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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.01  
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 10 de gener de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 10 
de gener de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Richard Elelman, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, 
Joaquim Felip Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca 
Fonollosa, Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, 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 Miquel Solé Soler. 
No assisteix el senyor Pere Pujulà Comajuan. 
A les dinou hores i quatre minuts, el President declara 

oberta la sessió. 
 
----1. Ajuntament: Es ratifica la inclusió dels punts números 
13 i 14 de l’ordre del dia de la sessió ordinària. La 
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent la 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punts 13 i 14 de l'ordre del dia de 
la sessió ordinària convocada per a les dinou hores del 
dijous dia 10 de gener de 2008 consten els titulats, 
respectivament, “Proposta relativa a aprovar inicialment el 
projecte d’obres denominat “Projecte per a la retirada de 
publicitat estàtica pintada al camp de futbol municipal” i 
“Proposta relativa a aprovar definitivament les bases per a 
l’atorgament de subvencions al barri “La Marca de l’Ham”. La 
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urgència de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia 
està motivada per la periodicitat dilatada en el temps de les 
comissions informatives ordinàries derivada del període de 
festes que acaba de finalitzar. Per tot això, l'Alcaldia 
Presidència, en virtut d'allò exposat més amunt, proposa que 
s'adopti l'acord següent: Únic. Ratificar la inclusió dels 
punts als quals s'ha fet referència més amunt a l'ordre del 
dia de la sessió ordinària abans esmentada." 
 
----2. Ajuntament: Es fixa el règim de sessions del Ple de 
l’Ajuntament. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist el que disposen l’article 46 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 
98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l’article 47 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
l’article 10 del Reglament orgànic municipal i els articles 
38, 78 i 90 del Reglament d’organtizació, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, l’Alcalde President 
proposa que s’adoptin els acords següents: 1r. Fixar en una 
mensual el nombre de sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament. 2n. Fixar com a dia i hora per dur a terme en 
primera convocatòria la sessió a la qual es refereix 
l’apartat anterior el primer dijous de cada mes, a les dinou 
hores. 3r. Determinar que si la sessió ha de fer-se en segona 
convocatòria tindrà lloc a les dinou hores del tercer dia 
hàbil posterior al dia fixat per a la primera convocatòria. 
4t. Determinar que si algun dels dijous citats fós inhàbil la 
sessió es realitzarà en primera convocatòria el primer dia 
hàbil següent a les dinou hores i en segona convocatòria a la 
mateixa hora el tercer dia hàbil posterior a aquell en el 
qual hagués estat prevista en primera convocatòria. 6è. 
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----3. Pressupostos: S’aprova inicialment el pressupost 
general per a l’exercici econòmic de 2008. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del 
pressupost general de la corporació que ha de regir durant 



 3 

l'exercici de l'any 2008 i la documentació complementària 
que, segons els articles 162 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, comprèn: - 
Pressupost de la mateixa entitat. - Estat de previsió de 
despeses i ingressos de la societat mercantil FISERSA. - 
Bases d'execució del pressupost. - Resta d'annexos i informes 
previstos a l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
I, de conformitat amb l'establert a la legislació esmentada, 
s’eleva el pressupost per a l’exercici de l’any 2008 a la 
consideració de l'Ajuntament en Ple, i es proposa l’adopció 
dels acords següents: 1. Aprovar inicialment el pressupost 
general per a l'exercici de l'any 2008, que comprèn l'estat 
d'ingressos i de despeses i les bases d'execució del 
pressupost, amb el següent resum per capítols d'ingressos i 
despeses: 
 PRESSUPOST DE DESPESES:   
CAP. I PERSONAL 15.315.127,10 � 
CAP. II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.688.887,24 � 
CAP. III DESPESES FINANCERES 1.726.214,15 � 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.662.502,87 � 
CAP. VI INVERSIONS REALS 18.248.794,34 � 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 625.044,01 � 
CAP. 
VIII 

