Aquest sector va ser objecte de la 
reparcel·lació degudament inscrita, i de la urbanització 
completa. Per aquest sector, s’han fet les cessions 
corresponents, i es troba edificat en una part, reunint les 
parcel·les resultants, la condició de solars edificables. La 
modificació proposada afecta, parcialment, a la ordenació 
vigent i estableix un canvi d’ordenació, modificant-la de tal 
manera es passi de l’ordenació actual, habitatge en filera, a 
la proposta presentada d’habitatges aparellades o aïllades. 
Durant el període d’exposició al públic s’han presentat dues 
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al·legacions: a) Al·legació presentada per Sra. Hermitas Velo 
Andrade, amb RE 18412 de data 28 de setembre de 2007. b) 
Al·legació presentada per Sra. Raquel Blanca , amb RE 18628 
de data 2 d’octubre de 2007. Pel que fa a la primera 
al·legació, i d’acord amb l’informe tècnic municipal, el 
tècnic redactor ha informat aquesta al·legació i que 
complementa amb una valoració realitzada per CATSA, que 
consta a l’expedient exposat al pública i pel qual s’ha obert 
el termini d’audiència, i que estableix la comparativa entre 
el producte immobiliari que donaria lloc executant 
l’edificabilitat segons el planejament vigent i l’escenari 
que proposa la modificació del Pla parcial. Els resultats 
obtinguts justifiquen que la modificació proposada no 
representa una pèrdua de valor de les finques resultants. 
Criteri que és informat favorablement pels serveis tècnics 
municipals. Per la qual cosa es proposa desestimar aquesta 
al·legació. Pel que fa a la segona al·legació,  en la que 
demana que es modifiqui la normativa proposada en referència 
a l’obligatorietat de realitzar projectes i construccions 
conjuntes per a les agrupacions d’edificacions i que es 
modifiqui la normativa en referència a l’obligatorietat de 
fer tractament unitari a les agrupacions d’edificacions, el 
tècnic redactor ha emès informe i amb registre d’entrada del 
dia 21 de novembre, aporta una nova formalització de les 
agrupacions d’edificacions, de tal manera que es modifica la 
configuració proposada per al carrer Via Emporitana entre el 
carrer Empordà i el carrer Terrades, de tal manera que les 
finques propietats de l’al·legant formen part d’una  
agrupació d’edificació. Per la qual cosa es proposa 
l’estimació i acceptació parcial de l’al·legació, i que es 
concreta en el document tècnic aportat amb escrit registrat 
d’entrada núm. 21853, de 21 de novembre. S’han incorporat les 
prescripcions de l’informe emès pels serveis tècnics en data 
17 de juliol de 2007. 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 
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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.- 
Desestimar l’al·legació presentada per  la Sra. Hermitas Velo 
Andrade, amb RE 18412 de data 28 de setembre de 2007, atès 
que no s’acredita que la modificació proposada representi una 
pèrdua de valor de les finques. SEGON.- Estimar parcialment 
l’al·legació  presentada per Sra. Raquel Blanca, amb RE 18628 
de data 2 d’octubre de 2007, i incloure i preveure una nova 
formalització de les agrupacions d’edificacions, de tal 
manera que es modifica la configuració proposada per al 
carrer Via Emporitana entre el carrer Empordà i el carrer 
Terrades, de tal manera que les finques propietats de 
l’al·legant formin part d’una  agrupació d’edificació una 
nova formalització de les agrupacions d’edificacions, i poder 
resoldre el problema plantejat. TERCER.- Aprovar 
provisionalment la modificació del Pla parcial del sector 
Sant Isidre de Figueres, d’iniciativa paticular. 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.” 
 
----23. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
del Pla especial d’equipaments supramunicipals de Vilatenim. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La junta de Govern Local del dia 3 de setembre va 
aprovar inicialment la modificació del Pla especial 
d’equipaments supramunicipals de Vilatenim, redactada pels 
serveis tècnics municipals, i que incorpora la qualificació 
d’una concreta zona d’equipaments, per a usos esportius, amb 
una superfície de 4.796 m2. S’ha exposat al públic, sense que 
s’hagin plantejat al·legacions,  i s’ha demanat informe al 
Consell Municipal de Vilatenim i al Consell Català de 
l’Esport, que ha emès informe favorable, amb escrit registrat 
d’entrada núm. 21512 del 15 de novembre, que examina la 
proposta de modificació d’aquest pla especial, conjuntament, 
amb la proposta de modificació del pla especial de l’àrea 
compresa entre el Parc Bosc i el Castell de Sant Ferran, en 
relació amb els equipaments esportius. Vist l’informe jurídic 
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i 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. Atès el que 
disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que 
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’urbanisme. 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: 1r.- Aprovar 
provisionalment la modificació del Pla especial d’equipaments 
supramunicipals de Vilatenim, redactada pels serveis tècnics 
municipals, i que incorpora la qualificació d’una concreta 
zona d’equipaments, per a usos esportius, amb una superfície 
de 4.796 m2. 2n.- Donar trasllat als Serveis territorials 
d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars diligenciats 
d’aquesta modificació puntual, instant la seva aprovació 
definitiva i publicació. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----24. Obres municipals: S’aprova inicialment el projecte 
d’obra municipal ordinària denominat “Actualització del 
Projecte de construcció de col.lectors en alta per a la 
recollida d’aigües residuals dins la riera Galligans de 
Figueres”. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“El dia 8 de maig de 2003 el Ple de l’Ajuntament aprovà 
definitivament el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat Projecte de construcció de col·lectors en alta per 
la recollida d’aigües residuals dins la Riera Galligans de la 
ciutat de Figueres. L’empresa ABM ha redactat una 
actualització d’aquest projecte, l’objecte de la qual és 
descriure les obres a realitzar i efectuar un valoració 
econòmica acurada de la construcció de Col·lectors en Alta 
per a la recollida d’aigües residuals dins la riera Galligans 
de la ciutat de Figueres i consolidació dels paviments 
interiors, com a actualització del projecte redactat l’any 
2003. També és objectiu d’aquest projecte –de comú a acord 
amb els tècnics dels diferents departaments de l’Agència 
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Catalana de l’Aigua- descriure i valorar les obres de 
necessària execució per tal de deixar en bon estat el llit de 
la riera, la qual cosa no només facilitarà l’execució de les 
obres objecte principal d’aquest projecte, sinó que 
contribuirà a un millor desguàs de les aigües i una 
conservació més acurada d’aquesta riera que creua la ciutat i 
que condueix un curs d’aigües de pluja que pot ser molt 
important. La solució adoptada és l’única que es considera 
viable, ja que l’alternativa d’obrir tots els carrers no 
només provocaria moltes molèsties sinó que no solucionaria el 
problema plantejat. L’estat actual del Projecte estudia a 
fons i resol les connexions existents. Un cop executada 
l’obra es disposarà d’un tram de riera molt millorat en els 
següents aspectes: - Accessibilitat, tant de persones com de 
vehicles. - Possibilitat de manteniment a tot el tram. – 
Ventilació. - Estabilitat estructural. - Facilitat a la 
lliure circulació de l’aigua. - Separació d’aigües residuals 
i plujanes (xarxes separatives). - Eliminació de les 
infiltracions en aquest tram. - Eliminació d’una part 
d’aigües netes de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR). - Minimització del vessament d’aigües residuals. - 
Facilitat de lluita contra el rosegadors. L’actualització 
d’aquest Projecte afecta al pressupost i fa un estudi més 
acurat pel que fa a la Seguretat i Salut dels treballadors. 
Vist l’informe tècnic emès el dia 5 de novembre de 2007, que 
consta a l’expedient. Atès  l’establert al Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i vist el que disposa 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, que modifica la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels 
següents acords: 1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra 
municipal ordinària denominat “Actualització del Projecte de 
construcció de col·lectors en alta per a la recollida 
d’aigües residuals dins la riera Galligans de Figueres”. 2n.- 
Exposar al públic aquest projecte amb l’expedient complet, 
als efectes que per termini de 30 dies hàbils pugui ser 
consultat i poder plantejar les al·legacions que es 
considerin adients. 3r.- Notificar els presents acords a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i a Figueres de Serveis, SA. 
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4rt.- Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que estan d’acord amb aquest projecte; que celebren 
que s’hagi recuperar un expedient de l’any 2003, però que a 
l’informe tècnic diu que finalment l’actualització d’aquest 
projecte afecta al pressupost i que es fa un estudi més 
acurat pel que fa a la seguretat i salut dels treballadors; 
que a l’expedient no s'hi troba el pressupost anterior ni 
l’actual i que els agradaria rebre informació sobre quina és 
la diferència entre els dos pressupostos i què costarà de més 
aquesta nova actuació per saber el perjudici que ha causat el 
retard en poder executar la construcció d’aquest col.lector. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que només es 
tracta d’aprovar inicialment el projecte; que els agraeix 
molt que el recolzin perquè és un projecte llargament 
tramitat i aturat i que referent a la informació que 
sol.licita la regidora Núria Navarro li farà arribar els 
propers dies. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 

 
----25. Urbanisme: S’aprova provisionalment la Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els àmbits 
següents: el polígon o unitat d’actuació del carrer de 
l’Àngel; el carrer Nou, cantonada amb el carrer Clerc i 
Nicolau i carrer Sant Antoni; el carrer Pere III, carrer 
Oliva i carrer Víctor Català; el carrer Pujades; el carrer 
Oliva cantonada amb el carrer Torres i Bages. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El dia 26 d’abril de 2007 el Ple aprovà inicialment la 
Modificació puntual del PGOU en els àmbits següents: el 
polígon o unitat d’actuació del carrer de l’Àngel; el carrer 
Nou, cantonada amb el carrer Clerc i Nicolau i carrer Sant 
Antoni; el carrer Pere III, carrer Oliva i carrer Víctor 
Català; el carrer Pujades; el carrer Oliva cantonada amb el 
carrer Torres i Bages. Per cadascun d’aquests àmbits se signà 
un conveni amb propietaris afectats, per  desenvolupar de 
forma consensuada i de mutu acord els cinc àmbits. Aquesta 
modificació, juntament amb el seu expedient, que inclou els 
cinc convenis urbanístics signats, es van exposar a 
informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
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publicació d’anunci al Tauler d’edictes de l’ajuntament el 
dia 10 de maig de 2007, al diari el Punt el dia 17 de maig de 
2007, als setmanaris locals el dia 22 de maig de 2007, al 
DOGC el dia 21 de maig, i al BOP de Girona el dia 28 de maig 
de 2007. El document aprovat inicialment va estar penjat a la 
plana web municipal des del dia 7 de maig de 2007 fins al 
final del període d’informació pública. Es va obrir un 
període d’audiència, mitjançant notificació personal, als 
propietaris o titulars de drets dels polígons delimitats per 
aquesta modificació puntual. Pels propietaris als quals no es 
va poder practicar la notificació personal es va publicar 
l’edicte de notificació subsidiària al BOP de Girona el dia 
10 de juliol de 2007 i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament el 
dia 12 de juny de 2007. Durant el termini d’exposició pública 
es van presentar les quatre al·legacions següents: 
Núm  UA 

