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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.02  
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 7 
de febrer de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, José Luís Yécora Romero, Albert Ollé 
Sangenís, Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà Comajuan, Richard 
Elelman, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim 
Felip Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, 
Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, 
Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni 
Bertran Soler i Diego Borrego Torres, amb assistència del 
secretari general, Fernando González Cebrián, i de 
l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió 
ordinària en primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
Maria Antònia Bonany Pagès i Juan Casas Luís. 

A les dinou hores, el President declara oberta la 
sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, extraordinària, realitzada el dia 4 de desembre de 
2007 que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Pressupostos: S’aprova definitivament el pressupost 
general per a l’exercici econòmic de 2008. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“L’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 10 de 
gener de 2008 va aprovar inicialment el pressupost general 
per a l’exercici de l’any 2008 així com la plantilla del 
personal de l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complert  
s’exposaren al públic mitjançant edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 9 corresponent al dia 
14 de gener de 2008 i fixat al tauler d’anuncis de la 
corporació, pel termini de quinze dies hàbils fins el dia 31 
de gener de 2008. En aquest tràmit d’informació pública s’han 
presentat vint-i-nou al.legacions, vuit contra l’aprovació 
inicial del pressupost i vint-i-una contra la plantilla de 
personal funcionari, laboral i eventual. Atès que segons 
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estableix l’article 170 apartat 2 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, unicament podran 
presentar-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no 
haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts en la Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’Ajuntament en virtut de precepte legal o de qualsevol altre 
títol. c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació a les despeses pressupostades o bé d’aquestes 
respecte a les necessitats per els que estan previstes. Vist 
l’informe emès pel Cap de Servei de Gestió i assessorament 
jurídic i econòmic sobre les al.legacions presentades durant 
el periode d’exposició al públic. És per tot això que aquesta 
Alcaldia-Presidència proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció 
dels acords següents: 1. Estimar parcialment l’al.legació 
(R.E. 2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat 
Anguila, en representació del Comité d’empresa i establint 
que es facin les previssions oportunes i el càlcul del cómput 
corresponent a la reserva de places per a persones 
minusvàlides de conformitat amb la normativa vigent. 2. 
Estimar parcialment l’al.legació (R.E. 2144) presentada per 
Fidel Villabrille i Montserrat Anguila, en representació del 
Comité d’empresa i modificar la fitxa descriptiva dels agents 
de la guàrdia urbana. 3. Estimar parcialment l’al.legació 
(R.E. 2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat 
Anguila, en representació del Comité d’Empresa i modificar el 
complement específic corresponent al lloc de treball 
d’administratiu de l’àrea d’urbanisme i que sigui igual a la 
resta d’administratius.  4. Estimar parcialment l’al.legació 
(R.E. 2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat 
Anguila, en representació del Comité d’empresa i estimar 
l’al.legació (R.E. 2004) presentada per Martí Pou Molinet, 
modificant la denominació del lloc de treball “Enginyer 
Industrial” i que es passaria a denominar “Enginyer 
Municipal”. 5. Estimar l’al.legació (R.E. 2217) presentada 
per Jordi Cervera Pujol i incorporar a la plaça de tècnic de 
medi ambient la titulació de llicenciatura en geografia. 
6.Desestimar la resta d’al.legacions presentades, de 
conformitat amb el contingut de l’informe emès pel Cap de 
Servei de Gestió i assessorament jurídic. 7. Aprovar 
definitivament 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: 
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 PRESSUPOST 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 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. VI  ALIENACIÓ INVERSIONS 0,00 � 
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 � 
8. Aprovar definitivament la plantilla de personal de 
l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, amb llurs 
retribucions.  9. 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. No obstant això,  l’Ajuntament en Ple acordarà el 
que consideri més adient.” 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que en aquesta aprovació definitiva del 
pressupost el que es ve a discutir són les al.legacions que 
s'han presentat; que hi consten els informes del Cap de del 
servei de Gestió, del Secretari i de l'Interventor; que en 
quant a totes les al.legacions que s'han presentat pel Comitè 
i la Junta de Personal es remet al que figura a l'informe; 
que una de les qüestions principals d'aquest govern té a 
veure amb la incorporació de la figura del Cap de Personal 
que al seu entendre és un càrrec de confiança, però que té un 
perfil netament tècnic; que consideren que forces de les 
qüestions que es generen sobre sous, jornades laborals,  
classificacions o de si el Tècnic d'Administració General ha 
de ser laboral o funcionari necessiten una solució global; 
que aquesta solució passa per una de les coses que aquest 
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govern ha estat afirmant reiteradament i com és una nova 
catalogació i valoració dels llocs de treball; que avui és 
important poder tirar endavant el pressupost per poder 
incorporar aquesta figura que pugui posar aquesta qüestió en 
marxa i no continuar posant pedassos; que des de l'any 1999 
s'estan posant pedassos i el primer damnificat és el 
funcionament de la corporació, per tant, els ciutadans, i 
també els mateixos treballadors que viuen dia a dia un seguit 
de qüestions de greuges; que es desestimen aquestes 
al.legacions, però amb la voluntat de posar tots els 
instruments necessaris perquè les al.legacions no s'hagin de 
tornar a repetir; que creu que seria bona la intervenció de 
l'oposició, però que totes les al.legacions del grup 
d'Esquerra Republicana es remeten a totes les que tenen a 
veure amb el personal, ja que moltes són calcades o molt 
similars a les que s'han fet des de la Junta i des del 
Comitè; que ha de donar la mateixa explicació; que les 
al.legacions de contingut més polític ja es responen tal i 
com s'expresa a l'informe; que hi ha tres informes jurídics 
que fan pensar al govern que ha actuat bé; que ha tirat 
endavant aquest pressupost de la millor manera i que en 
aquest sentit es remeten a la feina feta i en les condicions 
en què s'ha fet. 
      Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
com era d'esperar el senyor Casellas ha fet una intervenció 
genèrica; que el primer que els sorprèn és que es van 