ACTIUS FINANCERS 100.000,00 � 

CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 3.898.079,98 � 
 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 61.264.649’69 � 
 PRESSUPOST D’INGRESSOS:   
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 16.742.380,00 � 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 3.400.000,00 � 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 14.413.755,13 � 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.615.854,22 � 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 332.000,00 � 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.447.840.34 � 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 10.435.000,00 � 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 61.386.829,69 � 
2.Aprovar la concertació d’operacions de préstec per un 
import total de 10.435.000,00 euros, pel finançament de la 
inversió prevista a realitzar durant l’any 2008, amb les 
característiques que consten a l’expedient del pressupost. 3. 
Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, amb llurs retribucions. 4.Exposar al 
públic els acords precedents pel termini de quinze dies 
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hàbils, a l'efecte de la presentació de reclamacions. En cas 
de no presentar-se'n, s'entendran definitivament aprovats, 
sense necessitat d'ulterior acord. 5. Facultar l'Alcaldia-
Presidència per la realització de quants actes siguin 
necessaris per a l'execució dels presents acords.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que fa una presentació i valoració política 
del pressupost; que el regidor d'Hisenda exposarà la part més 
numèrica i respondrà a totes les preguntes que es puguin 
plantejar;  que aquest és un pressupost que sobrepassa els 60 
milions d'euros i que això no havia succeït mai a aquesta 
casa fins a la data; que no té costum de parlar en pessetes, 
però que aquest pressupost puja a 10 mil milions de les 
antigues pessetes; que són molts diners; que aquest gran 
increment és producte del treball que ha volgut fer aquest 
govern tripartit; que ha estat un sorpresa el creixament tan 
elevat d'aquest pressupost perquè es producte d'estabilitat, 
de ganes de treballar, de poca fressa i d'anar treballant; 
que l'esforç del govern anirà en direcció de l'execució del 
pressupost; que l'alcalde diu que el paper ho aguanta tot i 
que en aquest cas el paper ho aguantarà tot i ho depassarà; 
que és voluntat del govern executar aquest pressupost en la 
seva totalitat; que també executaran els tres propers 
pressupostos i que aniran tots amb aquest nivell; que és un 
pressupost amb un elevat nivell d'inversió; que es preveuen 
18 milions d'euros d'inversió per a millorar la ciutat; que 
es fa un bon reforç de la plantilla amb  el sots-inspector i 
els tres agents de la Guàrdia Urbana, l'ambientoleg, el cap 
d'urbanisme, el cap de protocol i el cap de comunicació; que 
es doten dels elements necessaris per tirar endavant la 
ciutat perquè les persones estiguin més bé i dels elements 
que estan d'acord amb el volum i la magnitud d'aquest 
pressupost que és de 60 milions d'euros; que també reflecteix 
l'interès del govern per les persones i que aquest punt es 
especialment important; que d'una de les qüestions de la qual 
estan més orgullosos és del nou consultori i de la 
Biblioteca; que el nou consultori de Vilatenim numèricament 
no és una gran inversió, però sí que és una gran inversió en 
capital humà, en equilibrar la ciutat, en democratitzar 
l'espai urbà i en equilibrar la periferia i el centre; que 
una altra qüestió que reflecteix aquest pressupost és la 
ciutat dels detalls; que són conscients que hi ha una manca 
de manteniment i que l'esforç va en aquest sentit en que el 
manteniment sigui exemplar perquè l'espai urbà és on 
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desenvolupen les seves vides; que ha de ser el millor 
possible i que els figuerencs han de sentir-se orgullosos de 
la seva ciutat; que en quant a noves instal.lacions destaca 
la plaça coberta amb les plaques d'energia fotovoltàica; que 
aquest pressupost significa molta millora i democratització 
de l'espai urbà; que la qualitat de l'espai i que les 
activitats que s'hi desenvolupen són molt importants; que la 
despesa corrent que es destina a cultura amb un increment 
d'un 11% és la voluntat del govern de millorar la qualitat de 
vida de les persones i la qualitat de la ciutat; que aquest 
pressupost vol expressar que la ciutat té futur i que 
seguiran treballant en aquest sentit; que avui és una 
aprovació inicial i que el govern resta obert i espera les 
aportacions que es puguin fer des dels grups de l'oposició i 
que el regidor d'Hisenda explicarà les magnituds numèriques 
del pressupost. 
 Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
es limitarà a transcriure la part numèrica; que aquest 
pressupost descansa en dos eixos bàsics que són molt clars; 
que per un costat hi ha les inversions; que s'ha fet una 
aposta molt clara per incrementar-les fins a 18 milions 
d'euros i que la millora dels espais públic és una altra 
qüestió que mereix un punt d'atenció; que ara es començarà la 
ciutat dels detalls amb el soterrament de contenidors de les 
escombraries a diverses zones de la ciutat; que l'adequació 
dels recursos humans ha de ser una eina que ha de permetre 
que tots els serveis funcionin millor del que estan 
funcionant o del que es voldria que funcionessin i que s'ha 
de dotar de personal en algunes àrees que ajudaran a 
aconseguir aquests objectius; que el pressupost d'ingressos i 
despeses queda desnivellat amb un pressupost que permetrà 
executar i obtenir un superàvit de 122.180 euros amb un 
pressupost que puja totalment 61.386.000 euros; que si es fa 
una estructura dels ingressos sense tenir en compte els 
ingressos produïts per ingressos de capital que poden ser en 
aquest cas la concertació d'operacions creditícies es tindria 
una estructura segons la qual de cada 100 ptes. d'ingressos 
corrents 36 provenen d'impostos directes, és a dir, un 36%, 
un 31,7% de taxes i un 23% de transferències corrents; que la 
variació del pressupost 2008 en relació al  2006 globalitzat 
representa un increment en ingressos d'un 38%; que hi ha 
partides que tenen un drecrement; que per exemple, el 2006 es 
va preveure una venda d'uns nínxols al cementiri; que es van 
aconseguir 1.135.000 euros; que l'any 2008 aquestes vendes no 
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seran possibles perquè no queda patrimoni d'aquest tipus per 
poder convertir; que representa un esforç perquè aquests 
1.135.000 que van dotar d'ingressos el 2006 aquest any no hi 
figurarà; que farà una comparació del 2006 al 2008 atès que 
el 2007, tot i que, l'Ajuntament no pot deixar de funcionar 
no hi havia un pressupost perquè es va prorrogar l'anterior; 
que si es passa a les despeses, només computant les despeses 
corrents, un 36,33% van destinades a pagar el capítol I de 
personal, retribucions del personal i les quotes a la 
seguretat social; en despeses de béns corrents 41,7%; que és 
notori que les despeses financeres s'han incrementat en un 
4'08% perquè l'evolució dels tipus d'interès ha estat 
negativa per als que han de pagar interessos; que si es 
compara aquesta estructura amb l'exercici del 2006, els 
interessos de préstec representen una major despesa en uns 
800 mil euros més;  que en aquest pressupost de 2008 les 
despeses financeres pugen 1.669.000 euros i que s'hi han 
d'incloure els interessos per a la nova operació crediticia i 
la que es va aprovar en el ple de novembre per 1.900.000 
euros; que el regidor Pere Casellas ha fet un petit comentari 
respecte el que representa el pressupost de despeses corrents 
sobre el pes que té cadascuna d'elles sobre les diferents 
àrees i que la més important és l'àrea de funció pública que 
s'incrementa un 27,77% perquè hi ha la dotació d'un 
sotsinspector i de tres agents de la Guàrdia Urbana, Medi 
Ambient incrementa un 29% i Urbanisme un 42,37% per la 
incidència d'increments de la plantilla de personal i que tot 
això fa un total de variació del 2008 amb el 2007 del 14,06% 
i que a grans trets aquestes són les magnituds econòmiques 
d'aquest pressupost. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les 
dinou hores i quinze minuts, compareix el senyor Pere Pujulà 
Comajuan que s’incorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que fixaran la posició després d'aquesta primera 
intervenció del seu grup municipal i de les repostes 
eventuals que es puguin produir per part del govern; que les 
agruparà en tres apartats tal i com ho ha decidit el seu 
grup, però que d'entrada i davant d'una frase del senyor Pere 
Casellas no es pot estar de començar-la amb una de prèvia no 
prevista; que li ha agradat molt l'expressió "democratitzar 
l'espai urbà" i que cal veure si també hi afegeixen 
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democratitzar l'elaboració dels pressupostos, almenys en les 
relacions amb l'oposició, ja que és el que ara explicarà en 
el primer dels apartats i que va referit a les formes; que no 
els resultarà rés nou perquè ja ho va dir a la comissió 
informativa que presidia el senyor Pere Casellas i que el 
senyor Ollé va explicar les magnituds del pressupost. 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que llegeix la intevenció següent: 
 "Un regidor de l’oposició es pot imaginar que els 
pressupostos li seran explicats de part del govern, encara 
que els vots del seu grup no siguin necessaris per aprovar-
los, amb cura, amb detall. Ni que sigui per provar d’obtenir 
un suport el més ampli possible, més enllà de la majoria 
aritmètica necessària. Rebre per tota explicació una passada 
per sobre, de no més de cinc minuts, del regidor d’Hisenda, 
no és de rebut, ni encara que et permetin fer preguntes a la 
comissió informativa. Ni gràfics, ni res de res: xifres 
genèriques pures i dures. Tant costava facilitar en un 
senzill full de càlcul el pressupost ... amb les dades dels 
anteriors, per poder comparar les partides?. I el que és 
pitjor: a les xifres absolutes no les acompanyava la 
plantilla de personal. I aquest darrer aspecte no és banal:  
no conèixer plantilla de personal ni el dilluns anterior al 
plenari (l’informe del secretari general dimarts migdia no hi 
era, perquè ell mateix fa una diligència per aclarir que va 
rebre la plantilla el dilluns a ¾ de dues del migdia) resulta 
absolutament inacceptable des del punt de vista de la 
democràcia municipal. Un govern que va sobrat de vots 
favorables, que fa més de tres mesos que s’ha constituït, que 
té per president de la comissió pertinent un anterior regidor 
d’Hisenda i de Personal, no es pot permetre arribar al 
plenari dels pressupostos amb la feina feta a correcuita, com 
els mals estudiants. És una falta de respecte als drets dels 
grups que estan a l’oposició. I representa, i lamento dir-ho, 
una clara regressió en relació als temps recents. Les  
majories absolutes donen estabilitat, sí; però poden fer 
caure en temptacions perilloses. Aquest govern va sobrat de 
regidors per configurar majories a l’hora de votar, i per 
això no pot buscar excuses al llarg del mandat per a totes 
aquelles situacions que no es resolguin satisfactòriament. I 
presentar un pressupost en les condicions formals en què s’ha 
presentat el que ara ens ocupa .... és un claríssim exemple 
de mala execució del deure de presentar el projecte econòmic 
per a l’any 2008. I amb la majoria de què disposen, no tenen 
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excuses per no haver fet les coses millor. No ens agrada 
haver de demanar, per exemple, les raons que expliquen 
algunes partides, com ara el descens en un 20% de la 
destinada a centres cívics. I el que diem té una base 
jurídicament sòlida: l’informe del mateix secretari general 
del consistori, que ressalta de manera més que clara, més que 
contundent, que la proposta de pressupost de l’alcaldia no 
compleix amb la legislació vigent. Per tant, seria adient que 
vostès, l’esmenessin i la portessin al plenari quan estigui 
completa. L’informe del secretari diu literalment –és un 
document públic que figura a l’expedient- que “l’article 26 
del Reglament de personal al servei de les entitats locals 
(Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de 
juliol) estableix que un exemplar de la plantilla de personal 
amb el total de les retribucions del personal que se’n 
dedueixi i de la relació de llocs serà un els documents que 
integren el pressupost. El projecte de pressupost per a 
l’exercici de 2008 incompleix l’article esmentat, ja que no 
conté la relació completa de llocs de treball”. Més clar, 
l’aigua. Els continguts. Això no obstant, malgrat el poc 
temps de què hem disposat per estudiar el pressupost, volem 
fer algunes consideracions. Primer volem deixar constància 
que el govern utilitza les xifres percentuals de manera 
deliberadament interessada per poder presentar la proposta 
com a un gran salt endavant en termes absoluts. Des d’ERC 
pensem que convé deixar clar que els 61 milions d’euros del 
total del pressupost inclouen una partida de 18 milions 
d’inversions, per la qual cosa la despesa corrent (i els 
ingressos) giravolten els 43 milions. I aquesta xifra no 
representa el salt espectacular que expliquen si la comparem 
amb el que pensem que l’hem de comparar: les despeses reals 
(insistim: reals) de l’any 2007, en què el pressupost ha 
estat prorrogat. I aquestes despeses, aquest resum del dia a 
dia municipal, ha pujat fins als 35 milions d’euros. Per 
tant, s’ha passat de 35 a 43 en despesa corrent, que és el 
que mesura el dia a dia municipal. Malgrat aquest increment –
inversions al marge– de poc més del 20%, veiem un pressupost 
poc realista. Podríem adduir moltes raons, però n’hi ha una 
que ens sembla de sentit comú: no preveu que la davallada de 
la construcció pugui afectar la recaptació en concepte de 
llicència d’obres. Quan la immensa majoria de consistoris de 
la demarcació treballen amb la hipòtesi d’un 30 de davallada 
en els ingressos per aquest concepte, quan els gremis 
professionals del sector alerten utilitzant xifres semblants 
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... aquí partim de la idea que tot seguirà igual. Nosaltres 
creiem que no, i que la davallada d’ingressos previsible, 
combinada amb la impossibilitat de reduir el nivell de 
despeses (no es podrà dir en el futur als ciutadans que cal 
disminuir els serveis municipals que se li ofereixen), ens 
abocarà a un problema en els futurs pressupostos. Admetem, 
com és lògic, que això no ho podem demostrar. I que serà a 
final d’any quan veurem si es concreta l’optimisme del govern 
d’aquest ajuntament o el que nosaltres considerem realisme 
d’altres consistoris i associacions professional del sector 
de la construcció. Vostès han parlat de pla de xoc. Més enllà 
de si passar d’uns 7 milions a 18 d’inversions és o no un pla 
de xoc, i més enllà de preguntar-los què diran a la 
ciutadania si el ritme de 18 milions d’euros anuals 
d’inversió no es pot mantenir, on sí veiem aquest pla de xoc 
és en el capítol de personal. No de personal de plantilla, 
sinó de confiança. Vaja, en termes més planers, en càrrecs de 
confiança política. El capítol de personal, per cert, 
representa quasi una tercera part de la despesa corrent, no 
el 25% com alguns mitjans han publicat, no sabem si per error 
propi o induït. I ho diem perquè cal calcular el percentatge 
sobre els 43 milions de despesa, no sobre els 61 que inclouen 
les inversions. No destaca l’increment de despesa en personal 
laboral o funcionari, que arriba a un moderadíssim 7%. Els 
capítols que es disparen són el de regidors (amb un 25%, i no 
esperem que ho atribueixin a l’oposició, que pràcticament 
manté els ingressos per assistències) i especialment, perquè 
es dispara de manera estratosfèrica, el de personal eventual 
de confiança: augmenta la partida en un 250%. I en aquest 
apartat de personal, els volem fer una observació, des de la 
millor intenció: no sembla una bona política de personal 
contractar, en llocs que poden ser clau en l’administració 
municipal, persones que, en no tenir la condició de 
funcionaris, no poden exercir funcions importants, com ara 
signar determinats informes, etc. Acudir reiteradament a 
empreses externes quan es pot contractar tècnics 
d’administració general és, a més de difícilment acceptable 
des d’un punt de vista legal, un error notable atenent a 
criteris d’eficàcia. Això passa, per exemple, a l’àrea de 
Recursos humans i, potser en un grau de menor transcendència, 
a la de Cultura. Però calen TAGs funcionaris, al nostre 
entendre, per dirigir aquestes àrees. Potser per això, figura 
en l’expedient un informe que el secretari general de 
l’ajuntament emet de manera voluntària, intentant exposar la 
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seva visió del que pot representar la política de personal 
que vostès comencen. I diu això: “En tota la Unió Europea és 
l’únic  Ajuntament que amb aquest volum de personal està 
mancat d’un funcionari de nivell superior que gestioni des 
d’un punt de vista jurídic la problemàtica que planteja el 
volum de recursos humans”. Vostès mateixos poden fer la 
valoració que creguin convenient. Des d’ERC, reiterem la 
proposta de retirada dels pressupost fins a completar 
l’expedient. Intuïm que vostès no seran coherents amb 
l’informe del secretari general de l’Ajuntament i no 
retiraran la proposta sinó que la sotmetran a votació. 
Malgrat el convenciment que resulta inacceptable des del punt 
de vista del respecte al paper de l’oposició en el 
consistori, malgrat que considerem poc realista el pressupost 
en el seu apartat d’ingressos, malgrat que estem en desacord 
amb la política de personal que segueixen (per la quantitat 
de personal de confiança i pel perfil amb què el pensen 
contractar) .... en la votació d’avui ens abstindrem, a 
l’espera de veure el grau de propòsit d’esmena que exhibeixen 
a l’hora d’afrontar les al·legacions que es presentaran. I no 
solament, n’estem ben segurs, de part de grups municipals, 
sinó d’alguns col·lectius i institucions afectades." 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
coincideixen en moltes de les coses que han dit des del grup 
d'Esquerra Republicana; que el govern diu que és un 
pressupost ambiciós, però que el grup Popular considera que 
no és realista i que s'abstindran; que hi ha coses en les 
quals hi estan plenament d'acord, però que d'altres 
consideren que hi massa o hi ha poca dotació; que no és 
realista en el tema que ja s'ha comentat sobre l'Impost sobre 
Construccions, Instal.lacions i Obres; que els diaris avui 
mateix parlen que els tècnics del Col.legi d'aparelladors 
manifesten que la davallada immobiliària és molt notable i es 
parla a l'Alt Empordà d'un decens del 36,42%; que davant 
aquestes coses mantenir les mateixes quantitats que estaven 
previstes per a l'any passat consideren que no és viable; que 
s'ha de tenir en compte que la Junta de govern en diverses 
ocasions ha adoptat acords de renúncies de llicències d'obres 
concedides que impliquen la devolució de les taxes que ja 
s'havien devengat; que han notat una sèrie de partides que 
potser demostren la manera ràpida com s'ha fet aquest 
pressupost com és la que fa referència a Firagri quan tots 
saben que l'any 2008 no n'hi haurà perquè l'any passat es va 
quedar que es faria cada dos anys; que suposa que durant el 
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període de modificacions es canviarà i s'adaptarà; que a 
l'estat de despeses, a banda de la despesa importantíssima de 
369.000 euros del personal eventual, hi ha coses que s'han 
fet amb premura; que cal preguntar-se si poden aclarir que és 
el "Desafiament de Portabella"; que enlloc han vist cap tipus 
d'assignació als grups municipals per a dotació de despatxos 
per poder rebre els ciutadans o per a una auxiliar a mitja 
jornada per poder portar a terme les tasques burocràtiques 
que han de fer; que tots tenen la seva feina i han de dedicar 
molt de temps a la feina i a l'ajuntament; que fins el darrer 
mandat es va tenir una persona que ajudava molt a poder 
plantejar els temes; que en quant a les inversions consideren 
que la dotació per a la protecció de biondes per a motoristes 
és insuficient, ja que només es podran arrenjar uns quants 
metres de protecció; que es un tema que per desgràcia porta 
moltes lesions i que s'hauria d'invertir una mica més; que 
demanen se'ls aclareixi sobre l'adquisició de la Casa 
Nouvilas; que han vist que a l'ordre del dia hi ha unes 
ratificacions de decret per acollir-se al Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya on s'inclou la Casa Nouvilas; que vol 
saber què costarà en total a la ciutat l'adquisició d'aquesta 
casa; que en quant al tema d'adquisicions patrimonials es fa 
referència  a un milió d'euros i no diu quina es la finalitat 
o quines poden ser aquestes adquisicions patrimonials; que la 
seva idea no és posar pals a les rodes; que el govern té 
majoria suficient per poder aprovar aquest pressupost; que 
volen fer un altre acte de confiança amb l'alcaldia en el 
sentit d'esperar com s'acaben les coses a finals d'any o quan 
es liquidi el pressupost de l'any que ve; que ja es podrà 
comentar si aquest pressupost és realista o no i que la seva 
intenció de vot és l'abstenció. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que volia fer constar explícitament al 
pressupost que els 35.000 euros no estaven destinats a 
activitats generals de cultura, sinó a una activitat molt 
concreta que es realitzarà durant l'any 2008 i que estarà 
orientada a coneixer l'obra del cineasta Pere Portabella; que 
és el títol antic perquè ja no portarà finalment aquest nom i 
que és una activitat destinada a portar a coneixer l'obra del 
cineasta Pere Portabella. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que agraeix l'aclariment; que l'únic que recordava quan 