al·legada 
 RGE Data RGE Interessat Representant 

1 6 10759 30/05/2007 Maria Luisa Viarnés Oliveras  

2 31 12109 19/06/2007 Joaquim Bransuela Quintana  

3 31 12110 19/06/2007 Jordi Riera Sorribes  

4 24 16101 21/08/2007 Com. Prop. Edifici Pere III, 7 Cèlia Barrios Brandaris 

Mitjançant la tramesa d’un exemplar de la Modificació 
puntual, es va sol·licitar l’emissió d’informe als Serveis 
Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (demanat el 10/05/07). Amb RGE núm 10453, de 25 de 
maig de 2007, els Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge comuniquen que la 
Modificació no és objecte d’avaluació ambiental. D’acord amb 
l’informe tècnic i l’informe jurídic. 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. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme. 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: 1r.- Estimar l’al·legació presentada per 
Maria Lluïsa Viarnés Oliveras i excloure la porció de finca 
del polígon d’actuació 6, que resulta innecessari d’incloure 
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a l’esmentat polígon. 2n.- Estimar parcialment l’al·legació 
presentada per Joaquim Bransuela Quintana, en el sentit 
d’incloure la separació del seu límit de finca de tres 
metres. 3r.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per 
Jordi Riera Sorribes  en els mateixos termes que l’anterior, 
i preveure l’enretirada de tres metres, de l’edificació. 
4rt.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per Cèlia 
Barrios Brandaris, i excloure del polígon la porció de finca 
de la Comunitat de Propietaris, per resultar innecessària per 
desenvolupar el polígon. 5è.- Aprovar provisionalment la 
Modificació puntual del PGOU en els àmbits següents: el 
polígon o unitat d’actuació del carrer de l’Àngel; el carrer 
Nou, cantonada amb el carrer Clerc i Nicolau i carrer Sant 
Antoni; el carrer Pere III, carrer Oliva i carrer Víctor 
Català; el carrer Pujades; el carrer Oliva cantonada amb el 
carrer Torres i Bages. 6è.- Donar trasllat als Serveis 
territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars 
diligenciats d’aquesta modificació puntual, instant la seva 
aprovació definitiva i publicació. 7è.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que quan es va aprovar inicialment aquest tema ja van 
exposar que de tots els àmbits d'actuació que es proposaven 
hi havia el del carrer de l'Àngel que no el tenien clar, ja 
que només hi havia conveni amb una part dels propietaris; que 
en aquesta unitat d’actuació que agafa part de la zona del 
carrer Pere III i algunes finques que donen al carrer Santa 
Llogaia alguns dels propietaris no tenen consciència que en 
aquesta zona s’hi ha d’actuar perquè són finques centenàries; 
que que una de les finques afecta directament a una casa que 
està habitada per una senyora de 80 anys a la qual se li va 
fer una notificació per correu, però que està retornada; que 
desconeix si aquesta persona està d’acord en perdre la casa; 
que tindrà els seus drets urbanístics, però que perdre una 
casa on s'hi ha viscut tota la vida no ha de fer gaire gràcia 
sobretot si no s'està al cas del tema i demana que s’exclogui 
aquest àmbit del dictamen; que s’ha d'intentar posar-se en 
contacte amb aquesta persona i que una vegada se sàpiga si 
està d’acord o no amb la situació prendre una decisió 
conscient i correcta; que el senyor Alcalde fa cares 
estranyes mentre li està parlant d'això, però que creu que la 
política ha de tenir un cert rostre humà; que la ciutat dels 
detalls no és només plantar flors pels carrers, sinó que és 
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també el tracte cap a les persones; que tothom durant la 
campanya parla que la política ha de ser cap a les persones i 
que quan es prenen decisions s'obliden de les persones; que 
potser aquesta persona hi estarà d'acord, però que no se sap; 
que la seva consciència no li permet prendre la casa a una 
persona que hi ha viscut tota la vida; que a l'urbanisme de 
Figueres no li vindrà d'un mes aquell àmbit; que a la Junta 
de Portaveus s'ha dit que és urgent, però que fa molts anys 
que aquest tema està empantanagat i que no vindrà d'un mes; 
que demana que s'ho repensin i que tinguin el sentit comú i 
la sensibilitat de posar-se en contacte amb aquesta persona; 
que quan s'afecten les cases de les persones creu que 
s'hauria de ser una mica més sensible; que suposa que 
mantindran la decisió i que li sap molt de greu que sigui 
així; que des d'Esquerra Republicana insistiran perquè es 
tregui aquest àmbit de l'aprovació d'avui, perquè es posin en 
contacte amb aquesta persona i perquè en tornin a parlar; que 
això es pot fer de forma ràpida i que no vindrà d'uns dies; 
que es convoqui un ple extraordinari quan se sàpiga la 
situació que ja s'han convocat altres plens extraordinari; 
que no vindrà d'un mes i que s'ho repensin. 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que en 
el ple de 26 d'abril de 2007 ja van manifestar la seva 
postura; que l'han reiterat en tots els casos en què s'ha 
proposat una modificació puntual del Pla General i que en 
aquest cas està encara més motivada perquè l'extensió 
d'aquestes modificacions puntuals és molt gran; que 
consideren que això és més motiu perquè estigui regulat per 
un nou Pla General de tota la ciutat; que potser és la tres-
centes i pico modificació puntual i que ve a demostrar que 
l'actual Pla és totalment obsolet; que per l'extensió i per 
l'àmbit que hi ha aquí creuen que seria objecte d'una nova 
ordenació; que van votar en contra el dia 26 d'abril i que 
ara també votaran en contra. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el grup Popular manté una posició coherent en relació 
amb el mandat anterior; que vol recordar al grup d'Esquerra 
Republicana que aquestes modificacions puntuals del Pla 
general formen part d'uns treballs que es van entregar a 
l'arquitecte municipal, senyor Xavier Canosa, i que els grups 
municipals de Convergència i Unió, partit dels Socialistes i 
Esquerra Republicana van acordar sobre un criteri que havia 
de ser sempre compartit i d'acord amb el consens i la 
participació dels veïns; que això va alentir molt l'alcalde 
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Armangué a l'hora de tirar endavant aquests treballs, en nom 
del consens, de fer les coses ben fetes i de donar la 
publicitat que s'ha exposat avui i que hi ha hagut ocasió de 
fer durant els llargs mesos d'abril, maig, juny, juliol, 
agost, setembre, octubre, novembre, desembre i fins a la data 
d'avui; que s'han de fixar en quants mesos han passat, 
quantes exposicions públiques s'han fet i quines publicacions 
i notificacions s'han fet per complir amb aquest compromís 
que tenien les tres forces polítiques d'atendre, no 
l'urbanisme a la carta, d'acord amb el que digui aquesta 
senyora, sinó una petició ciutadana i veïnal que afecta tots 
els veïns que viuen des del Rally Sud fins a la Rambla i que 
tots compartien, així com tots els veïns de la Creu de la Mà 
i tots els veïns d'aquest àmbit comprès en aquest perímetre 
que es pot inscriure entre l'avinguda Salvador Dalí, mirant 
cap a Ponent, i el carrer Nou, mirant cap a Llevant, i que 
trenca el front de la Rambla; que en tot l'àmbit hi ha un 
excés de densificació perquè van passar els anys 2003, 2004, 
2005, 2006 i 2007 amb una pressió de construcció molt forta 
que va portar a exhaurir uns aprofitaments que el Pla general 
de 1983 permetia; que els grups eren conscients que els veïns 
tenien problemes; que arribaven moltes queixes referents al 
fet que la qualitat de vida en aquests espais havia 
empitjorat i es demanaven respostes urbanístiques; que fa 
aquest recorregut històric perquè el senyor Solé pugui 
calibrar fins a quin punt és injust que consideri que el 
govern és poc sensible als detalls o a les persones, perquè 
coneix una senyora que no s'ha vist en la necessitat 
d'al·legar després d'un procés públic i rigorós, amb unes 
garanties afegides que ja va fer l'anterior govern; que s'han 
exposat al públic totes aquestes modificacions del Pla 
general per al coneixement i la consideració del conjunt de 
la població i que això no calia fer-ho, però que, en nom del 
consens, aquests documents i aquestes modificacions del Pla 
general han estat mesos sotmeses a la web municipal i a 
l'exposició del públic perquè tothom hi pogués dir la seva; 
que de la trentena de modificacions del Pla general que 
l'arquitecte senyor Xavier Canosa proposava, només s'han 
tirat endavant aquelles en què hi ha hagut un grau de consens 
suficient; que l'argument del senyor Casas és respectable, 
però que no poden acceptar que el senyor Solé es mantingui en 
la mateixa línia argumental que tant va doldre al grup de 
Convergència i Unió quan es feia servir en contra de 
l'alcalde Joan Armangué; que no pot ser que quan es tracta de 



 39 

modificar el planejament, el grup d'Esquerra faci servir 
aquests tipus d'arguments que una senyora gran perd una casa; 
que cap senyora gran perd cap casa; que es modifica el 
planejament i es reparteixen unes càrregues i uns drets 
urbanístics i que es gestiona d'acord amb el dret; que un 
govern de progrés i compromès amb el conjunt de la ciutadania 
ha de prendre aquestes iniciatives, i que els ajuntaments més 
progressistes del país saben que aquestes polítiques 
urbanístiques són necessàries per millorar la qualitat de 
vida; que comprèn que el senyor Solé no doni suport a aquesta 
modificació del Pla general, però que li sembla que fa servir 
uns conceptes molt injustos per al govern municipal i que 
considera que s'ha de tirar endavant el dictamen, la 
modificació i l'aprovació provisional, perquè és la seva 
responsabilitat, ja que pateix pel conjunt de la població i, 
en especial, per les persones que viuen en aquests barris. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que el bé comú i les bones intencions no sempre tenen 
bons resultats per a tothom i que consens vol dir l'acord de 
tothom; que aquesta persona mantindrà uns drets urbanístics, 
però que si li passa un carrer per sobre és perd una casa; 
que és una casa on aquesta senyora hi ha viscut tota la vida; 
que potser s'està discutint i aquesta senyora està contenta, 
però que no se sap i que no hi ha una urgència real que no 
pugui esperar un mes; que la Presidència ha parlat de 30 
unitats d'actuació; que fa mesos que se'n van aprovar unes 
quantes i que no costaria rés aparcar-la unes setmanes i 
contactar amb aquesta persona; que estan d'acord amb el 
resultat urbanístic final, però que no estan d'acord amb la 
manera com es porta a terme; que s'ha publicat a internet i 
al BOP i que probablement aquesta senyora no sap ni què és 
tot això; que la notitifació és un paper que es deixa un dia 
a la bústia i que potser s'ha perdut barrejada amb 
propagandes de supermercats; que no ho saben; que aquesta 
senyora viu en un carrer de tota la vida i que no es deu 
imaginar que un dia vindrà l'Ajuntament i li farà passar un 
carrer por sobre de casa seva perquè és un carrer que fa anys 
que està intocat; que és important una mica de sensibilitat i 
que la política també és això; que urbanísticament esperar 15 
dies o un mes li sembla que no representa cap problema i que 
sap que pensen tirar endavant perquè tenen la majoria, però 
que aquesta no és la millor manera d'actuar. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
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l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa; i en contra, els 
vuit membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés,  
Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres. 
 
----26. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
del Pla general a l’àmbit delimitat pel camí vell de 
Vilatenim i la línia de Renfe. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 20 
d’abril de 2007 va aprovar definitivament la modificació del 
Pla general a l’àmbit delimitat pel camí vell de Vilatenim i 
la línia de Renfe, supeditant-ne la publicació a la 
presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de 
prescripcions. El dia 1 d’octubre de 2007 –RGE núm. 18492- el 
Sr. Jordi Salvat Comas,  presenta el text refós per a la seva 
aprovació. Vistos els informes tècnic i jurídic que consten a 
l’expedient. Examinat l’anterior, i de conformitat amb el que 
disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text 
refós de la modificació del Pla general a l’àmbit delimitat 
pel camí vell de Vilatenim i la línia de Renfe,  que dóna 
compliment i incorpora les prescripcions establertes a 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
adoptades en sessió del dia 20 d’abril de 2007. 2n.- Donar 
trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient 
i de dos  exemplars diligenciats d’aquest text refós, instant 
la seva validació definitiva i publicació.  3r.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 
----27. Urbanisme: S’exposa al públic una auditoria 
urbanística. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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“El dia 11 de gener de 2007 el Ple municipal acordà 
encarregar la realització d’una auditoria urbanística que 
permetés avaluar la qualitat de la gestió urbanística 
municipal i disposar de les propostes necessàries per a la 
seva millora. El dia 28 d’agost de 2007 l’Alcaldia-
Presidència va contractar amb l’arquitecte Xavier Ludevid 
Massana un contracte menor de consultoria consistent en la 
realització d’una auditoria urbanística en l’àmbit de les 
llicències urbanístiques. El dia 26 d’octubre de 2007 –RGE 
núm. 20239- el Sr. Xavier Ludevid Massana presentà 
l’auditoria urbanística en l’àmbit de les llicències 
urbanístiques, del planejament, la gestió, els projectes i 
les llicències d’activitats de l’Ajuntament de Figueres. Atès 
que l’informe d’auditoria ha de ser posat en coneixement 
general. De conformitat amb 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 24 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Posar en coneixement 
general l’auditoria urbanística en l’àmbit de les llicències 
urbanístiques, del planejament, la gestió, els projectes i 
les llicències d’activitats de l’Ajuntament de Figueres. 2n.- 
Exposar al públic aquesta auditoria urbanística mitjançant 
l’anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, als 
setmanaris locals, a un dels diaris de major difusió i al 
tauler d’edictes de la Corporació. 3r.- Penjar l’auditoria al 
web de l’Ajuntament, perquè pugui ser consultada per mitjans 
telemàtics. 4rt.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----28. Patrimoni municipal: S’aprova un conveni 
transaccional sobre una finca. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“L'Ajuntament de Figueres i el Sr. August Conesa i 
Compte mantenen un litigi respecte de la fixació del 
justipreu en l'expropiació d'una finca. I  l'Ajuntament té 
una finca doblement immatriculada (la finca registral 15.412) 
en relació amb la finca registral que figura inscrita també a 
nom de  Fustes Figueres, SL i Juan Ortiz Martinez (la 
registral  11.433). El Sr. August Conesa és titular d'una 
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opció de compra sobre aquest finca doblement immatriculada. 
Davant d'aquests conflictes es planteja la resolució 
transaccional a través d'un acord de voluntats entre les 
parts, d'acord amb el conveni adjunt. Vist el dictamen de 
l'advocada de Figueres, Sra. Margarida Ramis, l'informe 
jurídic i vist l'informe del Secretari General sobre aquest 
expedient. De conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal ide de règimlocal de Catalunya i 
el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, així com 
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 24 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, la Comissió Informativa de 
l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa 
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- 
Aprovar el conveni transacional adjunt, en base al qual: a.- 
Aprovar la transaccó estrajuidicial per posar fi al 
procediment de judici ordinari núm. 134/06 i en base al qual 
l'Ajuntament de Figueres reconeix la titularitat de la finca 
doblement immatriculada, en favor de Juan Ortiz Martínez i 
Fustes Figueres SL sobre les finques 11.433. 15412 i 24.731, 
d'acord amb el conveni adjunt. b.- D'acord amb aquest 
conveni, el Sr. August Conesa i Compte desisteix del recurs 
contenciós administratiu seguit per la secció 2a. del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
86/2006, en reclamació a l'Ajuntament de Figueres de 
259.864,551 ptes, equivalents a 1.561.817,4 �, més interessos 
legals. c.- El Sr. August Conesa i Compte procedeix a la 
cessió anticipada dels terrenys de superfície 10.467 m2, 
destinats a un equipament escolar que afronta amb l'IES 
Alexandre Deulofeu, en el sector urbanitzable Carretera de 
Llers. 2n.- 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 Casas Luís 
que diu que tal com ja ha dit a la Junta de Portaveus i vist 
l'informe del secretari que diu "que l'expedient no compleix 
la normativa vigent" i el de l'interventor que diu "que 
considera que l'expedient d'aquest conveni no queda 
justificada la seva conveniència per l'interés públic"; que 
sempre segueixen la pràctica d'estar d'acord amb els informes 
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del Secretari i de l'Interventor, com a tècnics jurídic i 
econòmic de la Corporació, i que votaran en contra. 