abstenir en l'aprovació inicial a l'espera de veure quina era 
la reacció del govern; que quan no s'admet ni una de les 
al.legacions presentades la resposta es que votaran en 
contra; que no s'accepten algunes de les que ara explicarà i 
que eren fàcils d'acceptar; que les majories mecàniques 
porten aquí; que xoca que havent-hi un secretari general a la 
casa es vagi a buscar l'informe d'una persona, cap del servei 
de gestió i assessorament jurídic i econòmic; que s'absté de 
fer consideracions respecte al paper d'aquesta persona 
aquests últims anys; que ja l'han anat coneixen; que ara 
treballa en una altra institució; que casualment el dia 31 de 
gener, que s'acabava el termini per presentar al.legacions, 
era l'últim dia que aquesta persona treballava aquí; que 
sembla important i que cal felicitar-lo per la feina feta; 
que no se sap a quina hora del vespre del dia 31 va signar 
l'informe; que vol fer una primera queixa de tipus formal per 
facilitar la feina;  que estaria bé que quan s'enumeren les 
al.legacions coincidissin amb els corresponents informes 
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perquè a l'informe del senyor Ladislao Pérez Vallmajó hi 
consten al.legacions 64, 65, etc. i que a d'altres informes 
la numeració no és la mateixa; que no pot deixar passar 
l'oportunitat de dir que hi ha un paràgraf de l'informe del 
senyor Ladislao Pérez Vallmajó que el considera 
democraticament perillós; que avui el senyor Casellas tindrà 
l'oportunitat de dir que sí que es rebaixa la qualitat 
democràtica del funcionament de l'Ajuntament; que no ho va 
dir en el ple passat, però que avui sí que ho dirà; que el 
senyor Ladislao Pérez diu literalment: "Considero que no 
poden presentar reclamacions els grups municipals ni regidors 
en tant que aquests tenen un camí específic per exercir el 
seu dret de representació que no és altre que les comissions 
informatives en les quals estan representats i en el ple on 
poden presentar esmenes i podran debatre's i votar-se. 
L'exposició del públic és precisament per això, per al públic 
i per als habitants"; que si es llegeix l'informe del 
secretari general hi ha una argumentació plena de sentit comú 
que els no són doctes en temes jurídics arriben a entendre 
quan diu "que si pots fer el més podràs fer el menys"; que si 
s'és regidor també s'és públic o ciutadà i que es poden 
presentar al.legacions o reclamacions; que d'entrada i en 
principi s'els arracona a l'hora de presentar les seves 
diferències respecte d'un pressupost; que ho troben, com a 
mínim, perillós, però que després se'ls ha contestat i que no 
s'ha cedit del tot a la temptació; que en aquest informe hi 
ha coses curioses, suposa que per les presses, perquè tots 
poden cometre errors; que el senyor Casellas diu que les 
reclamacions individuals poden haver-se de resoldre per una 
via d'acció més col.lectiva; que a l'últim paràgraf de 
l'informe del senyor Ladislao Pérez, respecte a les 
al.legacions 64 i 65, que no coincideixen amb la numeració, 
diu literalment: "Aquestes pretensions cal resoldre-les de 
forma individual, per això és procedent acordar la 
corresponent desestimació, sens perjudici, que s'examini la 
reclamació de forma individual en relació amb l'antiguitat"; 
que és una mica contradictori; que ha agafat aquests exemples 
per fer evident que hi ha coses que ja saben qui les diu com, 
per exemple, que les prioritats les fixa el govern i que 
aquestes ja estan determinades; que no queda cap més remei 
que acceptar-ho i que és lògic, però que lamenten 
profundament que, en aplicació d'aquesta norma, no es 
consideri prioritari arrenjar el que havien demanat de la 
Ronda Sud; que els estranya que l'argument hagi de ser 
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reiteradament aquest; que quan també es desestima la partida 
del 0,7% del pressupost per destinar-ho a cooperació i se'ls 
diu que es desestima perquè ja hi ha una dotació de 155.000 
euros destinada a tal finalitat només n'hi han trobat 140.000 
a la partida dels pressupostos; que no es vol fer pasat amb 
aquest informe; que cadascú busca els informes que li poden 
ser més favorables i que es possible que això sigui lògic; 
que l'informe del secretari general no diu les mateixes 
coses; que creu que és important que es posi de relleu sense 
discutir els mèrits, la capacitat i la legitimitat del senyor 
Ladislao Pérez per fer informes en les seves últimes hores 
d'estada en aquest Ajuntament; que el secretari general de 
l'Ajuntament diu en el full primer: "El que subscriu mostra 
la seva disconformitat amb aquest informe, ja que en la 
majoria dels seus punts està fet amb criteris polítics o 
d’oportunitat, subjectius i no amb criteris tècnics"; que 
l'informe del senyor Ladislao Pérez discuteix la capacitat 
que tenen els grups municipals d'al.legar, mentre que el 
secretari general diu que: “qui pot el més, pot el menys”. És 
a dir, si els regidors poden presentar esmenes, debatre en el 
ple i votar, “que és el més”, podran fer “el menys”, com és 
presentar al.legacions." i que després el govern considerarà 
convenient acceptar-les o no; que d'entrada és un principi 
que els preocupa el que estableix  l'informe del senyor 
Ladislao Pérez; que hi ha un altre aspecte que els preocupa 
més; que tots n'havien parlat molt en campanya electoral i 
durant els últims quatre anys que la participació ciutadana 
és important; que cal preguntar al govern o al senyor Pere 
Casellas si consideren que el tràmit d'audiència pública 
previst a l'article 161 del Reglament Orgànic Municipal s'ha 
complert; que suposa tindrà un segon torn d'intervenció 
durant el qual dirà el que consideri adient en funció de la 
resposta que li donin que ha de ser molt concisa; que li han 
de respondra i argumentar si consideren que s'ha complet el 
tràmit d'audiència pública; que a l'informe del secretari 
general de l'Ajuntament es posa de relleu: "El caos en la 
gestió dels recursos humans està avalada per la falta 
d’aprovació de l’oferta d’ocupació dins dels terminis 
establerts legalment, per la falta de convocatòria de les 
places vacants a la plantilla, per les numeroses instàncies 
que es troben sense contestar, per la manca d’una relació de 
llocs de treball, per la diversitat de criteris que 
s’apliquen a situacions “de facto” iguals, etc., etc., etc."; 
que l'informe del secretari general acaba dient: "A 
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l’expedient no consta cap antecedent, estudi o document que 
acrediti que la plantilla s’ajusta als principis de 
racionalitat, economia i eficiència. La falta d’estudis, 
antecedents o documents acreditatius dels extrems esmentats 
pot determinar l’anul.lació de l’acord (sentència del 
Tribunal Superior de Castilla-La Mancha de 13 de gener de 
2003). Aquestes consideracions serveixen també per a la 
creació de places de confiança o assessorament especial o de 
director de serveis. En base a allò exposat en aquest informe 
el que subscriu considera que el pressupost general per a 
l’exercici de 2008 no compleix la normativa vigent."; que vol 
insistir en coses que ja s'havien dit en la sessió anterior; 
que consideren que en un ajuntament que ja ha ampliat el 
nombre de regidors amb dedicació exclusiva o parcial els 
sembla molt exagerat el nombre de càrrecs de confiança i, 
sobretot, el perfil d'un d'ells tal com ja van dir al plenari 