es parlava de Portabella era un tema de l'any 2004 sobre 
temes turístics i que imaginava que podia anar cap aquest 
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sentit, però que amb una nota tan escueta no sabia cap on es 
podia anar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que li satisfà especialment que el 
grup d'Esquerra Republicana i el grup Popular diguin que 
s'abstenen per poder valorar les aportacions que es puguin 
fer; que ha d'admetre que  alguna qüestió de les formes ha 
fallat, però que pensa que avui es pot sentar un punt de 
partida per poder solucionar alguna de les qüestions de 
contingut que s'han esmentat; que el que es desprèn de les 
intervencions són més qüestions de forma que no de fons; que 
era regidor d'hisenda i de personal i que la situació com la 
d'aquest any reconeixen que no havia passat; que entén de la 
consulta que va fer al senyor Interventor es que sí que es 
compleix la legalitat; que no vol parlar d'un deteriorament 
de la qualitat democràtica, sinó al contrari, ja que s'ha 
discutit a la comissió informativa i que aquest ajuntament 
vol fer gal.la de la màxima transparència; que mai de la vida 
es posa cap traba a les consultes que poden fer els regidors 
al senyor Interventor, al senyor Secretari, o al Tècnic 
d'Administració General de l'àrea de Rendes o al Tresorer; 
que els funcionaris municipals estan a disposició també de 
l'oposició; que es pren nota i que s'intentarà que no torni a 
succeir; que és un pressupost que preten millorar, tant en 
quantitat, com en qualitat; que en quant als centres cívics, 
hi havia determinades partides que eren més pròpies d'altres 
àrees i que no és una desaparació de diners destinats a 
subvencions a determinades entitats, sinó que es donaran des 
d'una altra àrea de l'ajuntament que sembla més adient i més 
coherent; que s'ha d'intentar anar millorant el pressupost en 
qualitat perquè sigui més entenedor i més fàcil d'executar 
per al govern i per als mateixos regidors; que, en relació a 
la intervenció que ha fet el senyor Casas sobre la 
construcció, és un tema que els preocupa i que es molt 
possible que preocupi a finals d'any, però que amb les 
consultes que s'han fet als tècnics els han dit que Figueres 
probablement ha anat una mica enrera en aquest boom 
immobiliari i que és possible que això es noti més endavant; 
que el pressupost que s'haurà de retorcar sensiblement serà 
el de l'any 2009; que en la qüestió relativa al personal de 
confiança política no discuteix que s'ha augmentat 
ostentiblement, però que estan molt convençuts que aquest 
ajuntament es troba mancat d'aquestes figures sobretot si es 
compara amb altres ajuntaments de l'entorn; que pensen que 
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per poder fer tot el que ha explicat en la intervenció 
inicial són necessàries aquestes persones; que el govern ho 
considera adequat i es vol tirar endavant; que en quant als 
regidors no deixa de ser una intervenció de manual perquè 
d'això ja se n'havia parlat i que hi ha d'altres qüestions 
que es podrian discutir, fins i tot, a un nivell de 
plantejament ideològic; que si a Recursos Humans hi ha 
d'haver un Tècnic d'Administració General o un funcionari 
encarregat dels Recursos Humans pot assegurar per la seva 
experiència  que la gestió de Recursos Humans en aquesta casa 
no funciona; que no pensa que hagi de passar forçament pel 
nomenament d'un funcionari com a Cap de Recursos Humans; que 
està plenament convençut que ha de ser un càrrec de confiança 
especialitzat en Recursos Humans i amb el suport del Tècnic 
d'Administració General que en aquest moment ja existeix; que 
se li ha de donar tot el suport polític que sigui possible; 
que aquí discrepa de l'informe del senyor secretari; que en 
aquest moment hi ha un Tècnic d'Administració General que 
gestiona  tota la qüestió dels Recursos Humans i que abans 
havia estat en la figura del senyor Torrent; que pensen que 
el camí passa per un especialista en Recursos Humans amb 
experiència en l'administració pública; que aquest govern no 
caurà en intentar o voler contractar  a persones només 
provinents de l'àmbit privat perquè tots saben que no aniria 
prou bé, però que amb el suport d'un funcionari o d'un 
lletrat de la casa no hi ha d'haver problema; que celebra la 
disposició del partit Popular amb l'abstenció que han 
expresat; que esperen les aportacions; que el govern torna a 
expresar que està dins la legalitat i que si es pensa que en 
aquest cas concret no s'han repectat les formes demana 
disculpes; que pensa que hi ha temps suficient per anar a 
consultar els expedients; que no creu que això sigui una 
baixada de la qualitat democràtica; que es posa a la seva 
disposició per poder parlar obertament de totes les 
aportacions que puguin aportar els grups Popular i 
d'Esquerra; que repeteix que referent a la construcció els 
tècnics diuen que podria ser l'any que ve; que el desafiament 
Portabella ja l'ha explicat Ciro Llueca; que en quant als 
depatxos es concorre al Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per poder adequar els edificis municipals; que en 
aquest edifici s'hi posaran en quant sigui possible per poder 
trobar una solució a aquesta situació que també afecta els 
regidors del govern; que vol precisar que quan es parlava de 
l'ajut que tenen els grups municipals per a contractar una 
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auxiliar que aquesta era una aportació de 500 euros 
independentment del volum del grup i que s'utilitzaven per a 
aquesta qüestió; que el govern de Convergència va aprovar que 
per a tots els grups una assignació amb un quantum únic en el 
qual s'integrava l'ajut per  aquest auxiliar administratiu; 
que suposa que el regidor d'hisenda o el mateix alcalde no 
tenen cap inconvenient a parlar d'aquesta qüestió perquè el 
primer de tot és qualitat democràtica i que si això ha de ser 
una qüestió se n'ha de parlat. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que intentarà contestar als dos perquè s'han 
fet comentaris molt similiars, però que potser hi ha alguna 
qüestió puntual d'un o de l'altre; que vol dir al senyor 
Canet que les comparacions numèriques es poden fer de moltes 
maneres i que segons com s'utilitzen poden semblar una cosa o 
una altra; que no està gaire d'acord amb una cosa molt 
concreta i no s'entrarà en un debat de percentatges i xifres 
absolutes perquè ja es tindrà ocasió de fer-ho en d'altres 
llocs, però que no és veritat l'increment d'un 200% en el 
personal de confiança; que s'incrementa un 165,40% perquè es 
parteix de la xifra 0 i que això també potser val per a 
altres magnituds que s'han comentat; que les manifestacions 
fetes pels dos grups respecte a l'Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres; que les noticies que corren  no són 
satisfactòries; que es preveu una devallada; que, en 
principi, també se la creia i que s'estava qüestionant molt 
pressupostar una xifra a la baixa, però que després d'una 
sèrie d'idees i de comentaris aquest és un pressupost que 
se'l creuen i que els sembla realista; que si hagués començat 
la seva intervenció dient que tenien un superàvit de 122.000 
euros s'hagués pogut fer un pressupost equilibrat en 0 i 
aquests 122.000 euros destinar-los a fer menys ingressos a la 
línia de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres; que aquesta és una manifestació clara que entenen que 
es pot arribar a aquesta xifra; que si analitzen el 
pressupost hi ha una quantitat que s'ha posat addicional, que 
no és l'ordinària, sinó que es pot considerar extraordinària 
i que esperen també poder-hi arribar i que la separació és 
clara; que sobre l'increment de personal de plantilla, a part 
del personal de seguretat, l'increment de personal de 
confiança també és de perfil tècnic; que quant al Cap de 
Cultura no es pot deixar un àrea tan important sense un cap; 
que a Urbanisme ha de tenir una persona al front d'aquesta 
àrea; que són àrees de molt pes i de molta importància; que 
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és una empresa amb 380 persones i que no es pot deixar que en 
recursos humans no hi hagi una persona que els tuteli de 
manera exclusiva; que són qüestions que s'han tingut en 
contra; que Firagri també s'ho van qüestionar; que sabien que 
es feia un any si i l'altra no, però que hi ha algun dubte i 
que es pot considerar la conveniència de fer-ho amb una altra 
periodicitat i que per tant s'ha de dotar per no trobar-se 
després que no hi ha consignació; que els despatxos i un 
auxiliar ja l'han contestat; que respecte a la Casa Nouvilas 
han preguntat que voldria saber quant li costa a la ciutat i 
que a la roda de premsa que s'ha tingut avui per presentar el 
Pla Únic d'Obres i Serveis s'ha dit que costarà 2.600.000 
d'euros, dels quals 600.000 estan previstos al pressupost 
d'aquest any i que la resta ho serà en diferents anualitats; 
que  ha fet una mica de comentari a nivell general i que 
caldria afegir que quan es diu que ha estat un pressupost 
d'inversions poc ambiciós o poc realista no sap on es basa la 
realitat, però que quan es diu que hi ha un projecte per fer 
dues llars d'infants això té alguna realitat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que vol constatar amb satisfació que el 
tema de la crítica a les formes ha estat ben entomat i que 
per tant alguna raó deuen tenir si s'accepta d'aquesta 
manera; que l'important no és l'error, sinó esmenar-lo i que 
tenen temps d'anar valorant si això que apunta cap a una 
baixa de la qualitat democràtica de les relacions govern i 
oposició és només producte de determinades circumstàncies; 
que valora positivament les respostes, però que li han 
d'admetre que el dilluns anterior a aquest plenari no es de 
rebut no tenir la plantilla de personal quan l'increment està 
molt lluny de la realitat; que quan hi ha aquest increment és 
fonamental que un grup tingui la plantilla a les seves mans 
amb temps suficient per analitzar, no només les retribucions, 
sinó el perfil de les persones que es contracten; que a la 
plantilla de personal no es parla només de diners, sinó de 
perfils; que les persones concretades poden ser moltes o 
poques en funció de si la contractació ajuda a modernitzar 
l'administració; que des del seu punt de vista determinades 
contractacions no ajuden a modernitzar, sinó que obligaran a 
acudir a empreses externes o a augmentar la plantilla i a 
duplicar alguns funciones; que el senyor Ollé ha esmentat 
cultura  que és un exemple fantàstic; que aquí discrepen ja 
que des d'Esquerra consideren que cal un tècnic; que no és un 
problema de diners del què cobrarà el cap d'àrea de cultura, 
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sinó que és un problema de perfil, de si convé aquest càrrec 
o de si en convé un altre o si acabaran convenint dos en lloc 
d'un; que Esquerra no està en contra de la modernització de 
l'administració; que no els espanta assolir pressupostos de 
personal ampliats, però que amb temps es poden discutir els 
perfils i l'oportunitat de l'increment; que si repassen el 
número de càrrecs de confiança s'ha passat de 3 a 7 en un 
moment en què hi ha un govern amb majoria sobrada i amb molts 
més regidors que tenen dedicació; que acaba resultant com la 
llei del pèndol que abans n'hi havia poc i potser ara 
s'hagués pogut trobar una postura intermedia; que el govern 
governa, però que creuen que en alguns casos en el perfil 
s'equivoquen; que el secretari ho ha dit de manera contundent 
i que Esquerra ho diu de la manera que creuen que s'ha de fer 
que és en el plenari; que com que no es coneix el nom de les 
persones la crítica que s'està fent es fa de manera oberta a 
perfils i no a persones; que reitera al senyor Pere Casellas 
que a vegades un especialista en Recursos Humans ha de 
resoldre consultes de tipus legal i que creuen que amb Tècnic 
d'Administració General es resoldria el problema dues 
vegades; que no es posen trabes a consultar expedient; que la 
llei els empara i que no voldrien haver d'acudir a la llei en 
aquests casos; que no l'han acusat de posar trabes, sinó que 
el temps ha estat poc i que les formes podien haver estat 
molt millors; que en quant als Centres Cívics són conscients 
que no baixa la partida; que li han posat com exemple  que si 
moltes partides fossin explicades amb temps i amb calma 
s'estalbiarien de fer consultes; que ja suposaven que era un 
canvi de partides; que presentaran al.legacions; que 
esperaran l'actitud del govern; que suposen que es quedaran 
només amb les bones paraules perquè creu que si un govern 
governa i té clar el que posa en el pressupost dificilment ho 
canviarà; que ho intentaran; que potser trobaran un espai 
intermedi amb el qual poder votar a favor i que els agadaria 
perquè en aquest ajuntament potser ha faltat estabilitat amb 
majories i que creu que seria bo i pedagogicament positiu ser 
capaços d'arribar entre tots a un punt d'entesa en què el 
pressupost sortís unanimement aprovat d'aquesta sala. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que el criteri del grup Popular és que aquest pressupost 
és poc realista; que amb el tema d'ingressos per llicències 
d'obres el diari Cinco Dias diu "que l'atur en la construcció 
seguirà uns quants mesos i que així ho indica l'últim 
butlletí econòmic del Banco de España publicat ahir, on 
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l'autoritat monetària utilitza dades que apunten a una 
desacceleració de la inversió en la construcció durant els 
propers mesos"; que a La Vanguardia es parla de la crisis de 
la construcció i diu "que el fre en la construcció de 
vivendes tindrà molta repercusió en la destrucció de 
treball"; que tot això ho diuen els tècnics econòmics i que 
els tècnics del col.legi d'aparelladors també parlen 
d'aquesta devallada; que ha dit li agradaria molt que a final 
d'any quan es faci el balanç del pressupost que realment la 
seva visió estigui equivocada; que no ha dit que es facin 
poques inversions, sinó que ha dit que s'abtenen perquè hi ha 
coses que consideren que la inversió es poca i d'altres que 
consideren que es massa; que tot són criteris i oponions; que 
la inversió de les biondes per protegir als possibles 
accidents de motoristes creu que és molt baixa; que cal 
preguntar-se què es pot adquirir amb el milió d'euros per a 
adquisicions patrimonials; que no volen posar pals a les 
rodes; que es la seva opinió i que li agradaria poder donar 
el vot favoble  quan es presenti el pressupost a l'aprovació 
definitiva, però que li permetin tenir aquests dubtes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que agraeix els suggeriments i el vot 
d'abstenció d'Esquerra Republicana i del grup Popular; que 
s'obre un període d'exposició al públic en què els diversos 
grups municipals poden fer les seves al.legacions i 
suggeriments; que felicita la feina que ha fet el senyor 
Ollé; que és el primer any que es conforma un nou govern i 
que es fixen unes altres prioritats; que els regidors han fet 
un esforç important d'anar al detall del pressupost, però que 
el detall tampoc els ha de distreure del que són les grans 
línies mestres d'aquest pressupost; que és un pressupost que 
depassa els 61 milions d'euros; que suposa un augment de més 
d'un 38% sobre el de l'any 2006 i que dificilment es pot 
trobar cap administració que estigui en condicions de fer un 
augment d'un 38%; que hi ha hagut ocasió de valorar i 
detallar el gran esforç pressupostari que es fa amb el 
capítol I i que comprèn que els grups municipals mostrin els 
seus recels i les seves desconfiances en els càrrecs que han 
de ser de provisió de confiança política; que com els ha 
indicat el senyor Ollé són càrrecs de confiança política 
perquè són càrrecs de comandament, però que són càrrecs que 
tenen un component tècnic i que no són persones de carnet, 
sinó que són persones que venen amb una trajectòria 
professional que els avala; que estan en condicions de posar-
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se com a cap de Recursos Humans d'una administració amb més 
de 380 treballadors o com a cap d'una àrea d'Urbanisme; que 
entenen que és correcte aquest model perquè així com ara 
aquest govern arranca i vol personal tècnic de la seva 
confiança per tirar endavant el seu model també comprendrien 
que si a llarg termini hi ha un altre govern es pugui també 
dotar d'aquest staff d'alt comandament de la seva confiança 
política; que és un aclariment important i que vol que els 
grups valorin que no té rés a veure el càrrec de confiança 
política que a alguns ajuntaments s'associa de forma 
automàtica a gent de carnet, sinó que dels perfils que 
s'incorporen cap d'ells té cap mena de carnet partidista; que 
són gent amb una tragectòria professional impecable i que són 
aquests perfils els que han de permetre tirar endavant la 
modernització d'aquesta administració com és dotar-se 
d'excel.lents professionals que tindran la confiança de 
l'alcalde i del govern i que si mai no fan bé la seva feina 
la perdran; que és tema important de cares a justificar 
l'esforç tan gran que es fa en matèria de Recursos Humans; 
que vol posar l'accent a l'hora de justificar aquest 
pressupost el gran esforç que es fa en el capítol II del 
pressupost; que quan es fa referència al capítol II s'està 
parlant de millorar i ampliar els serveis de neteja viària, 
de fer possible millorar el servei de recollida 
d'escombraries, implemantar contenidors soterrats i de fer 
possible que els parcs i jardins de la ciutat rebin un 
tractament molt millor del que s'ha fet fins ara; que el 
regidor delegat Pere Pujulà i Ecoserveis han fet una feina 
molt important a l'hora d'elaborar plans de gestió molt 
competitius que els han de permetre situar la ciutat en el 
llistó més alt; que fer aquests esforços expliquen haver 
incrementat en un 34% respecte al 2006; que és un increment 
milionari i que no ha passar desapercebut a l'hora d'emetre 
el sentit del vot; que hi ha hagut ocasió de justificar la 
tercera gran aposta d'aquest pressupost i que és l'aposta de 
les inversions; que tenen raó que això és una qüestió 
discrecional i que té molt a veure amb les posicions    
polítiques i amb les opinions; que aquest govern fa un esforç 
important al situar la inversió en els 18 milions d'euros; 
que és una xifra insòlita en els pressupostos d'aquesta 
ciutat; que han de permetre la millora de l'espai públic; que 
hi ha partides molt importants com la millora de les voreres, 
de l'asfalt; i que el manteniment i conservació de la via 
pública s'atenen d'una forma molt important; que també 
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s'atenen les biondes de les quals parla el senyor Casas, però 
que són una actuació molt petita en comparació amb l'esforç 
tant gran que es farà en la relació a la millora de l'espai; 
que també hi ha una gran aposta en la millora dels 
equipaments d'educació; que hi ha una partida llargament 
reivindicada pel sector educatiu per al manteniment de les 
escoles; que hi ha un pressupost d'1.800.000 per a construir 
dues llars d'infants i que estaran complementades amb una 
tercera llars d'infants que es farà al marge d'aquest 
presupost; que també hi haurà una millora molt important i 
substancial dels equipaments esportius; que tots estan 
d'acord que la pràctica de l'esport a Figueres quan ha estat 
exitosa ho ha està malgrat i no gràcies el suport municipal 
perquè practicar l'esport a la ciutat és en aquests moments 
difícil, ja que no hi ha equipaments suficients ni les 
instal.lacions adequades ni suficientment conservades; que es 
fa un esforç molt gran que ha de permetre recuperar les 
pistes de tennis i de petanca; que ha de permetre actuacions 
per fer molt més utilitzable i millorar l'aprofitament de 
l'estadi municipal de Vilatenim per afavorir la pràctica del 
futbol; que tot això es fa amb una previsió d'endeutament 
important, però que es situa plenament dins els marges que 
autoritza la legalitat; que han treballat amb molt de rigor 
el senyor interventor i el regidor delegat perquè les xifres 
d'endeutament se situin al voltant del 95,23% i que l'esforç 
que es fa des del punt de vista d'inversions i de 
l'endeutament és molt important; que, en quant el milió 
d'euros per a adquisicions patrimonials, al govern li va 
semblar que era important dotar-se d'algun instrument 
pressupostari per poder fer política d'adquisicions de sòl i 
patrimonials; que hi ha diversos temes urbanístics que 
necessitaran de gestió d'una partida pressupostària; que s'ha 
alçat a un milió d'euros i que es podrà puntejar a l'alta o a 
la baixa, però que de moment es volia significar que hi havia 
aquesta reserva pressupostària per fer-ho possible; que la 
proposta que avui es presenta a consideració tanca la seva 
previsió amb un superàvit de 122.000 euros i que podia haver 
servit per reduir les previsions d'ingressos en base a la 
partida d'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres; 
que segurament tenen raó quan afirmen que intueixen que 
durant l'any es donaran compte que aquesta partida s'ha de 
revisar a la baixa; que si es confirma aquest pronòstic que 
fan els grups de l'oposició i que el govern també intueix 
segur que servirà per no aconseguir aquests 122.000 euros de 
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superàvit, sinó que sigui una quantitat més reduïda; que els 
va semblar que s'havia de fer una previsió prudent, però que 
no fós a la baixa per poder engegar les previsions de despesa 
corrent; que agraiex molt el vot d'abstenció; que estaran 
atents a les seves consideracions i al.legacions i que no 
tindran cap inconvenient en poder-les atendre. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comjuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, i en abstenir-se, els set membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i Borrego 
Torres. 
 