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que 
vistos els informes del secretari general i de l'interventor 
muncipal s'abstindran; que no votaran en contra perquè va bé 
sol.lucionar els problemes que venen de lluny, però que el 
conveni acaba essent no excessivament favorable als 
interessos municipals si és que totes les tramitacions s'han 
fet bé; que a la comissió informativa s'havia parlat que es 
tenia por de perdre el judici pel tema de l'expropiació; que 
s'ha de suposar que si des de l'ajuntament s'ha treballat bé 
no s'ha de tenir aquesta por i que s'abstindran. 

A continuació, fa ús de la Presidència que agraeix 
l'abstenció del grup d'Esquerra; que el govern té interés en 
resoldre un tema que ha heretat; que es manté un litigi 
important per una finca doblament immatriculada i per uns 
terrenys dels quals es reclama l'expropiació; que hi ha un 
desacord sobre els preus que s'han d'acordar a l'entorn del 
valor d'aquests terrenys, però que s'hi ha afegit la urgència 
que la ciutat es troba molt mancada de nous equipaments 
escolars; que urgeix avançar en la negociació amb el senyor 
Conesa per fer possible la construcció d'una nova escola al 
costat de l'Institut d'Ensenyament Secundari Deulofeu i que 
aquest interés públic fa que s'hagin esforçat molt en tancar 
un acord i estalviar-se que potser passi una decada més 
pendent que un jutge digui si tenien o no tenien raó; que 
agraeixen molt l'esforç que han fet els privats; que creuen 
que és un acord raonable i que, com diuen els juristes, 
sempre "val més un mal acord que un bon judici" perquè no se 
sap mai a qui s'acabaria donant la raó; que no es vol 
cronificar aquest tema en el temps i que li ha semblat oportú 
de tirar-lo endavant.  

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa;  en contra, els 
dos membres de l’Ajuntament següents: Casas Luis i Borrego 
Torres; i en abstenir-se els sis membres de l'Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler. 
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----29. Serveis municipals: S’informa favorablement 
l’actualització de les tarifes de taxi amb aparell taxímetre 
pel sistema simplificat per l’any 2008. El senyor Yécora 
Romero procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vista la sol·licitud de l’Associació Taxis Figueres 
relativa a l’actualització de les tarifes de taxi amb aparell 
taxímetre, pel sistema simplificat per l’any 2008, segons 
escrit enregistrat amb el núm. 18889 de data 5-10-2007.I que  
posteriorment, amb escrit enregistrat d’entrada núm. 22084 de 
data 23-11-2007, sol·liciten que les tarifes s’aprovin pel 
sistema ordinari d’acord amb l’informe emès per l’enginyer 
municipal, així com demanen un canvi d’horaris: tarifa 1 de 
20 a 8 hores i tarifa 2 de 8 a 20 hores. Vist que l’article 
31 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que 
la determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans 
de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en matèria de 
preus.  Que les tarifes han de garantir sempre la cobertura 
del cost del servei i han d'assegurar un benefici empresarial 
raonable. I que l'aprovació del règim de tarifes aplicables 
als serveis interurbans de taxi correspon al departament  de 
Política Territorial i Obres Públiques. informe emès per 
l’enginyer municipal en data 7-11-2007, el qual consta en 
l’expedient. Atès el que disposa el Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats 
i comunicats (DOGC de 25 de juliol) modificat pel Decret  
328/1990, de 21 de desembre, (DOGC d’1 de febrer de 1991), el 
Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat (DOGC de 28 de desembre), i la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi (DOGC de 16 de juliol), la 
Comissió informativa de l’àrea de serveis urbans, mobilitat i 
seguretat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 1r.Informar favorablement l’actualització de 
les esmentades tarifes de taxi, relatives al servei urbà, en 
la forma  proposada per  l’Associació Taxis Figueres,  i que 
són les següents: 
CONCEPTE 
Tarifa 1 (Laborables de 20 a 8 hores,  dissabtes, diumenges i 
festius) 
Baixada de bandera......................6,10 EUR 
Km recorregut...........................1,41 
Hora d’espera...........................20’00 
Tarifa 2  (Laborables de 8 a 20 hores) 
Baixada de bandera......................4,90 
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Km recorregut...........................1,31 
Hora d’espera...........................19,00 
Mínim de percepció......................7,00 
Suplements: 
Sortida estació.........................1,05 
Avís telefònic..........................1,60 
Maletes superiors a 55x35x35............1,60 
Animals domèstics.......................3,15 
Festes locals (29/06 i 3/05)............1,80 
2on.Trametre còpia de l’expedient, juntament amb l’informe 
del Ple,  a la  Comissió de Preus de Catalunya per la seva 
aprovació. 3r.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció 
de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors.” 
 
----30. Serveis municipals: Es fixa a Cintra Aparcamientos, 
SA que el termini per a l’entrega del projecte i resta de 
documentació de l’aparcament del passeig Nou comenci a 
comptar des de la notificació a la concessionària dels 
criteris d’ordenació i utilització de la superfície. El 
senyor Yécora Romero procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de 4 d’octubre de 2007 va adjudicar a Cintra 
Aparcamientos, S.A, el contracte de concessió d’obra pública 
per a la construcció i explotació de dos aparcaments 
soterrats per a vehicles, al subsòl dels terrenys de domini 
públic municipal situats al Passeig Nou i al costat de 
l’Hospital de Figueres. En data 13 de novembre d’enguany s’ha 
signat el contracte. La clàusula 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars estableix que en el termini màxim 
de tres (3) mesos des de la signatura del contracte, el 
concessionari haurà de presentar a l’Ajuntament els projectes 
executius de les obres de construcció dels aparcaments, obres 
complementàries i projecte d’activitat. Mitjançant instància 
amb registre d’entrada 21727/2007 el concessionari sol·licita 
que el termini d’entrega del projecte d’aparcament del 
Passeig Nou comenci a comptar a partir del moment que 
l’Ajuntament hagi decidit la proposta d’ordenació del Passeig 
Nou. L’arquitecte municipal ha informat que atès que 
l’Ajuntament encara no ha decidit sobre la utilització de la 
superfície del Passeig Nou, resulta raonable que el projecte 
de construcció de l’aparcament es redacti a partir de 
disposar de dades fermes sobre la superfície, pel que la 
Comissió Informativa de l’àrea de serveis urbans, mobilitat i 



 46 

seguretat, proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
següents: 1er.- Estimar la sol·licitud efectuada per Cintra 
Aparcamientos, S.A, mitjançant instància amb registre 
d’entrada 21727/2007, i acordar que el termini de tres (3) 
mesos per a l’entrega del Projecte Executiu de l’aparcament 
del Passeig Nou i la resta de documentació a què es refereix 
la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives, comenci 
a comptar a partir de la data en què l’Ajuntament comuniqui a 
la concessionària els criteris d’ordenació i utilització de 
la superfície. 2on.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 
 
----31. Personal: Es reconeix la compatibilitat de treball a 
un empleat municipal. El senyor Yécora Romero procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Vista la sol.licitud presentada per la Sra. Carme 
Noguera Pérez en la que exposa que donada la seva formació 
acadèmica voldria realitzar de forma puntual i fora del seu 
horari laboral tasques de docència i demana que li sigui 
aprovada la compatibilitat per la realització d'aquestes 
tasques. Vist l'informe emès pel Cap del Servei de Gestió i 
assessorament jurídic i econòmic que 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 elprincipi 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 
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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 
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'obres, 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 
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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 
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 
de l'Àrea de Serveis a les persones i processos estratègics 
proposa la Ple  Municipal l’aprovació dels acords següents: 
1r. Reconèixer a la Sra. Carme Noguera Pérez la 
compatibilitat de treball per a l’exercici de les tasques de 
docència, 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.” 
 
----32. Patrimoni municipal: S’aprova definitivament el 
“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
Casa Cultural d’Andalusia per la cessió d’ús de part del 
Centre Cultural Molí de l’Anguila”. El senyor Llueca 
Fonollosa procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 6 de 
setembre de 2007 va aprovar inicialment el “Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Casa 
Cultural d’Andalusia per la cessió d’ús de part del Centre 
Cultural Molí de l’Anguila”. L’expedient ha estat sotmès a 
informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 188 de 25 de setembre de 2007, 
sense que s’hagin presentat al·legacions. Atès l'establert al 
Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Decret 
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336/1988, de 17 d'octubre; per tot l'anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos 
estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
següents: 1er.- Aprovar definitivament el text adjunt titulat 
"Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la 
Casa Cultural d'Andalusia per la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila", que entrarà en vigor en 
la data d’aprovació definitiva pel Ple. 2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Prossegueix la seva intervenció el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que en el Ple del dia 6 de setembre la 
regidora Milan va exposar suficientment els aspectes relatius 
al conveni que avui es proposa aprovar definitivament; que 
vol destacar que les entitats ja fan ús d'aquests espais; que 
ja s'estan gestionant les primeres cessions d'una manera 
regular a d'altres entitats que en faran els usos que preveu 
el conveni; que s'ha de tenir en compte els dèficits d'espais 
per a altres entitats que poden ser solventades en un futur 
per mitjà d'un hotel d'entitats o l'ús dels centres cívics i 
que consideren que aquesta és una bona sol.lució per cobrir 
les necessitats d'aquestes tres importants entitats 
figuerenques. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que el seu grup municipal es va abstenir el 
mes de setembre i que el vot d'avui és el mateix; que no hi 
votaran en contra perquè no estan en contra de que 
s'estableixin convenis amb entitats de Figueres; que voldrien 
establir convenis d'aquest tipus amb totes les entitats que 
treballen per Figueres i com que no es poden establir no hi 
poden votar a favor; que no votaran a favor perquè hi ha tres 
entitats que tenen un tracte molt digne, però que n'hi ha 
d'altres que no tenen unes condicions tan generoses; que hi 
ha conflictes de temes d'espais d'alguna entitat; que els 
hagués agradat que aquests conflictes s'haguessin pogut 
resoldre, no mitjançant l'excepcionalitat de la cessió de 
l'ús durant 10 anys d'un espai, sinó que hauria d'haver estat  
l'Ajuntament qui hagués liderat la gestió a l'estil d'hotel 
d'entitats d'aquest nou equipament que ja comença amb les 
claus donades; que és l'Ajuntament el que ha de fer gestions 
perquè aquest espai es pugui deixar a d'altres entitats; que 
per Esquerra Republiacna aquest no és un model d'ús d'espais 
públics i que pensen que hi d'altres models de gestions que 
són més oportuns. 
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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 
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, 
Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer 
Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Casas 
Luis i Borrego Torres; i en abstenir-se, els sis membres de 
l'Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler. 
 