passat; que consideren que hi ha serveis que eren prioritari 
d'atendre i no aquest augment desmesurat de càrrecs de 
confiança, tant en nombre, com en alguns casos en el seu sou; 
que ja ha lamentat la inversió en el cas de la Ronda Sud; que 
queda fer una valoració global; que entenen que el govern en 
ús de les seves facultats pot prendre les decisions que ha de 
prendre, però que estan convençuts que tal com diu el 
secretari general aquest pressupost ni complia el dia que es 
va portar a l'aprovació inicial ni compleix ara la normativa 
vigent; que és susceptible de ser recorregut; que són 
conscients, abans que li recordi el senyor Casellas, que són 
efectius l'endemà de la seva aprovació; que segurament 
iniciar un contenciós no portaria a gaire rés i que són 
conscients d'aquest fet, però que el govern ha de ser 
conscient que no es poden sempre prendre acords perquè una 
majoria aritmètica d'un consistori sistemàticament pensi no 
escoltar, no llegir, no fer cas de les argumentacions d'un 
alt funcionari com és el secretari general d'aquest 
Ajuntament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casellas Borrell que diu que no vol tornar a entrar a valorar 
els informes; que no farà cap consideració sobre les opinions 
que el senyor Canet ha deixat anar en aquest ple sobre una 
persona que va ser funcionari d'aquesta casa fins el dia 31, 
amb unes oposicions aprovades i tan llicenciat en dret com el 
senyor secretari; que també hi figura un informe de 
l'interventor que diu que el pressupost es correcte; que 
poden jugar a creure's uns informes o uns altres i que creu 
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que tots els informes sóns bons; que es poden posar a buscar 
sentències d'un color o d'un altre; que pensa que el que s'ha 
de fer és tirar endavant; que el govern pretén posar en marxa 
els instruments que té perquè el que s'ha esmentat abans amb 
el personal no torni a passar; que el govern pretén que 
col.lectivament  la ciutat tiri endavant; que desaparegui 
aquest caos en els recursos humans i que coneix bé; que en 
aquest plenari es poden fer molts focs artificials, però que 
és necessari aprovar un instrument perquè la ciutat pugui 
sortir endavant; que una part important d'aquest instrument 
són aquests càrrecs de confiança; que es repeteixen a moltes 
administracions i que són necessaris; que hi ha hagut un 
augment important d'aquests càrrecs perquè creuen que és un 
del mitjans per poder tirar endavant tot això; que volen 
diferenciar que hi ha càrrecs de confiança política, però que 
també hi ha càrrecs de confiança tècnica com el gerent 
d'urbanisme, el cap de recursos humans, el cap de cultura i, 
fins i tot, el cap de protocol; que són gent que han de venir 
a fer una feina; que el cap de cultura ha de venir a cobrir 
una vacant d'una persona que està quatre anys fora; que no es 
pot nomenar un altre cap de cultura i que després l'altre 
torni; que pensen que aquest és el millor camí; que tota 
aquesta gent que pensen que fa falta, que els ha d'ajudar i 
que assegurarà el futur de la ciutat plegarà quan el govern 
plegui; que no es pot anar a criteris anteriors; que al segle 
XXI a les administracions modernes s'ha d'anar cap a una 
determinada direcció; que han de ser capaços de prestar molts 
serveis; que no li vol donar cap lliçó dels que és ser 
d'esquerres; que s'han de poder prestar molts serveis i no 
necessariament que aquests serveis siguin prestats des de la 
cosa pública; que el govern preté amb aquests càrrecs tirar 
endavant la ciutat; que cal preguntar-se que què hi ha més 
democràtic que aquests càrrecs pleguin quan plega el govern; 
que pensa que aquesta manera de treballar s'ha de poder tirar 
endavant; que li sembla que un dels problemes que tenen és 
que venen de molt endarrera; que venen d'una doctrina forum; 
que sempre hi ha hagut gran gasiveria i pocs mitjans per al 
govern; que si el govern no ho fa bé a les properes eleccions 
hi haurà un canvi i tota aquesta gent serà fora; que s'hauria 
de veure i tenir clar que és una bona manera de poder tirar 
endavant aquest repte que té la ciutat; que es reafirmen en 
la necessitat de fer-ho d'aquesta manera; que en relació a 
les al.legacions presentades per Esquerra Republicana les 
prioritats del govern estan fixades, el carril bicicleta i el 
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cablejat; que en aquest moment la prioritat està fixada en 
unes inversions i que, si s'escau, ja en tornaran a parlar 
l'any que ve i que en aquest moment han estat aquestes. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que a l'anterior ple es van abstenir i que aquesta vegada, 
sobretot per l'informe negatiu del secretari, votaran en 
contra; que creuen que aquest augment de més del 500% en 
càrrecs de confiança es bastant escandalós i que és una 
paraula que ja va utilitzar amb la qüestió dels sous; que 
creu que no va bé per a la salut democràtica quan la gent del 
carrer veu segons quins sous reflexats als mitjans de 
comunicació i que això influeix a què molta gent no vagi a 
votar; que s'haurien de semblar una mica al que s'està 
cobrant al carrer i al que està cobrant personal de la casa; 
que tots els governs tenen càrrecs de confiança, però que 
consideren que aquest augment és bastant exagerat; que, en 
quant a les inversions, no sap si és ser de dretes o 
d'esquerres, però que hi ha qüestions prioritàries com 
arreglar les voreres de la ciutat, les baixades per 
minusvàlits i tenir un carril bici; que en aquest govern la 
major part és d'esquerres i això del carril bici és una 
qüestió d'esquerres, però que veu que a la nostra ciutat els 
d'esquerres no deuen anar amb bicicleta i que el vot serà 
negatiu.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el senyor Casellas no ha contestat la 
pregunta sobre si considera que s'ha complert el tràmit 
d'audiència pública; que des del punt de vista d'Esquerra 
Republicana no s'ha complert; que no s'ha complert el 
Reglament Orgànic Municipal i que els sembla bastant 
lamentable; que per Esquerra Republicana no substitueix a 
l'audiència pública convocar individualment unes entitats a 
una trobada on el menys important és que hi hagi esmorzar o 
no, per explicar un pressupost que s'aprovarà avui; que no és 
aquest el concepte que tenen de l'audiència pública; que 
s'atreveix a dir que abans tampoc es tenia aquest concepte i 
que el senyor Casellas segur que ho sap perquè formava part 
d'un govern anterior; que pensen que en aquest sentit, i no 
només perquè ho digui l'informe del secreteri, sinó perquè 
alguns ja porten anys en aquest Ajuntament no recorda que un 
pressupost no hagi tingut audiència pública amb tots els seus 
"ets i uts" de convocatòria i de realització; que potser està 
equivocat i el senyor Casellas li corregirà, però que pensa 
que convocar entitats per a aquest dissabte per explicar-los 
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el pressupost no és la millor manera de complir ni amb el 
tràmit assenyalat pel Reglament Orgànic Municipal de 
l'audiència pública ni amb una altre cosa potser més etèrea, 
però que de la tots en parlen que és la participació 
ciutadana; que des d'aquest punt de vista lamenta que no 
s'hagi contestat; que no sap si se n'ha oblidat; que 
escoltarà atentament les explicacions que li donarà en el 