----4. Patrimoni municipal: Es ratifica el decret de 
l’alcaldia de 18 de desembre de 2007 pel qual es va 
sol.licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació “Compra Casa 
Nouvilas”. La senyora Bonany Pagès procedeix a la lectura del 
decret següent: 
 "Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Compra Casa Nouvilas”, amb les següents dades d’inclusió. 
Prioritat: 4. Anualitat: 2008. Subvenció que es sol·licita: 
325.000 euros. 2on.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del 
proper Ple Municipal." 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que no tenen rés en contra del que acaba d'explicar 
la senyora Bonany; que fan aquesta intervenció en relació als 
punts números del 4 al 12; que espera que sigui l'última 
vegada que hagin de fer aquest aclariment; que han de tornar 
a la mateixa cosa que han dit abans; que estaven acostumats, 
i sembla ser que és habitual que les partides que s'inclouen 
al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya en la gran majoria 
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d'ajuntaments, es sotmenen a l'aprovació del plenari, encara 
que ja que saben que no és preceptiu; que és legal fer-ho per 
decret; que diu al senyor Casellas que hi ha una gran 
distància entre allò que sigui legal o elegant 
democraticament perque ha parlat de la rebaixa de la qualitat 
democràtica; que en aquest ajuntament aquests aspectes durant 
els últims quatre anys es passaven pel plenari; que no diu 
que es rebaixi la qualitat democràtica almenys en quant a la 
intenció, però que a la pràctica assabentar-se per un epígraf 
del projecte de pressupostos i llegint la premsa no és la 
millor manera d'assabentar-se de les partides que es 
presenten en el Pla Únic d'Obres i Serveis i que el 
procediment ha estat per un decret de l'alcaldia; que alguns 
porten cinc anys o menys de regidors i que això no havia 
passat fins ara; que s'ha de tenir més cura amb aquests coses 
que són importants per a la ciutat; que malgrat aixó no 
votaran en contra i que no costa tant comentar o discutir un 
mínim i després imposar el seu criteri majoritari que és el 
que pertoca, però que les formes s'han de cuidar. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que abans ha intentat ser el màxim de cordial; que no sap si 
el senyor Canet ja els ha renyat prou avui i que ja ha 
recordat el que el govern te majoria; que tenen majoria i que 
pot asegurar que compleixen la legalitat; que creu que seria 
convenient que tots plegats fessin una  reflexió i es valorés  
la intenció que té sempre el govern de donar el màxim 
d'informació i de compartir; que li faran arribar tota la 
documentació que demani sempre, però que ja n'hi ha prou de 
renyar-los constantment i d'estar qüestionant la qualitat 
democràtica de l'ajuntament; que la democràcia hi és ben 
present; que busqui un altre discurs; que no els ataqui en 
aquest sentit i que encara no ha vist cap informe de cap 
funcionari que digui que aquí no hi ha democràcia i que 
potser alguna cosa es pot millorar, però que el senyor Canet 
ha de deixar de renyar-los afirmant que en aquest ajuntament 
no hi ha democràcia. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el senyor Casellas hauria d'escoltar 
la gravació del plenari i que s'adonarà que l'està renyant; 
que s'ha limitat a exposar que en cinc anys que porta de 
regidor hi ha coses que no li havien passat mai; que ha fet 
referències a expressions que ha dit el senyor Casellas com 
la rebaixa de la qualitat democràtica; que en cap moment ha 
dit "falta de democràcia municipal"; que s'ha limitat a 
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exposar i que ho continuarà fent i sense cap intenció de 
renyar, si no de posar en relleu allò que senten; que ara pot 
dir que sembla que el senyor Casellas li està prenent el 
número, però que no ho dirà; que es comença així i no s'entén 
prou be al que s'ha explicat; que han dit que les obres del 
Pla Únic d'Obres i Serveis són prou importants per a la 
ciutat perquè en tinguin la més mínima informació; que no 
s'han queixat que apliquin la majoria; que no renya ningú; 
que posa en relleu una situació objectiva i que ho han de 
dir. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
intenció del govern és anar per feina; que aquest govern 
disposa d'una majoria al plenari i que l'exerceix; que la 
forma del decret és perfectament legítima i que està sotmesa 
a l'exercici de control quan es porta a ratificació del 
plenari; que una de les iniciatives legislatives més 
importants que s'han impulsat en aquests moments a Catalunya 
és el Decret-LLei d'Urbanisme que suposa importants 
repercusions a totes les ciutats de Catalunya i que ha estat 
fet per decret; que creu que és una pràctica lògica, prevista 
per la legislació i pròpia de govern majoritaris; que el mes 
de desembre de l'any passat hi havia algunes urgències per 
atendre a la ciutat i que per qüestions formals no es van 
fer, ja que es va atendre els suggeriments dels grups de 
l'oposició; que és un tràmit administratiu per completar  
finançament a actuacions del govern municipal; que el govern 
legitament fa un programa d'inversions, busca finançament i 
que pren les decisions amb zel; que hi ha hagut ajuntaments 
de Catalunya que han hagut de demanar pròrrogues perquè no 
han pogut complir amb el seu termini; que el govern de 
Catalunya ha atès aquestes solicituds i ha prolongat els dies 
per fer possible que els ajuntaments complissin;  que en el 
cas de la ciutat de Figueres es van complir amb els terminis 
i que responia a la lògica del govern; que comprèn que els 
grups de l'oposició puguin dir la seva a l'hora de fixar les 
inversions, però que en la gestió d'aquestes decisions les 
qüestions de tràmit com més zelosament i rapidament es facin 
millor; que defensa el dret d'anar per feina i fer per via 
del decret la resolució de sol.licituds de subvencions i que 
totes les subvencions que arribin creu que tots els grups 
presents les celebraran i que s'ha d'aconseguir que totes 
aquestes sol.licituds de subvencions siguin tant exitoses com 
es pugui, que les previsions siguin ateses i que el govern de 
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Catalunya ajudi a fer possible la concreció d'aquests 
projectes. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA de ratificar, per unanimitat, 
el decret abans transcrit. 
 