----33. Patrimoni municipal: S’aprova definitivament el 
“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 
Colla Castellera de Figueres per la cessió d’ús de part del 
Centre Cultural Molí de l’Anguila”. El senyor Llueca 
Fonollosa procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 6 de 
setembre de 2007 va aprovar inicialment el “Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la Colla 
Castellera de Figueres per la cessió d’ús de part del Centre 
Cultural Molí de l’Anguila”. L’expedient ha estat sotmès a 
informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 188 de 25 de setembre de 2007, 
sense que s’hagin presentat al·legacions. Atès l'establert al 
Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre; per tot l'anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos 
estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
següents: 1er.- Aprovar definitivament el text adjunt titulat 
"Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la 
Colla Castellera de Figueres per la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila”, que entrarà en vigor en 
la data d’aprovació definitiva pel Ple. 2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els catorze membres de l’Ajuntament 
següents: Vila Vicente, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa, Casas Luis i Borrego Torres; i en abstenir-
se, els sis membres de l'Ajuntament següents: Canet Coma, 



 51 

Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés i Bertran Soler. 
 
----34. Patrimoni municipal: S’aprova definitivament el 
“Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
l’Associació Amics dels Gegants de Figueres per la cessió 
d’ús de part del Centre Cultural Molí de l’Anguila”. El 
senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 6 de 
setembre de 2007 va aprovar inicialment el “Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació 
Amics dels Gegants de Figueres per la cessió d’ús de part del 
Centre Cultural Molí de l’Anguila”. L’expedient ha estat 
sotmès a informació pública mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 188 de 25 de 
setembre de 2007, sense que s’hagin presentat al·legacions. 
Atès l'establert al Reglament de Béns de les entitats locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre; per tot 
l'anterior, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis a 
les persones i processos estratègics proposa al Ple Municipal 
que s’adoptin els acords següents: 1er.- Aprovar 
definitivament el text adjunt titulat "Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i l’Associació 
Amics dels Gegants de Figueres per la cessió d'ús de part del 
Centre Cultural Molí de l'Anguila", que entrarà en vigor en 
la data d’aprovació definitiva pel Ple. 2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els catorze membres de l’Ajuntament 
següents: Vila Vicente, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa, Casas Luis i Borrego Torres; i en abstenir-
se, els sis membres de l'Ajuntament següents: Canet Coma, 
Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés i Bertran Soler. 

 
----35. Pressupostos: S’aproven els comptes generals del 
pressupost corresponents a l’exercici 2006. El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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“Rendits per l'alcalde president els comptes generals 
del pressupost corresponent a l'exercici de 2006, sobre els 
quals ha emès informe la Comissió Especial de Comptes, s'han 
exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 216 corresponent al dia 7 de 
novembre de 2007, per un termini de quinze dies, sense que 
s'hagi formulat cap al.legació,  per la qual cosa escau de 
conformitat amb el que estableix l'article 212 del text refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre els 
comptes al Ple, perquè puguin ésser examinats i si escau, 
aprovats. Per tot l'anterior, la Comissió Especial de Comptes 
proposa a l'ajuntament en Ple l'adopció de l'acord següent: 
Aprovar els comptes generals del pressupost corresponents a 
l'exercici de 2006, junt amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, de conformitat amb el que estableix 
l'article 212 del text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març.” 
 
----36. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions. 
 
----Urbanisme: S’estima el recurs de reposició interposat per 
“Subirats Berenguer Immobiliària SA contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 6 de setembre de 2007 d’aprovació definitiva 
d’un estudi de detall. La Presidència procedeix a la lectura 
de la proposta següent: 

“L'Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2007 va 
aprovar definitivament l'estudi de detall  relatiu a la 
ordenació de volums i de reajustament d’alineacions i rasants 
en una finca situada al costat del CEIP Pous i Pagès, 
d’iniciativa particular.Amb escrit registrat d'entrada úm. 
4006, del 8 de novembre de 2007, amb efectes de registre del 
dia 5 de novembre, l'entitat promotora de l'estudi de detall, 
la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, SA" interposa 
recurs de reposició contra l'acord plenari abans reproduit. 
S'al.lega, en síntesi, que no és objecte de regulació o 
concreció, a través d'un estudi de detall, de les obligacions 
que, si s'escau, han de correspondre a la propietat, 
relatives a l'exigència de determinades obres d'urbanització 
(en aquest cas plantació d'arbres)  a l'interior de l'espai 
lliure privat de la finca. En concret, es discuteix la 
legalitat d'imposar, a través d'un estudi de detall, la 
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següent obligació: "El projecte d'edificació i ordenació de 
l'espai lliure privat ha de preveure la plantació d'elements 
vegetals arbrats en una propoció de 1 individu cada 500 m2 de 
parcel.la emplaçats de tal manera i amb les característiques 
necessàries que permetin garantir la correcta integració 
ambiental de l'edifici en l'entorn del castell de Sant Ferran 
i en el límit de sòl urbà del municipi." Vist l'informe 
jurídic de 12 dels corrents, en el que es proposa estimar 
aquest recurs de reposició. Atès el que estableix la 
disposició transitòria novena del 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 juilol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en 
relació amb el que disposa l’article 39 de la normativa del 
Pla General de Figueres. I atès el que establix  el Decret 
Legislatu 1/1990 pel qual s'aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, tenint en 
compte que el Pla General de Figueres no ha estat adaptat a 
les previsions de la Llei 2/2002  ni al vigent TRLU. Per tot 
l'anterior, aquesta alcaldia presidència proposa a 
l'Ajuntament Ple, l'adopció dels acords següents: 1r.- 
Estimar el recurs de reposició interposat amb l'escrit 
registrat d'entrada núm. 4006, del 8 de novembre de 2007, amb 
efectes de registre del dia 5 de novembre, per part de 
l'entitat promotora de l'estudi de detall, la mercantil 
"Subirats Berenguer Immobiliària, SA" contra l'acord adoptat 
per l'Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2007 que 
va aprovar definitivament l'estudi de detall d'ordenació de 
volums i de reajustament d’alineacions i rasants en una finca 
situada al costat del CEIP Pous i Pagès, en el sentit 
següent:  deixar sense efecte la previsió continguda a 
l'estudi de detall següent:  "El projecte d'edificació i 
ordenació de l'espai lliure privat ha de preveure la 
plantació d'elements vegetals arbrats en una propoció de 1 
individu cada 500 m2 de parcel.la emplaçats de tal manera i 
amb les característiques necessàries que permetin garantir la 
correcta integració ambiental de l'edifici en l'entorn del 
castell de Sant Ferran i en el límit de sòl urbà del 
municipi." 2n.- Notificar aquest acord a l'interessat, així 
com a Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 3r.- Ordenar la 
publicació de l'aprovació definitiva de l'estudi de detall, 
que inclou la correcció corresponent a l'estimació d'aquest 
recurs de reposició, en els termes indicats. 4rt.- Facultar 
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l'alcaldia presidència per a l'adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

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

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, la proposta abans transcrita. 
 
----Protocol: S’acorda realitzar els actes que es considerin 
adients per donar a coneixer la vida i la gesta de l’aviador 
Joaquím Collar Serra. 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 Joaquim Collar i Serra va néixer a 
la nostra ciutat el 25 de novembre de 1906. Va ingressar a la 
Acadèmia de Cavalleria en 1921. En 1927, ja amb la graduació 
de tinent va ingressar a l’escola d’aviació de Los Alcázares 
(Murcia). Amb el títol de pilot va ser destinat a la unitat 
d’aviació de Melilla. En 1930 va ser professor de l’esquadra 
d’instrucció i experimentació a Cuatro Vientos (Madrid). Va 
ser un dels millors pilots d’aquella època. De idees 
republicanes, participa el 15 de desembre de 1930 en el 
fracassat cop d’estat contra la monarquia. Es va exiliar 
primer a Portugal, desprès a Anglaterra, i finalment a París. 
Amb la proclamació de la II República va tornar a Espanya, a 
on se li va retornar el càrrec dins l’exercit. Va mantenir 
sempre un estret contacte amb la seva ciutat natal i el 3 de 
gener de 1932 va participar en un acte al Club Aeronàutic 
Empordanès, participant, durant les fires del mateix any, en 
diverses exhibicions aèries. El 9 de juny de 1933, juntament 
amb Mariano Barberán, va iniciar el vol sobre l’Atlàntic, 
seguint la ruta de Cristòfol Colom. Van arribar a Camagüey 
(Cuba) el 10 de juny, on van ser rebuts com herois. El 20 de 
juny van iniciar viatge cap la Ciutat de Mèxic, però per 
causes desconegudes el seu avió va desaparèixer, sent, 
aquest, un dels grans misteris i mites de la historia 
aeronàutica mundial. Per tot això, el Grup Municipal Popular 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 1er.- Que amb 
motiu del 75è. aniversari del vol abans esmentat -i pel qual 
Joaquim Collar és conegut dins el mon de l’aviació-, que per 
part de l’Ajuntament es realitzin els actes que es considerin 
adients per donar a conèixer a tots els ciutadans de Figueres 
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la vida i la gesta d’un dels figuerencs més il·lustres. 2on.- 
Que en la propera comissió del nomenclàtor s’estudií atorgar 
a Joaquim Collar i Serra, a títol pòstum, el de “Fill 
Predilecte de Figueres”. 

Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que ha estat molt difícil reduir en una sola 
plana el que és la vida de Joaquím Collar i que si s'agafa el 
google i es posa el nom es veurà la gran quantitat d'entrades 
que té; que es troba a totes les revistes d'aeronàutica 
mundial; que l'any passat es va complir el seu centenari i 
que l'anterior equip de govern no va fer cap acte; que el 
diari cubà Gramma li va dedicar un número especial; que si hi 
ha un rànking de figuerencs coneguts internacionalment el 
primer seria Salvador Dalí i el segon seria en Joaquim Collar 
i que els agradaria que es tingui en consideració aquesta 
moció.  

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

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
dóna suport a la proposta; que el que s'hi ha ratificat li 
sembla coherent; que entre tots han de ser capaços d'ajudar 
al regidor de Cultura a què es programin el màxim d'actes 
possibles; que ha de servir a tots per recordar que la 
Figueres d'aquella època va ser pionera en el mòn de 
l'aeronàutica a Espanya i que serà una bona oportunitat per 
coneixer millor la nostra història i les aportacions a la 
història universal. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que des del govern s'aplicarà aquesta moció amb tant 
d'encert com es pugui; que li recorden que el tema de 
l'homenatge, la commeració i el reconeixement a la figura de 
Joaquim Collar ja ha estat incorporat a l'ordre del dia 
provisional de la futura comissió del nomenclator perquè 
aquesta és una iniciativa que ja es va plantejar i que ja hi 
ha algu que aquest tema li ronda pel cap; que vol manifestar 
la sorpresa que un fervorós anticastrista estigui tan al cas 
del que es publica a Cuba a l'entorn de l'aviador Collar; que 
el coneixement i la il.lustració no coneix fronteres 
ideòliques i que compte amb l'admiració de la Presidència.  

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que agraeix el suport de tots els grups; que li 
agrada estar informat del què passa a la resta de món; que 
també vol recordar que l'any que ve se celebra el 50è. 
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aniversari de la base militar del Paní i que va comportar la 
presència de molt personal militar a la ciutat; que a Roses i 
a d'altres punts de faran actes i que demana que l'Ajuntament 
també s'hi adhereixi. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que li sembla una proposta excel.lent; 
que la base militar del Paní va portar la presència de molta 
vida a la ciutat durant els anys 50, 60 i 70 i que es 
traslladin els suggeriments a la comissió del nomenclator. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
moció transcrita. 
 