segon torn d'intervenció i agrairia que si discrepa tingui 
l'oportunitat de mantenir aquesta discrepància; que no dubta, 
ni ho dubta cap regidor d'Esquerra Republicana, que el govern 
té la voluntat de tirar la ciutat endavant, però que poden 
veure que els camins, les prioritats i les maneres d'enfocar-
les no poden ser les mateixes; que mai han posat en dubte la 
legitimitat del govern; que posen en relleu que hi hauria 
altres maneres de gastar-se els diners; que no vol jugar a 
percentatges com va fer amb el senyor Ollé en aquell plenari; 
que les xifres són públiques i han estat quinze dies 
exposats; que pensen que probablement dos càrrecs de 
confiança eren molt poc, però que els vuit són massa, 
sobretot tenint en compte que n'hi ha algun que està doblat; 
que suposa que trobaran alguna explicació perquè no vol 
pensar que un govern dobla càrrecs de confiança; que quan es 
troba un Cap de Premsa i un Director de Comunicació la 
primera pregunta seria quines són les funcions de cadascu 
sobretot tenint en compte que el sou d'una d'aquestes 
persones no és menyspreable; que pensen que el número és 
excessiu; que en alguns casos veuen possible duplicitat; que 
en quant a la Ronda Sud, consideren que molts grups 
representats en aquesta sala la portaven reivindicant molt 
temps; que tots els grups que estan aquí l'havien 
reivindicat; que era una de les prioritats que havien assumit 
quan feien campanya electoral i quan estaven a l'oposició; 
que, en quant als càrrecs de confiança, no tenen rés a dir de 
les persones i dels noms, sinó que han discrepat del nombre i 
del perfil perquè en alguns casos hi haurà funcions que no 
podran fer; que aquesta és la postura que van mantenir i que 
continuen mantenint. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que probablement la intenció és la mateixa, 
però que agafen camins diferents; que hi ha un informe de 
l'interventor que no diu que s'hagin saltat cap tràmit i que 
ha d'entendre que els tràmits s'han fet be; que estan donant 
voltes al mateix i a les mateixes idees; que entén que el 
camí del Manzanares és molt lluny, però que estan a Figueres; 
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que ja arribaran temps de barallar-se per les eleccions; que 
avui estan aquí per treballar i tirar això endavant i que 
creu que no s'ha de seguir redundant en aquest tema. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que cal preguntar-se que si no fes pena la 
intervenció que en aquests moments acaba de fer el senyor 
Casellas el que faria seria fer riure; que li sembla que de 
les seves dues intervencions no se'n desprèn ni una sola 
crítica a cap comentari que ultrapassi ni un gram la temàtica 
municipal; que si el senyor Casellas se sent cómode quan no 
té altres coses que explicar que parlar del Manzanares no li 
vol recordar altres rius i altres geografies; que està aquí 
per fer de regidor de l'Ajuntament de Figueres; que està 
representant uns companys d'un grup municipal i que es limita 
a fer la feina el millor que sap; que al senyor Casellas li 
agrada fer gegografia, com ja va fer al mandat passat, 
parlant del litoral valencià; que no li preocupen la costa 
del llevant, ni el Manzanares quan es troba en aquest 
plenari; que fa una feina i que l'intenta fer amb honestedat; 
que agrairia que el senyor Casellas fés l'esforç d'analitzar 
bé les intervencions abans de fer-les; que ja una vegada li 
va passar que la geografia li va jugar una mala passada i que 
no vol entrar en el seu joc; que continua sense haver 
contestat; que el govern no ha respectat l'audiència pública; 
que si volen pot llegir l'article del Reglament Organic 
Municipal, però que el govern se'l coneix perfectament; que 
aquest pressupost falla per la base del principi de la 
participació ciutadana; que si es volen donar voltes a la 
geografia per no contestar-lo les poden fer, però que no han 
respectat el tràmit d'audiència pública i que dóna les 
gràcies a l'alcalde per la benevolència en el tercer torn 
d'intervencions.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que li sembla que el tema està prou debatut; que vol reiterar 
atenent que hi ha una àmplia representació del Comitè 
d'Empresa i de Personal que els dol no poder atendre 
totalment les al.legacions que s'han presentat i que 
testimonien el cert desgavell des del punt de vista de la 
gestió Recursos Humans que s'ha heretat; que s'han dotat 
d'instruments per poder resoldre això i que el compromís del 
govern és fer possible que durant l'exercici 2009 quedi 
definitivament resolt; que es volen dotar d'una figura de cap 
de recursos humans que serà d'un perfil professional; que és 
un càrrec eventual de confiança, però que s'ha fet a partir 
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d'una sel.leció de  curriculums que ha fet una consultoria 
externa; que no s'hi ha participat en rés i molt menys amb 
criteris polítics; que estan disposats a fer la catalogació 
dels llocs de treball pertinents i revisar-la d'acord amb el 
comitè d'empresa; que volen fer les coses tranquilament i 
serenament; que està segur i confiat que a l'exercici 2009 
moltes d'aquestes al.legacions que han fet els treballadors i 
també el grup d'Esquerra Republicana no seran necessàries 
perquè s'haurà posat ordre a la Casa, ja que l'han trobat 
molt desgavellada des del punt de vista de la gestió dels 
Recursos Humans; que de les 27 al.legacions que ha rebut el 
pressupost 19 tenen a veure amb qüestions de recursos Humans 
quan és un pressupost de 61 milions d'euros, el més gran de 
la història de la ciutat, amb un increment de prop d'un 40% 
repecte de l'exercici del 2006; que en un pressupost ciclopi 
i sense precedents es reben només 27 al.legacions i 
d'aquestes 27 al.legacions 19, segurament fonamentades i amb 
raó, tenen a veure amb política de recursos humans; que el 
senyor Canet fa el que ha de fer que és des l'oposició dir-
los que han de resoldre això i que fa d'altaveu de 
reivindicacions de professionals de la Casa que diuen que 
tenen càrregues excesives de feina o que tenen greuges 
comparatius; que li sembla que no els costarà d'admetre que 
són inadmisibles, però que s'ha de fer un vot de confiança al 
govern i fer les coses ben fetes; que es té un any per 
començar a gestionar amb la participació de tots els grups 
polítics per a trobar solucions a tots aquests temes; que 
admet que hi ha hagut algun informe d'algun tècnic 
d'administració general que causa sorpresa o rubor; que ha 
llegit algun paràgraf de l'informe; que no sap si dir que 
l'ha ruboritzat o que l'ha impresionat alguna de les 
afirmacions realment subjectives que hi consten; que això 
confirma el cert caos en què s'han trobat; que hi ha 
programades un parell de reunions de consultoria amb el bufet 
Roca Advocats; que d'acord amb el secretari general de la 
coporació  es tenen intencions de contribuir a què els 
serveis jurídics de la casa siguin molt més harmonitzats del 
que són en aquests moments i que expliquen el que ha passat 
en aquest plenari en què l'expedient de pressupostos compte 
amb un informe que canta les excelències del tècnic 
d'administració general, amb un informe positiu del senyor 
interventor i amb informe que presenta objeccions, que no són 
menors, del senyor secretari general; que són tres tècnics de 
primer nivell, respectables, honorables i que es valoren 