----5. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Projecte d’Urbanització de la 
cruïlla Pujada del Castell-c/. Tramuntana”. La Presidència 
procedeix a la lectura del decret següent el qual s’ACORDA de 
ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Projecte d’Urbanització de la cruïlla Pujada del Castell-
C/Tramuntana”, amb les següents dades d’inclusió. Prioritat: 
2. Anualitat: 2009. Subvenció que es sol·licita: 250.000 
euros. 2on.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del proper 
Ple Municipal." 
 
----6. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Redacció del projecte de biblioteca 
filial”. El senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura 
del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per 
unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Redacció del projecte de biblioteca filial”, amb les 
següents dades d’inclusió. Prioritat: 9. Anualitat: 2009. 
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Subvenció que es sol·licita: 39.000 euros. 2on.- Sotmetre 
aquest Decret a ratificació del proper Ple Municipal." 
 
----7. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Construcció de biblioteca filial”. 
El senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura del decret 
següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Construcció de biblioteca filial”, amb les següents dades 
d’inclusió. Prioritat: 8. Anualitat: 2010. Subvenció que es 
sol·licita: 731.250 euros. 2on.- Sotmetre aquest Decret a 
ratificació del proper Ple Municipal. 
 
----8. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Rehabilitació de la Casa de la Vila. 
Fase 1”. La senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del 
decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1”, amb les 
següents dades d’inclusió. Prioritat: 5. Anualitat: 2009. 
Subvenció que es sol·licita: 200.000 euros. 2on.- Sotmetre 
aquest Decret a ratificació del proper Ple Municipal." 
 
----9. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
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2008-2012 de l’actuació “Rehabilitació de la Casa de la Vila. 
Fase 2”. La senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del 
decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 2”, amb les 
següents dades d’inclusió. Prioritat: 6. Anualitat: 2010. 
Subvenció que es sol·licita: 200.000 euros. 2on.- Sotmetre 
aquest Decret a ratificació del proper Ple Municipal." 
 
----10. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Construcció consultori mèdic al Camí 
de Vilatenim”. La senyora Bonany Pagès procedeix a la lectura 
del decret següent el qual s’ACORDA de ratificar per 
unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Construcció consultori mèdic al Camí de Vilatenim”, amb les 
següents dades d’inclusió. Prioritat: 7. Anualitat: 2011. 
Subvenció que es sol·licita: 60.000 euros. 2on.- Sotmetre 
aquest Decret a ratificació del proper Ple Municipal." 
 
----11. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Coberta Plaça Catalunya”. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
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Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Coberta Plaça Catalunya”, amb les següents dades d’inclusió. 
Prioritat: 3. Anualitat: 2010. Subvenció que es sol·licita: 
325.000 euros. 2on.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del 
proper Ple Municipal." 
 
----12. Obres municipals: Es ratifica el decret de l’alcaldia 
de 18 de desembre de 2007 pel qual es va sol.licitar la 
inclusió al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2008-2012 de l’actuació “Projecte d’urbanització de 
l’Avinguda Vilallonga i Avinguda de Roses. Fase 1”. La 
Presidència procedeix a la lectura del decret següent el qual 
s’ACORDA de ratificar per unanimitat: 

"Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre de 
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC); vist el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per R.D.L 
2/2003 i els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia Presidència, 
HA RESOLT: 1er.- Sol·licitar la inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 de l’actuació 
“Projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga i Avinguda 
de Roses. Fase 1”, amb les següents dades d’inclusió. 
Prioritat: 1. Anualitat: 2008. Subvenció que es sol·licita: 
400.000 euros. 2on.- Sotmetre aquest Decret a ratificació del 
proper Ple Municipal." 
 