---37. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Personal: La Presidència informa sobre la contractació de 
personal eventual. Fa ús de la paraula la Presidència que diu 
que el govern municipal tenia la intenció de dur a 
consideració d'aquest plenari, amb caràcter d'urgència, la 
provisió del cap de l'àrea de Cultura, ja que el senyor Pep 
Torner ha abandonat les seves funcions per passar a dirigir 
la Casa de Cultura de Girona; que es troben en la necessitat, 
tal i com es desprèn de l'informe de l'auditoria urbanística 
d'incorporar als serveis municipals un coordinador gerent a 
l'àrea d'urbanisme; que també tenen la necessitat 
d'incorporar, com a compromís polític, un cap de recursos 
humans per tal d'anar incorporant criteris d'empresa en el 
funcionament d'aquesta administració; que són tres figures 
importants que el govern té la intenció d'incorporar amb 
urgència en la seva gestió del cotidià; que a la junta de 
portaveus els diversos grups han fet coneixer la seva 
comprensió, predisposició i urgència en la necessitat 
d'aquests càrrecs, però que hi ha elements de tipus jurídic i 
formal que recomanen, en nom del consens i de fer les coses 
ben fetes, que aquests tres nous càrrecs s'han de proveir al 
principi del mes de gener quan s'aprovi el pressupost 
municipal i la relació de llocs de trebal i que no ha de ser 
per una qüestió de forma que el govern no aconsegueix 
treballar d'acord amb l'oposició; que és un compromís polític 
de l'alcaldia i dels grups que donen suport al govern que 
quan es discrepa sigui per qüestions de fons i no per 
qüestions formals; que encara que tenen la majoria suficient 
ha semblat que en nom del consens és millor atendre les 
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posicions dels grups de l'oposició i deixar per aprovar 
aquests tres llocs de treballs per al mes de gener; que el 
càrrec de recursos humans i el cap de gerent a l'àrea 
d'urbanisme són càrrecs molt importants, però que poden 
esperar; que a l'àrea de cultura i el senyor regidor de 
cultura estan patint molt perquè un àrea tan important com la 
de cultura no està proveïda del seu cap i que és un tema que 
afecta molt la gestió del cotidià; que sembla que les 
recomanacions dels grups són ben intencionades, que busquen 
que a l'Ajuntament es facin les coses bé i que el govern no 
té cap inconvenient en treballar tots d'acord sempre que 
sigui possible. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que agraeix que la Presidència hagi recollit aquests 
suggeriments; que no tenia intenció d'intervenir, però que 
tal com la Presidència ho explica queda molt maco i molt bé; 
però que suposa que, tant per Esquerra Republicana com pel 
grup Popular, no és una qüestió de fons menor; que agraeix 
que el govern hagi estat receptiu, però que ha d'entendre que 
és lògic que se li hagi dit el que se li ha dit a la Junta de 
Portaveus; que no és manera de procedir que una hora i mitja 
abans d'un plenari sense l'informe del secretari i amb 
caràcter d'urgència s'hagi d'acceptar que es contractaran 
tres persones a l'Ajuntament; que hi ha més temps per 
preparar-ho; que el procediment de contractació no és el 
correcte i que sinó s'explica pot semblar que són uns 
"tiquismiquis" formals; que agraeix la sensibilitat de la 
Presidència; que pensen que amb la contractació de personal 
s'han de fer les coses ben fetes perquè no generin altres 
situacions, ja que pot semblar que s'està fent el 
"perepunyetes" en alguna cosa; que creuen que en aquest cas 
és prou clar i que el govern ho ha acceptat; que pot comptar 
en el seu moment amb el suport d'Esquerra Republicana i que 
entenen perfectament les presses en el cas del Cap de Cultura 
perquè s'ha perdut, per iniciativa pròpia, el cap tècnic de 
l'àrea i que requereix ràpidament que es cobreixi aquesta 
plaça. 

 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Casas Luís 
sobre la construcció d'una vorera de vianants a la Ronda Sud.   
Fa ús de la paraula el senyor Casas Luís que diu que s'ha 
alegra que s'hagi recuperat un expedient de l'any 2003 i que 
ja n'ha fet referència quan s'ha parlat del tema de 
clavegueram de la riera; que demana si es pot recuperar un 
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expedient que va presentar fa dos mandats el grup de 
Convergència i Unió sobre la construcció d'una vorera de 
vianants a la Ronda Sud des de l'Intermarché fins a la 
cruïlla de la carretera d'El Far; que és un lloc on hi va 
molta gent; que ho han reivindicat vàries vegades i que el 
mateix grup que el va presentar en el seu moment el pugui 
recuperar i el tiri endavant. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que és un 
tema que preocupava molt a l'ex regidor senyor Antoni Calvó; 
que va portar a terme diverses iniciatives en aquest sentit; 
que lamentablement totes van resultar infructuoses i que s'hi 
està treballant. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que aquest tema el grup d'Esquerra Republicana el va 
fer incloure en un pressupost a l'any 2005; que com es pot 
comprovar els pressupostos serveixen pel que serveixen i que 
se'n fa el cas que se'n fa. 
 
----Fires i festes: Pregunta que formula el senyor Solé Soler 
sobre la pista de gel de la Rambla. Fa ús de la paraula el 
senyor Solé Soler que diu que la pregunta va relacionada amb 
el moviment que hi ha hagut aquests darrers dies a la Rambla 
amb el muntatge d'una pista de gel; que sembla estrany que 
mai s'havia muntat una pista de gel  a la ciutat i que es 
faci aquest any que hi ha sequera; que suposa que li diran 
que una pista de gel no comporta un gran consum d'aigua; que 
creu que una de les funcions de les administracions és 
l'educativa i la de donar exemple i que això és un mal 
exemple; que hi ha un decret de la Generalitat que diu que 
s'haurien d'evitar els usos lúdics de l'aigua i que també ho 
recull el pla de contingència per a la sequera de Fisersa; 
que suposa que li diran que aquesta aigua està recuperada o 
s'ha agafat d'un aquifer, però que la majoria de la gent no 
ho sap; que es dóna la visió de que aquí sembla que no passi 
rés i que si no passa en forma de pluja d'aquí a no gaires 
mesos poden passar moltes més coses; que llavors seran més 
conscients del problema de l'aigua i que no és només el 
problema l'aigua, sinó també el consum energètic; que estan 
en un país Mediterrà en que fa un determinat temps i que 
mantenir una pista de gel té un consum energètic; que tots 
parlen de sostenibilitat, de Kioto, de Bali i que tot sembla 
que quedi en paraules perquè a l'hora de la realitat es fa 
com si no passés  rés; que sembla un acte de nou ric "com que 
podem ho fem"; que es prescindeix del model i que cal 
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preguntar-se a quin model respon la pista de gel a Figueres; 
que no hi ha cap tradició de patinatge sobre gel a Catalunya 
llevat d'alguns llocs del Pirineu i del palau blaugrana de 
Barcelona; que la comarca està molt sensible amb el pas de la 
línia de molt alta tensió i que a bona part del govern és un 
tema que no el preocupa gens, però que hi ha sensibilitat 
comarcal; que és un model de consum energètic que no porta 
enlloc; que el senyor Alcalde fa uns dies en un ple 
extraordinari va dir que s'havia de deixar de mirar a Girona 
i que l'única explicació que se'ls acut a Esquerra és que 
l'any passat a Girona es va fer una pista de gel i que s'ha 
imitat Girona; que no és aquesta la manera de treballar i de 
tirar endavant propostes; que es poden fer altres activitats 
perfectament adequades; que temps enrera ja s'havien fet amb 
molta participació i que no tenen cap d'aquests problemes de 
consum; que creu que també s'està equivocant el model; que és 
un model caduc i que s'hauria de començar a evitar; que 
pregunta quin cost té, ja que han buscat pel pressupost i no 
han trobat cap partida pressupostària per a una pista de gel; 
que deu tenir un cost de muntatge, de manteniment i de 
consums; que sembla que amb els pressupostos i amb les 
partides es pot fer qualsevol cosa i de qualsevol manera; que 
s'han de seguir uns procediments i que aquesta despesa no 
surt enlloc; que pregunta quina despesa té per quinze dies, 
ja que s'ha publicat que és més de 100.000 euros; que creu 
que aquesta no es la manera de procedir; que avui s'ha 
publicat que a Roses s'ha près la iniciativa de muntar una 
pista que no és de gel, però que s'hi pot anar a patinar, no 
té consum energètic, ni d'aigua i té un cost de 12.000 euros 
i que es perfectament aplicable a Figueres; que creu que 
s'estan equivocant i que pregunta de quina partida sortirà i 
d'on es pensen treure els diners; que què pensa el regidor de 
Medi Ambient d'aquesta qüestió perquè creu que el seu partit 
no hi està massa d'acord i que és un model que va en contra 
del que el seu partit defensa. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que primer 
la regidora de Joventut que coordina i promou amb molt 
d'encert i il.lusió aquesta iniciativa li donarà les 
explicacions que calguin; que espera que el satisfacin i 
l'alliberin dels dubtes que mostra i que tot seguit si ho 
considera oportú el senyor Richard Elelman donarà compte del 
que consideri. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Milán 
Peñalver que diu que espera poder respondre totes les 
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preguntes del senyor Solé i que tenia ganes de fer una roda 
de premsa i comentar-ho tot; que han sortit moltes 
informacions als diaris que són totalment incertes; que 
respecte al tema que més preocupa que és el de l'aigua són un 
govern sensible i conscient de l'estat de sequera de la 
conca; que van estar mirant d'on es podia treure l'aigua 
perquè no suposi cap problema afegit i que, si això no 
s'hagués aconseguit, s'hagués desestimat el fet de fer una 
pista de gel natural; que l'aigua surt de la depuradora del 
Castell i s'utilitza per netejar diariament els filtres; que 
aquesta aigua en un futur proper es reclicarà, però que ara 
no es recicla i que no es aigua bruta i es pot utilitzar; que 
des de la seva regidoria li van dir que no feia falta posar-
hi clor perquè és per a una pista de gel, però que ha demanat 
que es clorés; que s'està utilitzant una aigua que no 
representa cap despesa d'aigua per a la ciutat perquè és una 
aigua que es llança i que està clorada, pero que no està 
potabilitzada; que tota la problemàtica que hi havia amb Medi 
Ambient era perquè no es pot utilitzar aigua potabilitzada; 
que aquesta aigua és la mateixa que es pot utilitzar en una 
piscina particular o municipal; que és veritat que la pista 
de gel és una il.lusió; que gràcies a la pista de gel ha 
rebut trucades de moltes persones que tenen deus d'aigua i 
que la ciutat està plena de deus d'aigua; que hi ha molts 
edificis amb motors dia i nit que treuen aigua que va a parar 
a les clavagueres; que una persona li va explicar que el 
senyor Josep Maria Bernils havia fet un llibre que explica 
sobre les fonts que hi ha a la ciutat; que amb tota la 
informació que ha rebut de la ciutadania es va posar en 
contacte amb el senyor Richard Elelman i s'ha concretat que 
la regidoria de Medi Ambient faci un plànol científicament 
comprovat de totes les deus d'aigua que té la ciutat i que 
això d'aquí a deu anys pot ser molt important i d'una gran 
riquesa, ja que com tots saben l'aigua és un bé escás; que 
respecte al cost de la pista de gel si s'entra en google i es 
demana informació els preus poden variar i que amb tots els 
costos no arriba als 100.000 euros; que gairebé el 50% 
d'aquests 100.000 euros ja estan recuperats amb publicitat, 
que la resta s'ha de pagar i que esperen arribar a aquest 
altre 50%; que li assegura que en d'altres llocs el primer 
any potser no s'arriba a cobrir la despesa, però que al segon 
any o al tercer s'ha superat en molt; que des de la regidoria 
de Joventut li dóna gust poder dir que Figueres fa una cosa 
que aporta diners i que si no és aquest any espera que la 
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cosa funcioni i que l'any que ve es pugui tornar a fer; que 
com a govern no s'emmirallen amb Girona, sinó que 
s'emmirallen en tots les ciutat i temes que funcionen; que va 
proposar a tot el govern de tirar endavant aquesta proposta 
perquè li agrada escoltar la gent i que des del poc temps que 
porta a l'Ajuntament molts joves li han demanat coses com la 
de la pista de gel; que no només els joves han rebut la 
iniciativa amb ganes i il.lusió, sinó també gent més gran; 
que els 12.000 euros que diuen que costa la pista sintètica  
de Roses no ho ha sabut trobar enlloc; que si no s'hagués 
trobat aquesta aigua s'hagués anat per aquesta pista i que li 
assegura que no és aquesta quantitat ni molt menys. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que les paraules de la senyora Milán no els han persuadit 
perquè en el fons no ha contestat cap de les qüestions que li 
han posat; que no ha posat en dubte en cap moment que l'aigua 
que s'utilitza no sigui aigua de l'aixeta; que suposa que 
l'aigua es treu d'un altre lloc perquè una de les funcions de 
les administracions és donar exemple, però que la gent no 
sabrà d'on s'ha tret l'aigua; que educativament no fa aquesta 
funció; que els diaris no arriben al 100 per cent de la 
població perquè puguin saber d'on surt aquest aigua; que ja 
sap que la ciutat té moltes deus i que els aquifers són molts 
importants en època de sequera perquè permeten que el camp 
continui visquent; que en el fons mediambientalment seria 
molt millor consumir aigua del pantà, ja que és aigua 
embasada artificialment que no la dels aquífers en un moment 
de sequera; que ha parlat del model; que a tothom fa il.lusió 
patinar sobre gel, però que fer una pista de gel a Figueres 
és un model equivocat; que fa temps va còrrer un correu 
electrònic de broma que ensenyava que es muntava una pista 
d'esquí a Kuwait; que és segur que la gent anava a esquiar i 
estaven molt contents, però que és una barbaritat; que muntar 
una pista de gel al mig de la Rambla en un país mediterrani 
que no hi fa fred és una barbaritat i un model de nou ric; 
que es consumeixen recursos i que sempre que com que es pot 
pagar s'ha de llançar; que aquest és un model antiquat i que 
s'ha de canviar de model; que aquí sembla que no passi rés al 
món i que es va llançant i gastant; que això també és educar 
a la població, ja que després els hi diran que s'ha 
d'estalviar aigua, apagar el llum o que no es pot anar amb 
cotxe i que com a administració es va gastant de qualsevol 
manera; que no posa en dubte que serà un èxit de públic, però 
que això no ho justifica; que no li ha contestat el cost, ja 
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que només ha dit menys de 100.000 euros, però que poden ser 
99.9999; que té un pressupost d'una empresa que es dedica a 
això i una pista d'unes dimensions de 20 x 30 costa 96.829,84 
euros; que les fons d'informació de la pista de Roses és una 
dada donada per l'Ajuntament de Roses i que ha de donar 
confiança que qui l'ha informat de l'Ajuntament de Roses no 
s'ha equivocat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Milán Peñalver que diu que suposa que l'Ajuntament de Roses 
ha sabut trobar una oferta més bona; que en el cas de 
Figueres s'ha trobat l'oferta més bona en pista de gel 
natural; que creu que sí que ha respost a totes les coses, 
però que una altra cosa és quan es vol arribar a entendre i a 
escoltar-ho tot; que es té una població molt més educada del 
que el senyor Solé està demostrant que pensa; que quan ha 
explicat les coses a la gent l'han entès perfectament i que 
no ha tingut d'estar tanta estona parlant del mateix tema. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que no li ha contestat quin és el cost de la pista de 
gel. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Milán Peñalver que diu que el cost és de 92.000 euros. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es van escoltar les consideracions del regidor de Medi 
Ambient que és un home que vetlla perquè s'actui amb criteris 
de modernitat i de sostenibilitat; que els tècnics li van 
explicar una dada determinant i és que s'utilitzarà una aigua 
que es fa servir per a altres qüestions i que el conjunt de 
tota l'aigua que es farà servir els dies que la pista estigui 
funcionant equival a l'aigua que es fa servir per regar un 
dia un camp de futbol; que regar un camp de futbol un dia és 
l'equivalent al que suposarà una pista de gel funcionant en 
una ciutat mitjana que intenta que per les festes de nadal hi 
hagi vida al seu centre històric i que els botiguers i 
ciutadans que volen anar a passeig trobin divertiment i 
entreteniment per a la mainada, per a petits i per a grans; 
que aquest és un tema que l'Ajuntament no havia considerat 
mai oportú de tirar endavant i que ara es vol intentar; que 
sempre hi ha gent que s'il.lusiona amb un projecte nou i 
d'altra que sempre es mostra catastrofista i diu que és la fí 
del món i que no s'hauria de fer; que encoratja a la 
regidoria de Joventut que faci les coses ben fetes i que 
també tingui l'atreviment de provar iniciatives; que ja es 
veurà com ho valora la ciutadania; que hi ha vocació de fer 
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les coses ben fetes i que l'impacte ambiental que pot tenir 
aquesta instal.lació es pot assumir si es té en compte el 
benefici social que genera; que és una decisió política i 
discutible; que el govern comparteix amb el senyor Solé que 
es viu en una societat molt consumista i que devora molts 
recursos; que quan es decideix anar a esquiar o a una pista 
de gel hi ha milers de cotxes que van a passar el dia; que fa 
uns anys això no ho feia ningú, però que s'està en una 
societat opulenta i benestant i ara ho fa molta gent; que 
això no treu que les administracions siguin rigoroses i 
serioses i que la gent es posicioni en consciència amb allò 
que li agradi més o menys; que creu que la regidora ja ha 
donat prou explicació, però que ha de quedar clar que el cost 
final d'aquest projecte ronda la quantitat de 90.000 euros; 
que amb l'esponsorització a prop del 50% del cost ja està 
resolt i que hi ha haurà un taquillatge que esperen que sigui 
molt gran; que algunes ciutats aconsegueixen que el cost 
quedi resolt i  si s'hi ha d'afegir algun euro serà amb gust 
perquè esperen que aquesta iniciativa sigui valorada 
correctament; que si finalment no té l'èxit que es preveu que 
no hi ha cap inconvenient en no tornar-ho a repetir, però que 
el primer any que la regidora estrena regidoria nova és 
normal que es tirin endavant projectes nous; que és legítim i 
que els hauria de despertar il.lusió i complicitat compartida 
a tots plegats. 
 