 13 

molt, però que admeten consideracions absolutament divergents 
en el grau i en el fons i que deixen aquest govern amb una 
certa perplexitat amb tot el que s'han trobat des d'un punt 
de vista de l'instrumental; que agraeix les consideracions 
que es fan; que s'ha estimat parcialment alguna cosa 
d'urgència i que estan decidits a incorporar-les; que el 
senyor Ollé els precisarà la consideració sobre el 0,7%;  
que, efectivament no s'hi arriba  del tot, però que és un 
compromís del govern que s'hi pugui arribar; que la 
consideració sobre les voreres de la Ronda Sud és un repte 
per al govern; que el mandat és llarg i que no es pot 
arreglar tot amb sis mesos i menys amb un pressupost que ara 
arranca, que està carregat d'ambició i que té un programa 
d'inversions molt gran i fort, però que  necessita d'un cert 
grau en la seva implementació; que els càrrecs de confiança 
que incorpora el govern són càrrecs d'un estricte perfil 
professional i que no hi ve ningú amb un carnet a la butxaca; 
que són curriculums contrastats i  avalats; que aquest matí 
s'estava barrallant amb un alcalde d'una ciutat mitjana de 
Catalunya molest perquè un dels fitxatges que s'incorpora a 
la ciutat el voldria perquè l'ajudés a poder tirar endavant 
iniciatives de futur en el seu municipi; que es troben en un 
moment en què els ajuntaments competeixen per poder tenir a 
la seva disposició determinats perfils professionals; que hi 
ha hagut una altra al.legació que no vol deixar de valorar 
politicament com és la que ha fet el Comitè d'Empresa en 
relació a assegurar que el 5% de la plantilla tingui a veure 
amb discapacitació; que és una al.legació que s'ha acceptat i 
que valora molt positivament; que els honora que els hi 
recordin i que és un compromís polític d'aquest consistori 
que es pugui fer efectiva; que el senyor Ollé entrarà en el 
detall precís sobre la consideració que ha fet el senyor 
Canet; que vol fer una reflexió als senyors Borrego i Canet 
com és un pressupost tan ambiciós els podrien haver donat 30 
segons d'elogi, ja que de les al.legacions que fan no n'hi ha 
cap de calat de programa polític, sinó que són consideracions 
sobre la plantilla de personal o consideracions menors i que 
en un pressupost de 61 milions d'euros no els hagués costat 
tant de fer 30 segons d'elogi. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que intentarà explicar l'al.legació que ha 
presentat el grup d'Esquerra Republicana amb el número 2394 
de registre d'entrada; que hi ha hagut una certa discrepància 
sobre la xifra; que són 155.000 tal com va dir; que els 15 
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mil estan a la partida 08 11 4113 226, ja que es va partir la 
partida en 140 més 15; que ningú li ha pogut explicar de com 
es feia el càlcul per arribar a determinar el 0,7% sobre el 
total dels ingressos; que està clar que el 0,7 s'ha de 
proveir dels ingressos en els quals hi hagi una intervenció 
directa per part del municipi, o sigui, del que són impostos 
com pot ser l'Impost sobre Béns Immobles, però que s'ha 
d'excloure l'impost sobre activitats econòmiques atès que 
abans sí que s'havia de considerar, però que s'ha canviat la 
fòrmula de retribuir l'ajuntament amb aquest impost; que 
l'únic que han trobat és un estudi-informe del sr. Joaquim 
Soler Vilanova, Catedràtic de finances Públiques de la 
Universitat de Barcelona, que està al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament i que d'allà s'han tret les 
xifres; que aquest informe tampoc aclara si el càlcul s'ha de 
fer en base al pressupost de l'exercici que s'ha de proveir o 
sobre la liquidació del pressupost anterior; que 
particularment entén que seria més lògic fer-ho sobre les 
xifres del pressupost liquidat, ja que el pressupost pot ser 
realitzable o no al 100%; que si això s'aplica al pressupost 
no es compleix el 0,7, sinó que s'arriba al 0,6; que el 
govern té la voluntat de complir la normativa; que en el 
proper pressupost s'intentarà acostar-se a les xifres i que 
potser es tindrà més clara la resolució de quines són les 
quantitats que s'han de computar per arribar a aquest 
percentatge. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que no contestarà als 30 segons d'elogi que la 
presidència reclama; que tampoc Esquerra Republicana n'ha 
merescut cap per la feina feta i que, per tant, no creu que 
sigui un problema important; que més allà dels sistemes de 
càlcul sembla que amb el senyor Ollé no coincideixen; que 
suposa qualsevol dia els arribaran les actes d'aquell 
plenari; que no tornarà a treure les xifres dels percentatges 
perquè és evident que el percentatge del senyor Ollé es va 
quedar curt i les xifres poden ser 140 o 155, però que a 
l'any 2006 eren 155 i a l'any 2007 eren 183. 
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la corporació que diu que al dictamen hi consten que s'han 
presentat 29 al.legacions quan ha constar que són 27. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s'ha d'esmenar el dictamen i que on diu "En aquest tràmit 
d’informació pública s’han presentat vint-i-nou al.legacions" 
s'ha de modificar per "En aquest tràmit d’informació pública 
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s’han presentat vint-i-set al.legacions" 
 A continuació,  el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l’esmena abans transcrita. 