----13. Patrimoni municipal: S’aprova inicialment el projecte 
d’obres denominat “Projecte per a la retirada de publicitat 
estàtica pintada al camp de futbol municipal”. El senyor 
Ferrer Sala procedeix a la lectura de la proposta següent la 
qual s'ACORDA d'aprovar per unanimitat:  

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 8 de 
novembre de 2007, va adoptar, entre d’altres, l’acord 
següent: “Requerir definitivament l’entitat Unió Esportiva 
Miapuesta Castelldefels (en endavant, UEMC, SAD.) perquè 
deixi l’estadi municipal de Figueres en el mateix estat en 
què es trobava el dia 20 de maig de 2002 en què es va signar 
el contracte administratiu de concessió del seu ús mitjançant 
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la retirada al seu càrrec de tota la publicitat existent en 
l’actualitat a l’estadi en el termini màxim d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació d’aquest acord, amb l’advertiment que si no 
executa l’esmentat requeriment en el termini indicat 
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària de la 
retirada de tota la publicitat existent en l’actualitat a 
l’estadi, essent el cost d’aquesta execució subsidiària, que 
ascendeix a la quantitat de 50.166,50 euros segons informe 
emès per l’arquitecte tècnic municipal Isidre Joher Sala, 
íntegrament a càrrec de l’entitat UEMC, SAD. Si es podruís 
l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament i l’entitat 
interessada no abonés el cost en via voluntària, l’Ajuntament 
procedirà al seu cobrament per la via de constrenyiment.” 
Davant l’eventualitat que la UEMC, SAD. no executi l’acord 
referit anteriorment i que l’Ajuntament ho hagués de fer 
subsidiàriament procedeix aprovar un projecte per a la 
retirada de publicitat estàtica pintada al camp de futbol 
municipal. Per tot això, vist el que disposen els articles 12 
i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals que va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, l’alcaldia presidència 
proposa que s’adoptin els acords següents: 1. Aprovar 
inicialment el projecte d’obres denominat “Projecte per a la 
retirada de publicitat estàtica pintada al camp de futbol 
municipal” annex a aquesta proposta. 2. Sotmetre el projecte 
a informació pública pel termini de trenta dies hàbils als 
efectes de la presentació d’al.legacions. 3. Delegar en 
l’alcaldia presidència la facultat d’aprovar definitivament 
el projecte per al supòsit que durant el termini d’informació 
pública no es presentessin al.legacions. 4. Autoritzar 
l’alcaldia presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
---- Seguidament, a les vint hores i trenta-tres minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Casellas Borrell. 
 
----14. Aportacions i subvencions: S’aproven definitivament 
les bases per a l’atorgament de subvencions al barri “La 
Marca de l’Ham”. La senyora Bonany Pagès procedeix a la 
lectura de la proposta següent la qual s'ACORDA d'aprovar per 
unanimitat:  
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"El Ple municipal, en sessió de data 6 de setembre del 
2007, va modificar i aprovar les bases per a l’atorgament de 
les subvencions al barri “La Marca de l’Ham” per a la 
instal·lació d’ascensors, per les obres destinades a la 
supressió de barreres arquitectòniques, per a la instal·lació 
de sistemes de telecomunicacions col·lectives, per les obres 
destinades a la instal·lació o reparació de porters 
automàtics, i per les obres destinades a la rehabilitació de 
façanes, aprovades per la Junta de Govern Local de data 26 de 
febrer del 2007, amb el document denominat “ Carta cromàtica 
per al tractament de les façanes del sector “La Marca de 
l’Ham”” que les complementa. Aquestes bases han estat 
exposades al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP núm. 224, de 19 de novembre del 2007) i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC núm. 5005, 9 de novembre de 2007).  Vist que en el 
període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació 
al respecte i atès el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de 
conformitat amb l’article 124 i ss del  Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  l’Alcalde-President 
proposa al Ple municipal que adopti els següents acords: 
Primer.- Aprovar definitivament les bases per a l’atorgament 
de les subvencions al barri “La Marca de l’Ham” per a la 
instal·lació d’ascensors, per les obres destinades a la 
supressió de barreres arquitectòniques, per a la instal·lació 
de sistemes de telecomunicacions col·lectives, per les obres 
destinades a la instal·lació o reparació de porters 
automàtics, i per les obres destinades a la rehabilitació de 
façanes amb el document denominat “Carta cromàtica per al 
tractament de les façanes del sector “La Marca de l’Ham”” que 
les complementa. Segon.- Publicar el present acord en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 
la corporació, així com una referència d’aquest anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, especificant 
que es donen per reproduïdes, atès que no s’han modificat ni 
s’han presentat al·legacions, i per tant aprovades 
definitivament, les bases publicades al BOP núm. 224, de 19 
de novembre del 2007. Tercer.- Facultar l’alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
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----15. Exaccions municipals: Es concedeix una bonificació 
del 95% sobre 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:  

"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 
22674 de 03/12/07 la Fundació Privada Asil Vilallonga ha 
sol.licitat llicència d'obra menor per arreglar els lavabos 
de la planta baixa i de la segona planta 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 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.Concedir una 
bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres per la concessió de la llicència 
d'obra menor per arreglar els lavabos de la planta baixa i de 
la segona planta  de la Fundació Privada Asil Vilallonga 
situada a l'avinguda Vilallonga, 1, per considerar-se obres 
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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." 
 
---- Durant la lectura del dictamen anterir, a les vint hores 
i trenta-quatre minuts, compareix el senyor Casellas Borrell 
que s’incorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que és un tipus de dictamen que reiteradament es va 
presentant i aprovant pel Ple; que té entès que és una 
competència que té el Ple i que és delegable a la Junta de 
Govern Local; que creu que per agilitzar el tema i per no fer 
tanta burocràcia pot ser bó que s'estudiï la possibilitat de 
delegar-ho a la Junta de Govern Local; que la Junta de Govern 
Local pot donar compte d'aquestes llicències i així els 
interessats no s'haurien d'esperar un mes a tenir les 
llicències. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casas Luís, a les vint 
hores i trenta-cinc minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Richard 
Elelman. 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu té una 
excel.lent opinió de l'activitat que fa el senyor Casas com a 
regidor i de les seves iniciatives i d'aquesta també; que 
confia en què això no sigui un argument per posar en dubte la 
qualitat democràtica perquè el plenari admet control i que en 
canvi les decisions que es prenen a la Junta de Govern Local 
tenen la pèrdua d'espais de control; que agraeix molt la 
proposta i que si a tothom li sembla bé es tirarà endavant 
deseguida i potser també alguna d'altra; que creuen que  
estarà bé que el plenari s'ocupi de les valoracions i 
posicionaments més polítics i que tot allò que sigui gestió 
es pugui tirar endavant des de la Junta de Govern Local o via 
decret de l'alcaldia; que dóna les gràcies al senyor Casas 
per al seu suggeriment i que es mirarà de portar a l'extrem. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que afirma que ha de dir que s'agraeix saber les coses abans 
que ho sapiga la premsa. 
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---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint 
hores i trenta-sis minuts, compareix el senyor Richard 
Elelman que s’incorpora a la sessió. 
 

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

 
----16. Aportacions i subvencions: S’acorda acollir-se a la 
convocatòria pública del Departament d’Educació per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació 
de places escolars de primer cicle d’educació infantil. La 
senyora Milan Peñalver procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s'ACORDA d'aprovar per unanimitat:  

"Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 de juny 
de 2005, en què l’Ajuntament es compromet a crear, com a 
mínim, noranta places d’educació infantil de primer cicle, en 
l’horitzó del curs 2008/2009. Vistes l’Ordre EDC/233/2006, de 
28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació 
de places per a infants de zero a tres anys en llars 
d’infants de titularitat municipal i l’Ordre EDC/343/2007, de 
3 d’octubre, per la qual es modifica l’anterior en algun 
aspecte. Atès que l’Ajuntament de Figueres ja disposa de la 
documentació necessària per a acollir-se a la convocatòria de 
subvencions per a la creació i la consolidació de 74 places 
escolars de primer cicle d’educació infantil (8 de 0 anys, 26 
d’1 any i 40 de 2 anys) al sector Camí de Vilatenim, i 74 
places més al sector Rec Susanna, la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis a les persones i Processos estratègics 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 1r. Acollir-se 
a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions 
per a la creació i la consolidació de places escolars de 
primer cicle d’educació infantil en centres de titularitat 
municipal, regulada per l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril i 
per l’Ordre EDC/343/2007, de 3 d’octubre. Fer-ho sol·licitant 
dues subvencions, una per al sector Camí de Vilatenim i 
l’altra per al sector Rec Susanna. 2n. Assumir el compromís 
d’executar les obres si es concedeixen les subvencions 
sol·licitades. 3r. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que celebra que el dictamen s'hagi aprovat per 
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unanimitat; que el dèficit de places a les llars d'infants és 
molt gran i que a través del pressupost d'aquest any es faran 
dues noves llars d'infants a la ciutat; que també hi ha 
prevista una altra actuació urbanística que s'està gestionant 
amb la regidoria i que farà possible la construcció d'una 
tercera llar d'infants a la ciutat a la zona del Parc Sol; 
que s'està treballant en aquesta tercera iniciativa i que 
finalment serà celebrada per tots. 
 