----Aigües: Pregunta que formula el senyor Casas Luís sobre 
si es té previst fer algun tipus d'actuació pel pas del riu 
Manol, el rec del Mal Pas o les rieres que passen per la 
ciutat. Fa ús de la paraula el senyor Casas Luís que diu que 
ha llegit als diaris que l'Ajuntament de Vilafant ha fet 
feines de neteja del Riu Manol i que d'altres ajuntaments de 
la Vall de Llemana han fet feines de neteja de rieres per tal 
evitar que si algun dia plou hi hagi inundacions; que demana 
si es té previst fer algun tipus d'actuació pel pas del riu 
Manol, el rec del Mal Pas o les rieres que passen per la 
ciutat i que ja ho ha reclamat altres vegades sobre la neteja 
de les lleres d'aquests rius. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern ja ho ha fet, però que li detallarà el senyor Richard 
Elelman i que si calen més complementacions les detallarà el 
senyor Pere Pujulà. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Richard 
Elelman que diu que va tenir fa dues setmanes una reunió amb 
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els responsables de l'ACA i que ja s'ha netejat el Galligans; 
que en referència al riu Manol hi ha un projecte de neteja  i 
de la creació del parc del Manol; que s'estan estudiant les 
mesures per evitar futures inundacions i que s'ha demanat a 
Fisersa que es facin estudis sobre possibles situacions de 
futur. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que si està previst fer algun tipus d'actuació al rec del 
Mal Pas a la zona de la Ronda Sud. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que és una actuació sol.licitada; que 
durant els mesos de juny, juliol i agost es va procedir a una 
actuació molt contundent a la riera Galligans practicament 
fins el riu Manol i que va ser una actuació programada pel 
regidor Pere Pujulà; que es portaven dècades sense que ningú 
es preocupés d'aquest tema i que el senyor Pujulà va fer 
possible preveure que quan les riuades venen fortes i la 
riera va plena no s'inundi més del compte la llera; que creu 
que és un tema que tots els veïns i pagesos de Vilatenim el 
valoren  molt; que el regidor Felip pot explicar les 
actuacions que es van fer durant els mesos d'estiu en el tram 
entrant de la riera i que va ser molt agraït i valorat pels 
veïns del barri del Culubret, però que veu que tots els 
regidors estan cansats i tenen poques ganes de complementar 
explicacions; que s'hi està treballant molt i que són molt 
valorades pels veïns que viuen al costat o que hi tenen 
camps. 
 
----Associacions: Prec que formula el senyor Besora Causadias  
perquè la regidoria de Participació Ciutana assessori les 
associacions de veïns que cada any s'han de registrar i que 
han de comunicar els canvis a l'Ajuntament. Fa ús de la 
paraula el senyor Besora Causadias que diu que ha sortit una 
noticia al diari referent a que el Síndic Municipal de 
Greuges mediarà amb la Federació de l'Associació de Veïns de 
Figueres; que això li ha recordat una altra notícia que va 
sortir el 23 de novembre  en la qual el regidor de 
Participació Ciutadana advertia a les associacions que no 
estiguessin registrades al registre de l'Ajuntament de 
Figueres que, per efectes legals de l'Ajuntament, hi 
constarien les persones que allà en formaven part; que pensa 
que a efectes legals són les persones que en assemblea ha 
triat l'Associació de Veïns; que aquest prec o pregunta va 
dirigida a la regidoria de Participació Ciutadana; que creu 
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que des d'aquesta regidoria s'ha d'assessorar a les 
associacions de veïns que han de saber que cada any s'han de 
registrar i que han de comunicar els canvis; que hi ha moltes 
associacions que desconeixen que cada any han de comunicar 
aquests canvis i que es pensen que només s'han de comunicar 
quan hi ha canvi de junta; que el regidor senyor Quim Felip 
és president d'una associació de veïns del carrer Nou; que ja 
sap les dificultats que hi ha perquè tot és voluntarisme; que 
creu que estaria bé d'informar a les associacions com han de 
presentar tota la informació i així evitar tots aquests 
conflictes sobre qui és el representant; que pensa que el 
representant legal és el que ha triat l'assamblea i no el que 
consta a l'Ajuntament; que té un llistat de totes les 
entitats registrades i que  pregunta al senyor Quim Felip si 
encara és president perquè no veu que l'Associació de 
comerciants i industrials del carrer Nou o els Amics de Sant 
Baldiri estiguin registrades i que abans de fer aquestes 
declaracions estaria bé que l'entitat de la qual el senyor 
Felip forma part també estigui registrada. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
aquestes declaracions van sortir al Diari de Girona i que el 
periodista li va preguntar si les associacions de veïns de 
Figueres estaven legalitzades a l'Ajuntament; que va 
contestar  que totes les associacions que estan registrades a 
l'Ajuntament són legals, però que potser per canvis que s'han 
efectuat de tresorer o secretari són il.legals per un 
problema burocràtic de papers; que està segur que de la 
majoria de les associacions de Figueres totalment amb papers 
al 100% només n'hi ha unes quantes i que el Síndic de Greuges 
vetllarà per tot això; que l'Associació de Comerciants del 
carrer Nou ja no existeix i que fa uns dos anys que va passar 
a formar part de Comerç Figueres; que l'Associació d'Amics de 
Sant Baldiri és una associació cultural i no forma part de 
les associacions de veïns; que és una associació cultural i 
que està legalitzada. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Besora Causadias que diu que no vol entrar en polèmica; que 
quan es parla del registre d'entitats són totes les entitats 
de la ciutat, associacions, partits polítiques i que tot està 
registrat; que al ROM hi ha un article que diu que per poder 
rebre subvencions totes les entitats han d'estar dins el 
registre municipal i que no vol desmereixer la feina que fa 
l'associació que representa el senyor Quim Felip, però que 
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abans de fer unes declaracions ha de mirar que a la seva 
associació estigui tot arreglat. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que l'Associació Cultural d'Amics de Sant Baldiri és 
legal i està registrada a l'Ajuntament; que aquesta 
associació va ser declarada pel consistori com a festa 
d'interès local i que si rep una subvenció creu que està dins 
de la legalitat. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que hi ha un problema que creu que el senyor Besora fa bé 
de posar de manifest, però que no s'han de barrejar dos temes 
diferents; que el govern veu amb molta preocupació les 
complicacions que han sorgit a l'hora de fer possible la 
renovació de la junta de la Federació d'Associacions de 
Veïns; que és un tema amb el qual el govern confia poder 
arribar a una  sol.lució prou satisfactòria per a tots que 
permeti a la ciutat i al consistori poder comptar amb la 
Federació de les Associacions de Veïns; que ha estat un tema 
molt desgraciat perquè s'havia generat una certa il.lusió 
entre el teixit associatiu per col.laborar amb el govern en 
temes com la festa major, però que s'han trobat amb l'altra 
problema de fons; que durant molts anys i per raons múltiples 
les associacions de veïns han anat evolucionant de manera que 
les juntes no s'han renovat o que el número de socis no s'ha 
modificat i que en alguns casos hi ha hagut una distància 
creixent entre la realitat dels papers i la realitat de la 
seva vida associativa; que creu que el regidor Quim Felip 
volia dir que el que s'haurà de fer en el futur és tenir 
entitats que estiguin endreçades, tinguin interlocutors 
vàlits i que tinguin les juntes elegides democràticament i 
programa d'activitats explicable; que algunes associacions de 
veïns són exemplars i tenen els estatuts en regla, les seves 
juntes es renoven periodicament amb tota normalitat i uns 
canals de comunicació i coordinació amb l'Ajuntament; que hi 
ha associacions que són víctimes del pas del temps i que 
s'haurà d'anar discrimant les entitats que encara existeixen 
realment de les que pel pas del temps han quedat en desús; 
que ha demanat al regidor que a partir del mes de gener es 
treballi entitat per entitat i que s'ajudi a l'endreça de les 
associacions que vulguin continuar; que perquè una entitat 
sigui legal no requereix preceptivament que estigui 
registrada a l'Ajuntament, ja que és el govern de Catalunya 
el que dóna el certificat de legalitat; que una entitat pot 
decidir lliurament constituir-se i formar part del registre 
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d'entitats amb govern de Catalunya, però que si a més desitja 
tenir complicitat amb el seu ajuntament ha d'anar cada any 
actualitzant les dades; que aquelles entitats que tinguin 
ganes de treballar per al seu barri i per a la ciutat 
comptaran amb el suport total de la regidoria; que vol 
distingir entre la problemàtica a l'entorn de la Federació de 
les associacions de veïns que espera que acabi bé i que ha 
estat objecte de mediació per part del Síndic de Greuges i la 
realitat molt diversa de les diverses associacions de veïns i 
que algunes només existeixen des d'un punt de vista merament 
nominal. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre quin és el posicionament de l'equip de 
govern en relació a donar un local a l'Associació de Veïns 
del Rally Sud. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que el dia 5 d'abril de 2007 en el conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i l'Associació 
de Veïns Rally el primer acord diu "que l'associació de veïns 
manifesta que el local de planta baixa situat al carrer Pous 
i Pagès, bloc 6, amb 163 m2 de superfície per la seva 
ubicació i característiques físiques és l'idoni per al 
desenvolupament de tasques pròpies de l'àmbit social i veïnal 
en aquella zona i no coneix cap altre d'aquestes 
característiques dins l'àmbit d'actuació de l'associació"; 
que el segon acord diu "que l'Associació de Veïns Rally Sud 
proposa a l'Ajuntament de Figueres que porti a terme 
l'adquisició del mencionat local per a destinar-lo al centre 
social del barri" i tercer "que l'Ajuntament de Figueres 
conscient de la necessitat es compromet a iniciar les 
actuacions necessàries per la tramitació de l'expedient 
administració que permeti l'adquisició del mencionat local"; 
que en una memòria de l'Alcaldia del dia 9 de maig diu que " 
el local del Rally Sud a fi de destinar-lo a activitats 
civico, culturals i socials del barri com han demanat 
l'Associació de Veïns del barri del Rally Sud"; que en data 5 
d'abril d'enguany es va signar el conveni entre l'Ajuntament 
i l'Associació de Veïns del Rally Sud en el qual l'associació 
manifesta que el local situat al carrer Pous i Pagès, bloc 6, 
per la seva ubicació i característiques és idoni; que als 
estatuts de l'esmentada Associació hi consta que el seu àmbit 
és al carrer Nou i carrer Pous i Pages; que aquest àmbit és 
un conjunt de blocs i un gran edifici sense carrers al mig 
que formen una gran manzana dins del qual està ubicat el 