A continuació, desprès de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament adopta, en votar-hi a favor els dotze 
membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas 
Borrell,  Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa; i en contra, els 
set membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, 
Bertran Soler i Borrego Torres l'acord següent: 

“L’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 10 de 
gener de 2008 va aprovar inicialment el pressupost general 
per a l’exercici de l’any 2008 així com la plantilla del 
personal de l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complert  
s’exposaren al públic mitjançant edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 9 corresponent al dia 
14 de gener de 2008 i fixat al tauler d’anuncis de la 
corporació, pel termini de quinze dies hàbils fins el dia 31 
de gener de 2008. En aquest tràmit d’informació pública s’han 
presentat vint-i-set al.legacions. Atès que segons estableix 
l’article 170 apartat 2 del text refòs de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, unicament podran presentar-se 
reclamacions contra el pressupost: a) Per no haver-se ajustat 
la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la 
Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit necessari per al 
compliment d’obligacions exigibles a l’Ajuntament en virtut 
de precepte legal o de qualsevol altre títol. c) Per ésser de 
manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les 
despeses pressupostades o bé d’aquestes respecte a les 
necessitats per els que estan previstes. Vist l’informe emès 
pel Cap de Servei de Gestió i assessorament jurídic i 
econòmic sobre les al.legacions presentades durant el periode 
d’exposició al públic. És per tot això que el Ple de 
l’Ajuntament acorda: 1.Estimar parcialment l’al.legació (R.E. 
2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat Anguila, 
en representació del Comité d’empresa i establint que es 
facin les previssions oportunes i el càlcul del cómput 
corresponent a la reserva de places per a persones 
minusvàlides de conformitat amb la normativa vigent. 
2.Estimar parcialment l’al.legació (R.E. 2144) presentada per 
Fidel Villabrille i Montserrat Anguila, en representació del 
Comité d’empresa i modificar la fitxa descriptiva dels agents 
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de la guàrdia urbana. 3.Estimar parcialment l’al.legació 
(R.E. 2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat 
Anguila, en representació del Comité d’Empresa i modificar el 
complement específic corresponent al lloc de treball 
d’administratiu de l’àrea d’urbanisme i que sigui igual a la 
resta d’administratius.  4.Estimar parcialment l’al.legació 
(R.E. 2144) presentada per Fidel Villabrille i Montserrat 
Anguila, en representació del Comité d’empresa i estimar 
l’al.legació (R.E. 2004) presentada per Martí Pou Molinet, 
modificant la denominació del lloc de treball “Enginyer 
Industrial” i que es passaria a denominar “Enginyer 
Municipal”. 5.Estimar l’al.legació (R.E. 2217) presentada per 
Jordi Cervera Pujol i incorporar a la plaça de tècnic de medi 
ambient la titulació de llicenciatura en geografia. 
6.Desestimar la resta d’al.legacions presentades, de 
conformitat amb el contingut de l’informe emès pel Cap de 
Servei de Gestió i assessorament jurídic. 7.Aprovar 
definitivament 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 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 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. VI  ALIENACIÓ INVERSIONS 0,00 � 
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 � 
8.Aprovar definitivament la plantilla de personal de 
l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, amb llurs 
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retribucions.  9.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. No obstant això,  l’Ajuntament en Ple acordarà el 
que consideri més adient.” 
 
----3. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia de 15 de gener de 2008 
pel qual es va resoldre contractar una educadora per via 
d’urgència. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 
 “Vist que  la Sra. Sílvia Felipe Leria educadora de la 
Llar d'infants amb da ta  10 de gener de 2008 ha presentat  
la baixa per malatia comuna i vist l'informe emès per la 
directora de la Llar d'infants, segons el qual es desprèn la 
urgència de la contractació en règim laboral temporal d'un 
substitut/a i proposa la contractació de la Sra. Ariadna Lluc 
Ingles. Vist que no hi ha temps material per efectuar una 
convocatòria pública; Vist  l'article 291 del Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser 
aprovat per Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 
2/2003, de 28 d'abril;  Vist que d'acord amb l'informe emès 
per la  directora de la Llar d'Indants Municipals quest lloc 
poden ésser ocupat per la  Sra.  Ruth Ortega Casellas, 
l'Alcaldia Presidència resol: 1r. Contractar per via 
d'urgència la Sra. Ariadna LLuc Inglés com a educadora des 
del dia 16 de gener de 2008, als efectes de substituir la 
baixa per malaltia comuna de la Sra. Sílvia Felipe Leira. El 
tipus de contracte a aplicar és en règim laboral temporal 
d'interinitat supeditat a la baixa de l'esmentada senyora. el 
sou és  de  1.666,90 euros bruts al mes. 2n. Donar compte 
d'aquest decret al proper Ple municipal que es faci.” 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia de 21 de gener de 2008 
pel qual es va delegar en el primer tinent d’alcalde senyor 
Pere Casellas Borrell l’exercici de les funcions d’alcalde. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

“Atès que he d'absentar-me del terme municipal de 
Figueres des del dia 28 de gener al 4 de febrer, ambdós 
inclosos, de 2007. Vist allò que disposen els articles 23 de 
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la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, 55 del Text refòs de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d'abril, 44, 46, 47 i 48 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals que 
va ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
i 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69 i 70 de Reglament orgànic 
municipal, aquesta alcaldia presidència, ha resolt: Delegar 
en el primer tinent d'alcalde Sr. Pere Casellas Borrell 
l'exercici de les funcions d'alcalde durant els dies 28 de 
gener al 4 de febrer, ambdós inclosos, de 2008.” 
 