----17. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Cultura: S’acorda estudiar la possibilitat d’ampliar 
l’horari d’obertura de la Biblioteca Fages de Climent.  
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que uns minuts abans del plenari els grups d'Esquerra 
Republicana i del Partit Popular han presentat dues mocions 
per urgència; que veu que això de treballar amb urgència ho 
fan tots els grups; que comprèn que a vegades tots han d'anar 
per feina i que el grup d'Esquerra Republicana ha de 
justificar la urgència de la moció que presenta. 
 Seguidament, intervé el senyor Canet  Coma que diu que 
la moció la presentarà Mireia Mata, ja que veu que la 
Presidència continua parlant amb ironia; que el felicita i 
que la urgència de la moció ve donada perquè Esquerra 
Republicana ja portava al programa electoral l'ampliació 
d'horaris de la Biblioteca. 
 A continuació, la senyora Mata Solsona procedeix a la 
lectura de la moció següent:  
 "Exposició de motius. El Grup Municipal d'ERC es vol 
fer ressò d'una demanda popular que parteix ja de fa força 
temps, però que recentment ha cobrat una nova intensitat. Es 
tracta de la petició que la biblioteca pública Carles Fages 
de Climent pugui ampliar amb escreix el seu horari 
d’obertura. No cal insistir gaire en la justificació 
d'aquesta demanda, ja que tant per als estudiants com per a 
la gent que treballa,  el dia que poden disposar amb més 
facilitat del seu temps per dedicar-lo a l'estudi i a la 
lectura és, sobretot, el dissabte; durant la resta de la 
setmana, el millor horari és l'extralaboral . La prova de 
l'interès que l'adopció d'una mesura així podria suscitar és 
el fet que molts estudiants de Figueres mateix i de la 
comarca es veuen obligats a traslladar-se a Girona per poder 
treballar en les biblioteques públiques d'aquella ciutat. En 
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els períodes d'exàmens, ens consta que fins i tot hi van els 
diumenges. Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al 
ple l’adopció dels següents  ACORDS  1.-Fixar que els 
dissabtes a la tarda la Biblioteca Fages de Climent romangui 
oberta al públic i que la resta de dies laborables de la 
setmana (de dilluns a divendres) obri en règim d’horari 
continuat, sense tancar al migdia. 2.-Estudiar la viabilitat 
que la Biblioteca  Fages de Climent pugui obrir també, en 
alguna franja horària,  els diumenges al matí durant els 
períodes d'exàmens universitaris." 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que 
diu que agraeix al grup d'Esquerra que hagi posat sobre la 
taula aquesta demanda; que considera que és una demanda 
popular; que molts sectors de la ciutat reclamarien més 
horari d'obertura de la Biblioteca i segurament de més 
serveis municipals com les Llars d'Infants, de l'hospital o 
de les oficines de l'Ajuntament; que obrir la biblioteca no 
suposa només obrir la porta, sinó que s'ha de tenir personal 
qualificat que pugui garantir el servei; que qui regula per 
llei les hores d'obertura d'una biblioteca com la de Figueres 
és el departament de cultura que dirigeix impecablement el 
conseller Treserres; que una biblioteca com la Fages de 
Climent segons el mapa d'obertura pública ha d'obrir 40 hores 
setmanals; que s'obre 46 hores a la setmana i que sis hores 
setmanals en còmput de personal i per a les quatre plantes 
que té és una gran responsabilitat; que aquestes 46 hores 
estan distribuides de manera de forma que puguin donar servei 
al públic que està treballant o que és estudiant; que el 
dijous al migdia, com a dia de màxima afluència, està oberta 
de forma continuada i cada dia fins a dos quarts de dues del 
migdia i fins a dos quarts de nou del vespre; que demana que 
es canviï el primer dels acords i que en comptes de "fixar" 
digui "estudiar la viabilitat"; que la gent demana que 
s'obri, i no només l'espai biblioteca, sinó també els 
instituts que tenen unes aules magnífiques per a poder 
estudiar; que està totalment d'acord amb el fons, però que en 
aquest moment i per qüestions de prioritats no es pot assumir 
el fixar que els dissabtes a la tarda s'obri. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que entén que el senyor Llueca Fonollosa proposa una 
esmena a la moció i que li agradaria que la precisés perquè 
la pugui valorar la senyora Mata.  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que no té cap problema amb el segon dels 
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acords que es proposen, però que en el primer s'hauria de 
canviar la formula "Fixar que ..." per "Estudiar la 
viabilitat que els dissabtes a la tarda..." i el compromís 
del regidor i del govern d'estudiar la viabilitat, no només 
de l'obertura de la biblioteca, sinó també d'altres 
equipaments públics municipals o vinculats a la ciutat que 
poden ser destinats a l'estudi, lectura, silenci, 
concentració, etc.... 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que accepta la proposta, però que es 
posi una limitació de temps perquè estan en un país EN que 
s'estudia molt i durant molts anys i que la cosa no s'ha 
d'allargari en el temps; que per a aquesta tanda d'examens 
creu que els estudiants de Figueres i la comarca ja tenen 
estudiats els llocs d'espai públics a Girona, a Banyoles o a 
d'altres llocs que tenen espais d'estudi i que a Figueres 
serien molt ben acullits aquests llocs a més de la 
biblioteca; que s'hauria de posar un termini i veure la 
viabilitat real i que no s'allargui en el temps 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca 
Fonollosa que pregunta si li sembla bé 6 mesos i que sigui 
abans de la propera temporada d'examens. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que aquests tipus d'iniciatives s'haurien 
de poder treballar en comissió; que queda palesa la 
preocupació del grup d'Esquerra Republicana i l'interès del 
govern per atendre aquesta situació; que estan violentant tot 
el reglament i que poden anar transaccionant fins que trobin 
la cronologia correcta. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Mata 
Solsona que diu que si el compromís és de sis mesos ho 
repecta i que el regidor deu saber els ritmes de treball i la 
capacitat de finançament per a l'ampliació de personal o les 
modificacions pertinents. 

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

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament adopta, per unanimitat, l’acord següent: 
 "Exposició de motius. El Grup Municipal d'ERC es vol 
fer ressò d'una demanda popular que parteix ja de fa força 
temps, però que recentment ha cobrat una nova intensitat. Es 
tracta de la petició que la biblioteca pública Carles Fages 
de Climent pugui ampliar amb escreix el seu horari 
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d’obertura. No cal insistir gaire en la justificació 
d'aquesta demanda, ja que tant per als estudiants com per a 
la gent que treballa,  el dia que poden disposar amb més 
facilitat del seu temps per dedicar-lo a l'estudi i a la 
lectura és, sobretot, el dissabte; durant la resta de la 
setmana, el millor horari és l'extralaboral . La prova de 
l'interès que l'adopció d'una mesura així podria suscitar és 
el fet que molts estudiants de Figueres mateix i de la 
comarca es veuen obligats a traslladar-se a Girona per poder 
treballar en les biblioteques públiques d'aquella ciutat. En 
els períodes d'exàmens, ens consta que fins i tot hi van els 
diumenges. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat, acorda: 1.- Estudiar la viabilitat que els 
dissabtes a la tarda la Biblioteca Fages de Climent i altres 
possibles equipaments municipals romanguin oberts al públic i 
que la resta de dies laborables de la setmana (de dilluns a 
divendres) obri en règim d’horari continuat, sense tancar al 
migdia. 2.-Estudiar la viabilitat que la Biblioteca  Fages de 
Climent pugui obrir també, en alguna franja horària,  els 
diumenges al matí durant els períodes d'exàmens 
universitaris. 3.- Aquest govern abans de sis mesos es 
posicionarà sobre els acords adoptats en aquesta sessió 
plenària". 
 
----Cultura: Es felicita la Coral del Ceip Sant Pau per haver 
obtingut un premi. El senyor Borrego Tores procedeix a la 
lectura de la moció següent: 

"El passat 16 de desembre La Coral del CEIP Sant Pau va 
tornar ha obtenir el primer premi en la categoria de nens i 
nenes de 9 a 12 anys en la final del concurs “Cantem el 
Nadal”, que va tenir lloc a la Basílica de Montserrat. Va ser 
la dècima vegada consecutiva que obtenen aquest premi. La 
Coral del CEIP Sant Pau esta portant el nom de Figueres arreu 
de Catalunya. També a actuant desinteressament en causes com 
la lluita contra l’Alzheimer, per l’asil Vilallonga i fa poc 
a favor de la nostra Unió Esportiva Figueres. També ens hem 
assabentat de que fa 4 anys que la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya no els hi abona els diners 
corresponents als premis obtinguts per la coral. Per tot 
això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 1.- Fer arribar una felicitació, en nom de 
tot el consistori, a la direcció del CEIP Sant Pau, i molt 
especialment a tots el components de la seva coral amb motiu 
del premi obtingut. 2.- Ja que aquesta coral es l’única que 
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no disposa del banderí en el qual hi ha el nom de la coral i 
de la ciutat, proposem que aquest ajuntament obsequií amb un 
banderí amb l’anagrama i el nom del CEIP i el nom de la 
nostra ciutat. 3.- Que aquest ajuntament faci les oportunes 
gestions per demanar que la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya faci el pagament, el més aviat 
possible, de les quantitats corresponents als premis 
obtinguts per la coral que estan pendents d’abonament des de 
l’any 2004." 

Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu la urgència ve motivada perquè aquest es el 
Ple abans que comencin els actes del 75è aniversari del 
col.legi Sant Pau; que la felicitació pot ser una carta en 
nom del consistori; que és l'única coral que no disposa de 
banderí i que seria un premi per a la mainada; que en el 
pròxim concurs en el qual participin hi haurà el nom de la 
ciutat allà representat; que el senyor Llueca ha comentat que 
la feina del conseller de cultura és bona i que creu que a 
algú de la conselleria li hauria de caure la cara de vergonya 
perquè se li deuen a aquesta coral 1.620 euros dels premis de 
quatre anys; que aquests diners són per editar un disc 
compacte i que és un diner que ja està practicament gastat; 
que tots els grups del consistori tenen representants al 
Parlament de Catalunya i que s'hauria de demanar a la 
conselleria de Cultura; que l'alcalde que està al Parlament 
es podria unir a aquesta feina; que 1.620 euros no suposen 
gaires entrebancs a la conselleria de Cultura i que aquests 
petits figuerencs estarien agraïts. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que suposa que el senyor Casellas també intervindrà 
en el mateix sentit; que gairebé fa riure que no es pagui 
aquesta quantitat; que des de l'últim govern denominat 
"tripartit" Esquerra Republicana de Catalunya té aquesta 
conselleria i que es compromet a fer la gestió amb el 
conseller Tresserres perquè la part que pertoqui es pagui; 
que els anys anteriors que la conselleria estava a mans de 
Partit Socialista de Catalunya i que suposa que el senyor 
Casellas s'oferirà a fer les gestions encara que l'efecte de 
pagar pertoca més al partit que ara hi està governant; que es 
compromet a fer les gestions que calguin; que segurament el 
conseller Tresserres no es deu haver assabentat que a una 
escola de Figueres se li deu aquesta quantitat d'euros i que 
a l'anterior conseller tampoc li deu constar que no 
s'haguessin pagat en el seu moment. 
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Seguidament, intervé la Presidencia que diu que dóna les 
gràcies al senyor Canet per les seves gestions pel bé de la 
Coral Ceip Sant Pau. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que considera que la conselleria de cultura 
està dirigida impecablement pel conseller Tresserres; que 
s'afegeixen que sigui el senyor Canet qui demani al senyor 
Tresserres que compleixi amb les obligacions de la 
conselleria independentment del partit que pertoqui. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que entén que amb tant de zel i tantes gestions no cal que, 
com a Diputat, formuli cap pregunta perquè queda assegurada 
que aquesta subvenció entre tots faran que es pagui. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Milán 
Peñalver que diu que es va felicitar verbalment a la Coral i 
al Ceip Sant Pau; que quan va començar aquest govern pocs 
dies despres van guanyar un premi del concurs "Sons i 
cançons" al Palau de la Música; que amb motiu d'aquest 
esdeveniment el 29 de juny al mati es va fer una cantada a la 
Rambla i que a tots els participants i a la directora se'ls 
va fer entrega d'un detall com a agraïment; que aquesta 
actuació se'ls va demanar per poder fer pública a tota la 
ciutat la feina que està realitzant aquesta coral; que 
respecte al banderí no se n'ha parlat directament; que s'esta 
en tractes per signar un conveni amb la coral; que se'ls hi 
donarà uns diners i que en podran disposar de la manera com 
ells millor convinguin. 