 68 

local que es proposa comprar; que resulta interessant per a 
l'Ajuntament l'adquisició directa i es justifica pel fet que 
és un bé únic per estar justament dins un conjunt de blocs 
que són l'àmbit de l'associació de veïns; que al contracte de 
promesa de venda i compra es posa que "en data 5 d'abril es 
va establir un conveni de col.laboració, l'associació 
mencionada manifestava que el bloc  de local de planta situat 
a Figueres, al carrer Pous i Pagès, bloc 6, per a la seva 
ubicació i característiques era l'idoni i, per tant, que es 
porti a terme l'adquisició del mencionat local per a 
destinar-lo a centre social del barri"; que encara falta la 
proposta del dia 18 d'abril que diu "que l'Associació de 
Veïns del Rally Sud ha exposat a l'Ajuntament la necessitat 
que el barri disposi d'un local com a centre social del 
barri, dita associació ha signat un conveni amb la finalitat 
que l'Ajuntament es comprometi a adquirir un local de la 
planta baixa del carrer Pous i Pagès bloc 6 i de 163 m2"; que 
en definitiva només era donar únicament a aquesta Associació 
el mencionat local i que voldria saber quin és el 
posicionament actual de l'equip de govern. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern anterior, a través del seu Alcalde, va assumir el 
compromís de comprar aquest local perquè fós convertit en 
centre social per al barri Rally Sud; que no es va poder 
materialitzar l'adquisició perquè van venir les eleccions i 
que el govern entrant va trobar aquest expedient a punt; que 
van valorar que havien de ser conseqüents amb l'acord que 
havia prés l'alcalde Joan Armangué; que se sentien 
corresponsables i solidaris amb aquest acord i es va procedir 
a l'adquisició d'aquest local; que es vocació del govern que 
serveixi de centre social del barri, però que altra cosa és 
que qui gestioni aquest local sigui l'associació de veïns; 
que tots estan d'acord en que aquest local ha de servir per 
ser centre social del barri; que en aquests moments hi ha 
tres veïns que manifesten la intenció d'impulsar una 
associació de veïns del Rally Sud i que comptaran amb tot el 
suport del regidor de Participació Ciutadana i de Barris 
perquè es puguin constituir com a associació, puguin formar 
una junta i elaborar un programa d'activitats; que si volen 
estar dintre del local i dur a terme les seves activitats i 
contribuir a dinamitzar aquest espai confirma que evidentment 
els veïns tindran aquest local a la seva disposició; que ara 
que s'ha conegut amb detall aquest local els sembla que amb 
una petita actuació dels serveis tècnics municipals admet 
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diversos usos; que hi alguna altra necessitat d'alguna altra 
associació que físicament és veïna d'aquest local de la qual 
l'alcalde n'és soci i antic secretari com també n'és soci i 
actual secretari el senyor Canet d'Esquerra Republicana i que 
ha fet saber al govern que tenen una necessitat de falta 
d'espai; que creu que no serà dificil aconseguir que tots 
vegin correcte i oportú que un local d'aquestes 
característiques i prou gran sigui utilitzat com a centre 
social del barri,  però també com a local al servei de la 
ciutat on s'hi puguin inquivir altres associacions com 
Triangle Blau; que s'atendran totes les peticions i que no ha 
de ser mal interpretat per ningú. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que Triangle Blau té més pròxim el 
local del centre cívic de la Creu de la Ma; que no sap si la 
Presidència s'ha reunit amb aquests veïns; que no es forma 
d'actuar amb l'associació de veïns del Rally sud; que aquest 
local és el que es troba més a prop; que d'altres 
associacions poden començar a demanar locals i que no pot ser 
que a algunes associacions se'ls doni locals i a d'altres no. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s'ha reunit amb tres veïns concrets; que han visitat el 
local i que han proposat les iniciatives que han considerat 
adients; que el local de la Creu de la Mà té un intens i un 
dens programa d'activitats i que no és el lloc més idoni per 
inquivir-hi més entitats; que aquest local és patrimoni 
municipal; que hi ha d'altres entitats també necessitades de 
local i que s'han de fer les cessions correctament; que s'ha 
generat una falsa polèmica; que és veritat que tres veïns  
van manifestar la seva problemàtica; que s'ha d'anar 
endreçant primer el local, posar-lo en funcionament i fer les 
coses bé; que les associacions poden tenir o no tenir vida i 
que d'altres entitats han de poder disfrutar del que es paga 
entre tots. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que és veïna del Rally Sud; que li sembla bé 
que el partit Popular hagi tret aquest tema i que aquests 
tres veïns representen un barri; que ara no comença la seva 
activitat, sinó que són els continuadors d'una associació 
llarga i potent; que sempre que es parli de polivalència cap 
de les dues parts s'ha de sentir incòmode; que no són tres 
veïns, sinó tot un barri i que aquests tres veïns que es 
troben al ple són els hereus de l'associació de veïns del 
Rally Sud. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que espera la senyora que Mata pugui demostrar el que diu. 
 
----Cultura: Pregunta que formula la senyora Carbonell 
Sabartés sobre el motiu per al que la Biblioteca estigués 
tancada el dia 7 de desembre. Fa ús de la paraula la senyora 
Carbonell Sabartés que diu que vol reiterar el que ja va 
comentar a la comissió informativa; que el dia 7 de desembre 
la Biblioteca tenia les portes tancades al públic; que estava 
tancada en un dia laborable i que els estudiants han de poder 
gaudir de la Biblioteca. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que va ser una qüestió d'ajustament d'horari del personal i 
que també creu que es bàsic que estigui oberta. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Carbonell Sabartés que diu que el senyor Llueca no ha donat 
la mateixa resposta que a la comissió; que va ser un error 
del regidor i que li hagués agradat que hagués fet palesa de 
la seva posició en aquest sentit també en el plenari; que 
aprofita aquesta situació per posar sobre la taula el que 
Esquerra Republicana ve reivindicant i que és plantejar-se 
seriosament que la Biblioteca ha de tenir un horari més 
fexible i que també s'ha d'obrir els dissabtes a la tarda. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que és veritat que va signar que el dia 7 
es fés festa a la Biblioteca i que n'és l'unic responsable; 
que està totalment d'acord en que aquest equipament ha 
d'estar més hores obert, però que ara ja supera les 40 hores 
setmanals; que el seu repte és en un futur contractar més 
personal i que es pugui assumir un horari més ampli. 
 
----Policia Urbana: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre la retirada de Mossos d'Esquadra de la 
Comissaria de Figueres. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que en l'anterior ple van presentar una moció 
on demanava que 25 Mossos d'Esquadra no marxessin de 
Figueres; que en aquest mateix ple li van dir que la ciutat 
no perdria cap agent; que ha llegit a un setmanari que s'han 
perdut Mossos i que l'any 2008 la situació s'agreujarà; que 
hi ha hagut un atracament en una joieria de la Rambla i un 
robatori a la plaça Triangular; que falta policia al carrer i 
que què en pensa el govern. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
els Mossos d'Esquadra escapen de les atribucions de 
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l'Ajuntament, ja que depenen de la Generalitat; que voldria 
que hi haguessin molts més Mossos; que l'atracament a la 
joieria és un fet que pot succeir a qualsevol ciutat, però 
que el fets delictius han disminuit un 4% i que està d'acord 
que fan falta més Mossos d'Esquadra i més Guardia Urbana. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s'estan posant tots els esforços en tema de 
seguretat, ja que el problema de la inseguretat augmenta; que 
s'ha de corregir amb més agents de la Guardia Urbana i de 
Mossos d'Esquadra; que el tema dels Mossos d'Esquadra no és 
fàcil per al govern de la Generalitat i que comparteix la 
seva preocupació  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que s'alegra del que acaba de dir la Presidència i 
que ho comenti al senyor Boada en el proper Consell 
d'Alcaldes del 12 de gener de 2008, ja que serà al moment 
idoni. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que al darrer Consell diversos alcaldes 
van fer una reflexió sobre aquest tema i que el senyor Boada 
es troba en la mateixa linia; que hi ha una percepció 
d'inseguretat ciutadana; que sap que un robatori d'una 
joieria a la Rambla provoca alarma; que el mòn està canviant; 
que segons les dades hi ha més seguretat i que el senyor 
Yécora té les mateixes dades que té el govern. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula la senyora Mata Solsona 
sobre el Butlletí d'informació municipal. Fa ús de la paraula 
la senyora Mata Solsona que diu que fa unes cinc setmanes van 
rebre un missatge des del gabinet de l'alcaldia amb la 
petició de fer arribar uns escrits que els repectius grups 
municipals podrien incloure al Butlletí d'informació 
municipal; que van fer l'escrit mitjançant el qual també van 
donar la benvinguda a aquest butlletí; que els hi van demanar 
celeritat a l'hora de presentar aquest article i amb un 
determinat tipus de format; que ahir es preguntaven que què 
havia passat amb aquest article; que avui es troben el 
butlletí sobre la taula que parla de participació i de 
comunicació de ciutadans i ciutadanes i que cal preguntar-se 
si a aquesta demanda també s'hi inclouen els grups municipals 
que conformen l'Ajuntament; que no li ha semblat estrany que 
no s'hagi comunicat rés més del que havia de ser aquell 
butlletí; que els sembla un mal auguri que neixi així; que es 
parla de comunicació i participació i que no els han 
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comunicat ni participat la sortida del butlletí; que a part 
de la percepció i de les formes hi ha un incompliment del 
Reglament Orgànic Municipal el qual en el seu article 140 
parla que qualsevol butlletí d'informació municipal ha de 
poder reflectir les opinions dels diferents grups municipals 
que formen l'Ajuntament; que suposa hi haurà una explicació 
formal, però que si això es considera un naixement 
prefereixen deixar-ho a la incubadora a veure si madura una 
mica més i que els hi haurien de comunicar alguna cosa més 
abans de fer-lo sortir. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
comparteix l'objectiu que aquest sigui un espai de 
comunicació de l'activitat municipal realment plural; que 
tenen el seu compromís que no hi haurà ni un sol número que 
no compti amb la participació de tots els grups; que s'ha fet 
el número 0 perquè des de l'àrea de participació ciutadana es 
va considerar que havia de sortir per donar a coneixer que es 
constituiria aquest instrument i per donar a coneixer el 
seguit d'activitats que es farien aquestes festes de Nadal; 
que era discutible si ja s'introduien totes les propostes 
dels grups municipals i que finalment la proposta tècnica va 
ser que no fós així; que hi haurà molts números en el cotidià 
d'aquest ajuntament i tindran l'espai perquè es puguin 
posicionar en tot allò que consideren oportú; que és una 
paraula que els dóna l'alcalde; que sempre serà així en tots 
els números i que enten que vegin amb preocupació aquest 
número 0, però que confia en que de moment la paraula de 
l'alcalde sigui suficient i que podran constatar que en tots 
els números tots els grups hi estaran representats.  
 