----5. Treball: Es ratifica l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 28 de gener de 2008 mitjançant el qual es va 
aprovar el projecte denominat “Escola Taller Castell de Sant 
Ferran de Figueres (Fase II) per al període 2008-09. La 
Presidència procedeix a la lectura de l'acord de la Junta de 
Govern Local següent el qual s’ACORDA de ratificar per 
unanimitat: 

“En data 28 de desembre de 2007 es va publicar la 
resolució TRE/3843/2007 al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , de 27 de desembre, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes 
relatius al Programa d’escoles taller durant els anys 2008-
2009, segons les bases reguladores establertes en les Ordres 
TRI/210/2005 de 27 d’abril, per la qual s’estableix el règim 
de justificació econòmica de les accions integrants dels 
diferents programes per al desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (DOGC núm 4384, de 13.5.2005), TRI/211/2005 de 27 
d’abril , per la qual es regula el procediment comú relatiu 
als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm 4384, de 13.5.2005) , i 
TRI/212 de 27 d’abril reguladora dels programes de millora de 
la qualificació professional (DOGC núm 4384, de 13.5.2005). 
Les escoles taller són programes mixtos d’ocupació i formació 
creats amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels joves 
de 16 a 24 anys en situació d’atur, facilitant-los 
l’adquisició d’unes competències tècniques, personals i 
socials que els facilitin l’accés al món laboral. El projecte 
d’escola taller consta d’una primera etapa (6 mesos de 
durada), de caràcter formatiu, i d’una segona etapa ( 18 
mesos de durada), de formació en alternança amb el treball, i 
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és en aquesta segona fase que aquestes persones són 
contractades, a temps complet, per l’entitat promotora. La 
selecció de director/a, del personal docent, administratiu, 
de suport i dels alumnes/treballadors participants la farà el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Figueres, mitjançant la constitució d’un 
grup de treball mixt, i es realitzarà amb la tramitació 
prèvia de l’oferta d’ocupació corresponent a l’oficina de 
treball de la nostra ciutat. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) subvencionarà tant les despeses de formació 
professional ocupacional i educació complementària com els 
costos salarials derivats dels contractes de treball dels 
alumnes treballadors, tal com especifica l’article 23 de 
l’Ordre TRI/212/2005 de 27 d’ abril de 2005. Vist que per a 
l’aprovació dels projectes d’escola taller cal presentar la 
sol·licitud acompanyada d’una memòria del projecte abans del 
dia 31 de gener d’enguany, i atès que es creu molt convenient 
acollir-se a aquesta convocatòria per incidir en la formació 
i la inserció laboral dels joves menors de 25 anys, el  
Regidor Director del Servei d´Intervenció, Tresoreria, Gestió 
tributària i Sistemes d’informació proposa a la Junta de 
Govern Local que, per delegació de l’Alcaldia Presidència, 
adopti els següents acords: 1r. Aprovar el Projecte que 
s’adjunta, denominat Escola Taller Castell de Sant Ferran de 
Figueres (Fase II), per al període 2008-09, amb un pressupost 
total de 1.785.468,90 Euros (un milió set-cents vuitanta-cinc 
mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb noranta cèntims ) i 
un total de 40 alumnes treballadors repartits en cinc mòduls 
de les especialitats següents: paletes, fusters, pintors, 
instal·ladors i noves tecnologies. 2n. Sol·licitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC)  una subvenció per import de 
1.035.355,20 Euros( un milió trenta-cinc mil tres-cents 
cincuanta-cinc euros amb vint cèntims) per portar a terme el 
projecte esmentat. 3r. Aprovar que la despesa no 
subvencionable i que ha d’assumir l’Ajuntament es desglossi 
com a despesa plurianual, de manera que l’any 2008 s’hi 
destinin 368.361,90 Euros (tres-cents seixanta-vuit mil tres-
cents seixanta-i-un euros amb noranta cèntims), l’any 2009, 
381.751,80 Euros ( tres-cents vuitanta-i-un mil set-cents 
cinquanta-i-un euros amb vuitanta cèntims). 4t. Autoritzar 
l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
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----6. Assistència social: Es ratifica l’acord de la Junta de 
Govern Local del dia 28 de gener de 2008 mitjançant el qual 
es va aprovar el document titulat “Pla municipal d’Igualtat 
d’Oportunitats a la ciutat de Figueres 2008-2010”. La senyora 
Navarro Hurtado procedeix a la lectura de l'acord de la Junta 
de Govern Local següent: 

“El setembre del 2006 es va iniciar, amb la signatura 
d’un conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Institut 
Català de les Dones, el Pla de participació de dones amb el 
compromís d’avançar en els mecanismes de participació social 
i política de les dones i a introduir la perspectiva de 
gènere en les polítiques que estan implementades des del 
municipi.  Dins del procés de desenvolupament del Pla de 
participació de dones, que tenia com a objectiu afavorir la 
presència de les dones en tots els camps de la vida ciutadana 
i aconseguir un model de ciutat més habitable tant per a les 
dones com per als homes que hi viuen, l’Ajuntament de 
Figueres i des de l’Àrea d’Acció Cívica es varen organitzar 
quatre grups de treball amb la intenció d’analitzar les 
aportacions i les necessitats de les dones. La igualtat entre 
homes i dones és un principi fonamental consagrat 
constitucionalment, està recollit a l’article 14 de la 
Constitució i estableix que “Tots els espanyols són iguals 
davant la llei sense que pugui prevaler discriminació alguna 
per raó de naixement, raça o sexe”. A l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya de 2006 es reconeix la igualtat entre homes i 
dones com un dret fonamental i s’atorga al govern de la 
Generalitat de Catalunya les competències exclusives en 
matèria de promoció de la dona. En el transcurs del 2007, 
l’Ajuntament de Figueres ha elaborat el document que 
configura de manera generalista els eixos d’intervenció del 
Pla municipal d’Igualtat d’Oportunitats, mitjançant un 
treball de diagnosi exhaustiu essent coherent amb els 
objectius del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de 
dones a Catalunya 2005-2007 i amb la participació dels 
diferents col.lectius figuerencs i comarcals. Un dels 
objectius estratègics de la regidoria de Dona i Gestió de la 
Igualtat és la promoció de la igualtat d’oportunitats entre 
l’home i la dona com a base de cohesió social. La realització 
de processos específics adreçats al col·lectiu de dones 
figuerenques es configuren  mitjançant el Pla municipal 
d’Igualtat d’Oportunitats a la ciutat de Figueres, 
configurant diferents eixos d’intervenció on s’englobaran les 
diferents àrees que comporten les problemàtiques i interessos 
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del col·lectiu de dones: recursos i serveis municipals i 
supramunicipals, violència de gènere, col·lectius específics, 
temps i treball, participació social i lleure, cultura de 
dona i món laboral, sanitat i usos dels serveis públics. El 
Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Figueres vol ser una eina 
que permeti guiar l’actuació de les persones que formen 
l’Ajuntament per avançar cap a una societat més igualitària, 
més justa i més democràtica i té com a finalitat eradicar els 
estereotips i les barreres existents actualment i que 
dificulten i limiten la plena participació de les dones en 
igualtat de condicions que els homes en l’esfera política, 
laboral, social i cultural, per tal d’impulsar la integració 
de les dones en la vida local, promoure l’associacionisme i 
la seva incidència en les polítiques municipals. El Pla 
d’Igualtat  no només està adreçat a les dones, sinó també ha 
de  contribuïr a construïr una societat que fomenti, en cada 
situació i en cada circumstància, la igualtat de gènere. És 
per tot això que la regidora del servei de Dona i Gestió de 
la Igualtat proposa a la junta de Govern Local que, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els acords 
següents: Primer- Aprovar el Pla municipal d’Igualtat 
d’Oportunitats de l’Ajuntament de Figueres 2008-2010. Segon- 
Sotmetre l’ acord anterior a la ratificació del Ple de l’ 
Ajuntament de Figueres. Tercer- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 
és un bon document de de bones intencions; que no 
s'especifica el temps en què es portarà a terme, ni els 
costos i que és una bona declaració d'intencions, però que no 
s'especifiquen mesures concretes. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Navarro 
Hurtado que dóna les gràcies a la senyora Mata pel seu 
suport; que potser no s'ha específicat en quan de temps es 
portarà aquest pla a terme, però que serà en uns dos anys i 
que els hi faran arribar quins seran els costos previstos. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA de ratificar, per unanimitat, 
l'acord de la Junta de Govern abans transcrit. 
 