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

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
moció abans transcrita. 
 
----Assistència Social: S’acorda recolzar una iniciativa d’un 
col.lectiu de familiars de persones amb discapacitat 
intelectual per realitzar gestions per tal que la comarques 
gironines assoleixin els mateixos drets que tenen les 
persones amb discapacitat intelectual que viuen a altres 
indrets del país. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "Albert Ollé i Sangenís, en representació del grup 
municipal de CiU, Francesc Canet i Coma, en representació del 
grup municipal ERC, Ciro Llueca i Fonollosa, en representació 



 38 

del grup municipal del PSC, Joan Casas i Luís, en 
representació del grup municipal del PP i Richard Elelman, en 
representació del grup municipal d'IC-V, presenten, per tal 
que sigui sotmesa a la consideració i aprovació, si s'escau, 
del Ple, la següent MOCIÓ. Exposició de motius. Un col.lectiu 
de familiars de persones amb discapacitat intel.lectual i 
residents a les comarques gironines han sol.licitat el 
recolzament d'aquest Ajuntament per la gratuïtat del 
transport públic urbà i interurbà per aquest col.lectiu. En 
la seva demanda també han posat de manifest que cal treballar 
en una ampliació d'horaris en dies festius per tal d'afavorir 
la plena integració i autonomia de les persones amb 
discapacitat intel.lectual que habitualment utilitzen aquests 
tipus de serveis. Es dóna la circumstància que alguns 
municipis de Catalunya fa temps que donen suport a aquest 
tipus d'iniciatives. A més, des d'aquest Ajuntament -i més 
concretament des de Figueres de Serveis SA- el servei de bus 
urbà és un servei gratuït per als membres d'aquest 
col.lectiu. Davant de tots els arguments exposats 
anteriorment, i remarcant la voluntat d'aquest consistori i 
de totes les empreses que en depenen, es proposa al Ple 
l'adopció del següent ACORD: Recolzar la iniciativa i ajudar 
al col.lectiu a realitzar les gestions pertinents per tal que 
a les comarques gironines s'assoleixin els mateixos drets que 
tenen les persones amb discapacitat intel.lectual que viuen a 
altres indrets del país". 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que ja se n'ha parlat a la Junta de 
Portaveus i que tots els grups municipals hi estan d'acord; 
que es tracta de recolzar una iniciativa d'unes persones amb 
dispacitats o que tenen algun familiar que les té i que 
s'explica que no es una demanda a l'Ajuntament de Figueres, 
sinó que es tracta de fer-ho extensiu a d'altres municipis 
que puguin tenir transport públic i que puguin recolzar la 
iniciativa d'aquesta gent. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que honora 
aquest plenari que aquesta moció es pugui haver signat 
unanimament per tots els grups i que agraeix el sentit de la 
votació. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
moció abans transcrita. 
 
----18. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 

 
----Policia Urbana: Pregunta que formula la senyora Mata 
Solsona sobre uns membres de la Plataforma Salvem l'Empordà 
que repartia uns tríptics i que van ser informats per la 
Guàrdia Urbana que segons les ordenances municipals estaven 
realitzant una activitat il.legal. Fa ús de la paraula la 
senyora Mata Solsona que diu que els agradaria demanar una 
explicació sobre uns fets que han ocorregut en relació a uns 
membres de la Plataforma Salvem l'Empordà que repartia uns 
tríptics i que van ser informats per la Guàrdia Urbana que 
segons les ordenances municipals estaven realitzant una 
activitat il.legal. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
regidor delegat li comenta que no coneix la situació; que 
sobre aquest tema s'ha tingut ocasió de llegir a la premsa 
que hi havia un activista que repartia un seguit d'informació 
política la nit de reis; que sembla ser que algun agent de la 
Guàrdia Urbana li va manifestar si ho podia fer o no; que ho 
va continuar fent sense que se li retingués rés; que el 
regidor delegat s'informarà i que durant els propers dies se 
li donarà l'explicació pertinent. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que li agraeix que se li pugui donar una 
informació precisa perquè sinó durant les properes campanyes 
electorals tota la gent que es troba a la taula podria acabar 
en situació compromesa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que durant el perìode de campanya electoral funciona 
diferent; que se signen uns decrets que permeten l'exercici 
de la propaganda electoral i s'habiliten uns espais; que una 
altra cosa és si s'aplica amb rigor l'ordenança de civisme i 
convivència; que la difusió de la propaganda política, si no 
embrut la ciutat ni inunda les parets de la ciutat ha de ser 
una pràctica practicable; que el senyor regidor delegat 
l'informarà amb detall de com es va produir i que la voluntat 
d'aquest govern és de permetre que la propaganda política es 
pugui exercir amb tota llibertat. 
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----Policia urbana: El senyor Borrego Torres felicita a la 
Guàrdia Urbana per la feina duta a terme el matí del dia de 
Nadal. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que feliciten la Guàrdia Urbana per la feina duta a terme el 
matí del dia de Nadal que va consistir en anar tancant 
negocis de productes d'alimentació regentats per immigrants i 
que havien fet cas omís que aquest dia s'ha de tenir tancat i 
van obrir; que cap a la una es va procedir a tancar 
l'establiment que es troba a la zona de la plaça de 
l'Estació; que un agent de la Guàrdia Urbana li va comentar 
que no va ser una feina gens fàcil i que aquestes persones en 
principi s'aposaven per què com que són musulmans el dia de 
Nadal no tenien perquè repectar-lo; que si nosaltres anem al 
Marroc i no respectem un dia seu potser ens cremaran el 
negoci; que està molt bé saber els drets, però que també 
s'han de saber les obligacions; que lamenten que la Guàrdia 
Urbana s'hagues d'ocupar aquest dia d'anar tancant aquests 
negocis quan els propietaris sabien que havien d'estar 
tancats; que tampoc entenen que aquests negocis els diumenges 
fins a les 10 de la nit estan oberts i que la llei diu que 
només es poden obrir fins a les 3 de la tarda; que no saben 
si es una permisimitat, però  que només els únics negocis 
d'alimentació que estan oberts els diumenges fins a les 10 de 
la nit són els d'aquestes persones; que els agradaria que es 
felicités a la Guàrdia Urbana, però que, a més, es faci 
complir la llei i les ordenances; que hi ha una llei 
d'horaris comercials que ho especifica molt clarament; que no 
volen saber si s'han obert expedients sancionadors per el que 
va passar el dia de Nadal, però que si torna a passar que 
s'haurien d'obrir els corresponents expedients.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que dóna les 
gràcies al senyor Diego Borrego per la seva felicitació.  
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Bertran sobre 
les dificultats que per poder aparcar té el col.lectiu que 
treballa en el Cap Rally Sud. Fa ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que planteja un prec que formula el 
col.lectiu que treballa en el Cap Rally Sud i que té 
dificultats per poder aparcar quan es troben visitant 
malalts; que no poden aparcar en un lloc de càrrega i 
descarrega i que no ho poden fer perquè no tenen 
l'acreditació corresponent; que de 30 persones que hi 
treballen només hi ha 10 acreditacions i pregunta si es 
podria extendre a tot el col.lectiu que treballa per a poder 
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complir la seva obligació; que a una persona concreta al 
carrer de Vilafant la Guàrdia Urbana li va posar una sanció; 
que aquesta persona va dir que venia de posar una injecció a 
un senyor malalt; que no se li va treure la sanció i que 
demana que es faci alguna cosa per aquest col.lectiu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
regidor pren nota i que s'estudiï el detall com és oportú; 
que semblava que aquest tema estava ben resolt, però que es 
pot estudiar i que si hi ha alguna consideració 
complementària a fer amb molt de gust es farà. 
 
----Fires i festes: Prec que formula el senyor Bertran Soler 
perquè es llancin caramels sense gluten per a la cavacada de 
Reis. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que 
l'Associació Catalana de Celíacs va fer una nota a La 
Vanguardia dient que havia fet un correu electrònic  a tots 
els municipis de Catalunya perquè llancin caramels sense 
gluten per a les calvacades de Reis; que sap que el senyor 
Alcalde té una sensiblitat molt important cap els celíacs 
perquè fa un parell d'anys va presentar una moció; que aquest 
any no s'ha fet i prega que l'any que ve tots els caramels 
que es tirin durant la cavalcada de Reis siguin sense gluten. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que es va 
fer una moció; que s'ha fet alguna iniciativa parlamentària 
per atendre aquesta necessitat i que es té l'honor de ser una 
de les poques ciutats del país que aten correctament a través 
d'una iniciativa privada aquesta problemàtica a l'hora de 
poder resoldre correctament la dieta dels celíacs i que el 
regidor de festes ho tindrà en compte i que s'intentarà 
d'atendre de la forma que li plantegen i amb la seva 
conveniència. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre la poca activitat del Consell Escolar Municipal. Fa ús 
de la paraula el senyor Canet Coma que pregunta a la senyora 
Yolanda Milán sobre allò que ja sap que li ve preguntant des 
del començament del mandat; que a Figueres els últims temps 
s'ha trobat a faltar la poca activitat del Consell Escolar 
Municipal i pregunta si aquest tema està en vies de solució i 
si hi ha la previsió de fer una reunió aviat; que ha explicat 
en públic i en privat que creu que una de les eines per 
presionar a vegades el departament d'Educació o per resoldre 
problemes és un Consell Escolar Municipal operatiu i que no 
sap si s'ha tingut l'oportunitat de posar-ho en marxa. 
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 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que el senyor Canet ja sap tota la feina que hi ha hagut en 
l'àrea d'Educació; que avui ha començat a dinamitzar-ho tot i 
ha demanat a l'alcaldia que es faci la delegació cap a la 
regidora; que està començant a fer la feina i que intentarà 
que sigui el més aviat possible perquè comparteix que és un 
òrgan que els donarà força davant del departament. 
 
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè les convocatòries per a actes cívics s'enviin amb 
antel.lació suficient a través del correu electrònic. Fa ús 
de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que els han 
fet arribar la convocatòria per a la festa de Sant Antoni de 
Vilatenim; que hi ha un sopar; que s'havia d'haver trucat 
abans del dia 8, ja que avui és dia 10; que quant a un acte 
sobre Nadal que es va fer a la Catequística van rebre la 
convocatòria tres dies després que s'hagués fet l'acte; que 
hi ha uns mitjans com el correu electrònic bastant ràpits i 
que si no poden entregar en ma les convocatòries amb temps 
suficient prega que se'ls facin arribar per correu electrònic 
perquè en el cas d'estar-hi interessats hi puguin anar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que es fan 
un seguit d'activitats que proposa el Consell Municipal de 
Vilatenim amb motiu de Sant Antoni i que des de l'àrea de 
l'Alcaldia els garanteix que els que vulguin o puguin anar a 
sopar tindran l'oportunitat de fer-ho. 

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