----Policia Urbana: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si era necessari un 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 en el ple anterior referent a un 
concert que el dia 19 d'octubre va tenir lloc a l'exterior 
del Patronat de la Catequística el senyor Yécora va dir que 
per organitzar una festa a la Catequística no es necessitava 
el permís de l'Ajuntament; que suposa que el senyor Yécora 
s'ha llegit les ordenances; que l'ordenança municipal 
reguladora de sorolls i vibracions a la Secció VI Activitats 
d'oci, d'espectacle i recreatives, a l'apartat 2.- En locals 
a l'aire lliure, article 32 diu:  "En les autoritzacions que 
amb càracter discrecional s'atorguen per a l'actuació 
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d'orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a 
l'aire lliure, hi han de figurar, com a mínim, els 
condicionaments següents: a) Caràcter estacional o de 
temporada. b) Limitació d'horari. Si l'activitat es realitza 
sense la corresponent autorització municipal o incomplint les 
condicions que aquesta estableix, el personal acreditat de 
l'ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament l'acte o 
festa, sens perjudici de la corresponent sanció."; que a 
l'apartat 3. Esporàdiques, article 44 diu: "Les 
manifestacions populars a la via pública o en espais oberts 
de caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició, com 
ara revetlles, festes, fires, etc, els actes cívics, 
culturals o recreatius excepcionals i totes les altres que 
tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització 
municipal expressa, la qual imposa les condicions per a la 
possible incidència per sorolls a la via pública segons la 
zona on tinguin lloc. Davant l'incompliment del que estableix 
l'apartat anterior, el personal acreditat de l'ajuntament pot 
procedir a paralitzar immediatament l'acte, sens perjudici de 
la sanció corresponent."; que l'ordenança de civisme i 
convivència ciutadana en el seu Títol V, Capítol 3er. Secció 
2ª. Sorolls molestos i per actes a la via pública posa: "1. 
És prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri la 
tranquil·litat veïnal, especialment entre les 21 i les 8 
hores i entre les 21 hores i les 9 hores dels dies festius i 
vigílies de festius, excepte quan provingui d’activitats 
populars o festives autoritzades, les quals hauràn de 
disposar de l’autorització municipal corresponent." i que 
després de tot això voldria saber si és necessari o no un 
permís municipal. 

Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que demana 
que el perdonin; que segurament es degut a la seva 
hipoglucèmia donada l'hora en la qual es troben; que si a la 
situació d'hipoglucèmia evident i que suposa que tots 
comparteixen s'hi suma la destresa i habilitat del senyor 
Borrego en la rapidesa amb la qual llegeix confesa que es 
perd; que si hagués sapigut que havien de parlar d'història 
potser s'haria documentat fins l'època del General Prim, però 
que parlarà de memòria; que es va organitzar una festa 
festival a les dependències de la Catequística; que no 
recorda exactament les paraules que va dir de si era o no 
necessari el permís municipal; que possiblement es referia 
que per organitzar una festa en un lloc no és necessari un 
permís, però que sí que és necessari que hi hagi una 
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limitació en quant a les molèsties que es puguin causar a 
veïns o a vianants; que suposa estan parlant del possible 
volum excessiu de la megafonia que disposaven; que és curiós 
que l'única persona que s'ha manifestat en contra d'aquest 
festival per les molèsties que causava la música és un 
ciutadà que escriu de tant en tant en un mitjà de comunicació 
i que viu a molts metres d'allà; que gent que viu a prop o 
des de les dependències de l'hospital no s'ha presentat cap 
queixa de cap molèstia; que la Guardia Urbana es va personar 
reiteradament i no es va apreciar en absolut cap condicionant 
que obligués o aconsellés a suspendre l'acte; que ho lamenta 
molt, però que des del seu punt de vista no hi cas; que com 
que es tractava d'un acte organitzat d'una manera, per 
algunes persones i amb uns possibles continguts que potser no 
acabava de ser del gust de segons quina persona, però que no 
va causar cap molèstia especial a ningú. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que no és culpa seva que el Ple tingui 
30 punts; que perdoni que hagi llegit ràpit, però que no té 
cap culpa que senyor Yécora no s'hagi llegit les ordenances; 
que el regidor responsable té l'obligació d'haver-se llegit 
les ordenances igual que les té que saber la Guardia Urbana; 
que a l'ordenança posa que és necessari un permís i que 
aquests senyors no tenien permís; que li està imputant coses 
que no són veritat; que aquesta persona el va trucar com pot 
trucar qualsevol ciutadà a qualsevol dels regidors; que 
aquest senyor té tant de dret com qualsevol altre a queixar-
se i que potser a l'hospital no ho van sentir perquè a 
vegades segons d'on ve el vent no es pot sentir; que aquest 
senyor té tot el dret a queixar-se i que com a regidor té tot 
el dret a exposar-ho al ple; que és igual el que facin o 
l'orquestra que toqui la qüestió és que un veí s'ha queixat 
perquè es necesita un permís; que la Guàrdia Urbana va dir 
que aquests senyors no tenien permís, que el senyor Yécora ho 
corrobora i que no es va aturar aquest concert; que potser no 
es va aturar aquest concert perquè li agradava a l'equip de 
govern o perquè hi havia alguna vincul.lació d'algú del local 
amb alguna persona de l'equip de govern i no es volia quedar 
malament; que si s'han d'imputar coses pot començar a imputar 
coses; que això no es qüestió de riure; que estan al 
consistori per representar als veïns i que si un senyor es va 
a queixar té tant de dret a exposar-ho com qualsevol altre 
regidor; que aquests senyors no tenien el permís oportú; que 
faran públic que a Figueres qualsevol veí o associació de 
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veïns pot fer la festa que vulgui sense cap permís i que si 
algú es queixa ara hi ha un precedent; que ho posa a l'acta 
que s'ha aprovat al començament d'aquest ple i que si s'ha 
aprovat aquesta acta és que el senyor Yécora hi està d'acord,  
si no és que tampoc s'ha llegit l'acta; que ho lamenta molt; 
que hi ha un veí que s'ha queixat; que té tot el dret a 
queixar-se i que l'obligació és fer complir aquestes 
ordenances a tots els ciutadans de Figueres siguin d'un color 
polític o d'un altre. 

 
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Canet Coma sobre 
les formes a l'Ajuntament:  Fa ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que vol fer una reflexió sobre les 
qüestions de formes; que la Presidència no debuta de regidor 
en aquest mandat; que tots dos coincidien i s'han passat 
denunciant moltes vegades el problema de les formes a 
l'Ajuntament; que això de les formes acaba essent important; 
que en els primers plens el govern demanava que es tingués 
consideració amb les urgències i que van entendre molt bé que 
determinats dies no calia cap més remei que passar temes per 
urgència; que ja han passat sis mesos i que els temes d'avui 
són un exemple; que que es ben legal assabentar-se sempre per 
la premsa de les iniciatives del govern, però que a vegades 
comença a dolre una mica; que el tema del butlletí el troba 
especialment greu; que s'urgeix l'entrega d'un text i que 
s'ho passen pel folre i treuen un butlletí; que no vol 
valorar la decisió tècnica, però que no es pot urgir un text 
a un grup municipal i després tobar-se amb un document a 
sobre la taula i que el text no hi sigui; que s'ha de tenir 
una mica de respecte; que el Reglament orgànic municipal és 
molt clar i que demana al senyor Alcalde que amb urgència els 
faci arribar un informe del senyor Secretari sobre si 
s'ajusta al ROM la difusió d'aquest butlletí; que és de molt 
mal gust aquest detall d'haver fet urgir a la gent a fer un 
text i després no trobar-se'l; que no els van explicar que 
seria un número 0 i que les formes són importants; que vol 
comentar una cosa que li sembla que si no la diu faltaria el 
respecte a una persona; que la Presidència ha dit a la Mireia 
Mata quan parlava de l'associació de veïns del Rally Sud que 
si podia provar que aquests senyors eren hereus; que el 
senyor Pere Ferrera, en pau descansi, va ser durant molts 
anys president d'una associació de veïns que es deia Rally 
Sud i que té l'obligació de dir que aquests senyors són 
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hereus d'una associació de veïns que va presidir durant molt 
temps i molt combativament el senyor Pere Ferrera.  
 Seguidament, intervé la Presidència que demana al 
secretari general de la corporació que li faci arribar aquest 
informe sobre la legalitat del butlletí; que quant a la 
reflexió del Rally Sud veu que la valoren amb molta  
vehemència; que la realitat del teixit veïnal és canviant; 
que les coses han canviat i que en aquests moments a l'hora 
d'organitzar la utilització d'un local s'ha de tenir en 
compte quina és la vitalitat de cada entitat; que si ara hi 
ha un grup de veïns que es veu en cor de tornar a tirar 
endavant i dinamitzar l'associació de veïns del Rally Sud 
trobaran tota la complicitat de l'Ajuntament, però que s'ha 
d'intentar que les coses es facin una forma correcta; que 
aquests veïns concrets que ho volen moure saben que quan han 
trucat a l'Ajuntament perquè hi havia uns problemes concrets 
al barri s'ha intentat atendre amb l'enginyer municipal, 
l'arquitecte o el cap de relacions ciutadanes i que s'hi està 
en  contacte permanent; que amb tota aquesta retòrica que 
exhibeix amb tanta vehemència el senyor Canet la realitat 
d'avui és la que és i que si aquests veïns volen fer efectiva 
aquesta herència que tan pomposament reivindica s'han de 
posar al dia i anar treballant; que ho treballaran amb aquest 
consistori perquè és un valor l'existència de les 
associacions de veïns, però que no és un valor en el qual 
s'hagi de creure cegament al marge de la realitat de cada 
entitat; que s'ha d'aconseguir que totes les entitats veïnals 
siguin reals i que se'ls ajudarà amb tot el que es pugui; que 
quan aquests senyors els han vingut a veure han explicat que 
pel pas dels anys s'havien quedat sense socis i demanaven 
ajuda per a tornar a fer socis se'ls ha dit que l'Ajuntament 
està disposat a ajudar-los amb tot el que es pugui; que la 
feina s'ha de fer entre tots; que ha demanat al regidor de 
participació ciutadana i associacions veïnals que a partir 
del mes de gener ajudi a les associacions de veïns que es 
vagin endreçant, es dotin d'uns estatuts actualitzats, 
entrats i formalitzats a l'ajuntament, facin un programa 
d'activitats o que ajudin a organitzar la festa d'estiu; que 
quan es demana a les associacions que s'actualitzin, vol dir 
que es posin al dia i que se'ls ajudarà, però que no es poden 
fer aquests discursos maximalistes i apel.lant a la història 
perquè s'ha de gestionar el present i no la història. 
 



 77 

---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-
tres hores, prèviament autoritzat per la Presidència, 
s'absenta de la sessió el senyor Richard Elelman. 
 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que cadascu utilitza la vehemència que en 
cada moment creu convenient; que considera que la Presidència 
en lloc de vehemència fa servir una altra cosa que és marejar 
la perdiu i despistar; que se li pregunta "naps" i contesta 
"cols"; que comparteix potser gairebé el 100% del que ha dit 
respecte al dia a dia de les associacions de veïns; que quan 
ha tancat amb molta vehemència la seva resposta a la Mireia 
li ha dit "espero que això pugui provar-ho senyora Mireia" i 
que ha canviat de tema i no s'ha vist la cara que ha fet; que 
només li ha volgut recordar que hi havia una història amb 
aquesta associació; que no valora la feina que fan perquè no 
la coneix del tot, ja que ha estat uns mesos fora de 
circulació; que ha volgut posar de relleu que aquests tres 
veïns no neixen avui amb la intenció fer una associació; que 
hi han compartit taula a la festa del barri i que és obvi que 
han fet altres coses i que no són només tres veïns; que si 
algú va signar un conveni és perquè l'associació de veïns del 
Rally Sud devia tenir alguna capacitat jurídica i que va ser 
aprovat per aquest Ajuntament; que la Presidència no ha de 
fer de la vehemència un element per entrar a riure's, fins i 
tot, del que li ha dit; que la Presidència és molt habil; que 
li reconeix sense cap problema que no li ha constestat rés 
del butlletí més enllà de fer l'informe; que no ha defensat 
la feina de l'associació perquè no la coneix; que només li ha 
dit que no començen avui perquè hi ha tota una tradició que 
se'ls ha de reconeixer i que comparteix que s'ha d'intentar 
ajudar a les associacions de veïns, però que deixar-ho penjat 
com si aquí comencessin uns veïns a voler fer una cosa no li 
ha semblat correcte. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint-
i-tres hores i un minut, compareix el senyor Richard Elelman 
que es reincorpora a la sessió. 

 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-tres hores i un minut, de la qual cosa dono fe.  
 
 