----7. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència del dia 31 
de gener de 2008 sobre canvi de portaveu d’un grup municipal. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
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per unanimitat, donar-se per assabentat de l’informe següent: 
 “El Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
ha presentat l'escrit número de registre d'entrada 1828 
mitjançant el qual comunica el canvi del seu portaveu. Vist 
el que disposa l'article 91 del Reglament Orgànic Municipal, 
l’alcalde president informa al Ple de l'Ajuntament que des 
del dia 1 de gener de 2008 el portaveu del Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya és el senyor Francesc 
Canet i Coma.” 
 
----8. Patrimoni municipal: S’aprova el document titulat 
“Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i el senyor Antonio 
Muñoz Delgado per a l’extinció de l’arrendament del local de 
negoci situat als baixos de l’edifici del carrer Caamaño, 
núm. 5”. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

“L’Ajuntament de Figueres és propietari de la casa on va 
néixer el pintor Salvador Dalí, al C/Monturiol, 6, que va 
comprar en data 16 de febrer de 2001. El motiu de la compra 
va ser el possibilitar el seu ús per a fins culturals lligats 
a la projecció del genial pintor i de la ciutat. S’han 
realitzat obres de rehabilitació d’alguns elements de 
l’edifici però no s’ha pogut destinar la finca a ús públic, 
ja que subsisteixen part dels arrendaments vigents en 
comprar-se la finca. El projecte cultural que requereix la 
disponibilitat de la finca incorpora la Casa Natal de 
Salvador Dalí com un equipament cultural a fi de difondre 
l’entorn cultural i patrimonial de Figueres i de l’Empordà i 
obrir un nou espai que difongui el rerefons cultural que va 
acompanyar el naixement artístic del pintor. A fi de no 
endarrerir més els usos culturals de dita finca s’ha arribat 
a un acord amb l’arrendatari del local comercial del 
C/Caamaño, núm.5, baixos, on hi ha la Gestoria Muñoz. Cal 
tenir en compte que l’arrendament no finalitza el seu termini 
fins a desembre de 2014. El local forma part de l’entitat 
número 2, inscrita al tom 3034, llibre 444, foli 39, finca 
23.534, del Registre de la Propietat de Figueres. Vista la 
Disposició Transitòria 3a de la Llei d’Arrendaments Urbans 
29/1994, de 24 de novembre (BOE 25/11/94), que regula la 
durada dels arrendaments; vist que d’acord amb l’article 52 
n) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, el Ple és 
l’òrgan competent pels contractes de durada superior a 4 
anys, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis econòmics 
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i generals i de promoció, comerç i turisme i participació 
ciutadana, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
acords: 1r.- Aprovar el document annex titulat “Conveni entre 
l’Ajuntament de Figueres i el Sr.Antonio Muñoz Delgado, per a 
l’extinció de l’arrendament del local de negoci situat als 
baixos de l’edifici del C/Caamaño, núm.5”, mitjançant el qual 
ambdues parts acorden rescindir el contracte d’arrendament de 
dit local, que fou signat en data 1 de juliol de 1977 i 
modificat en data 10 de febrer de 2000, extinció que comporta 
el pagament de la quantitat de 48.500 euros a favor de 
l’arrendatari. 2n.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Carbonell 
Sabartés que diu, quant al punt número 8, el termini de 
finalització de l'arrendament és el 2014 i que la quantitat 
d'indemnització li sembla justa, però que respecte del punt 
número 9 no troben justificació per als 350.000 euros; que en 
un Ple anterior es va aprovar una indemnització de 124.000 
euros per la botiga Tamarís situada al costat; que pregunta 
quins paràmatres s'han seguit i que s'abstindran en el punt 
número 9. 

Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
s'ha fet un peritatge; que el termini d'arrendament del local 
del punt número 9 finalitza l'any 2019 i que la superfície és 
molt més gran. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquest són uns acords de gran trascendència, ja que 
s'ha lliurat de càrregues la Casa Dalí; que la Presidència i 
el regidor Llueca tindran properament notícies per a la 
ciutat; que les indemnitzacions són sempre discutibles, però 
que hi ha un cessament d'activitat i que s'ha actuat amb 
criteris d'eficència i economia. 

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

 
----9. Patrimoni municipal: S’aprova el document titulat 
“Conveni entre l’Ajuntament de Figueres i el senyor Josep 
Rich i Roig per a l’extinció de l’arrendament del local de 
negoci situat als baixos i entresòl de l’edifici del carrer 
Monturiol, núm. 6, Sastreria Rich”. El senyor Ollé Sangenís  
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“L’Ajuntament de Figueres és propietari de la casa on va 
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néixer el pintor Salvador Dalí, al C/Monturiol, 6, que va 
comprar en data 16 de febrer de 2001. El motiu de la compra 
va ser el possibilitar el seu ús per a fins culturals lligats 
a la projecció del genial pintor i de la ciutat. S’han 
realitzat obres de rehabilitació d’alguns elements de 
l’edifici però no s’ha pogut destinar la finca a ús públic, 
ja que subsisteixen part dels arrendaments vigents en 
comprar-se la finca. El projecte cultural que requereix la 
disponibilitat de la finca incorpora la Casa Natal de 
Salvador Dalí com un equipament cultural a fi de difondre 
l’entorn cultural i patrimonial de Figueres i de l’Empordà i 
obrir un nou espai que difongui el rerefons cultural que va 
acompanyar el naixement artístic del pintor. A fi de no 
endarrerir més els usos culturals de dita finca s’ha arribat 
a un acord amb l’arrendatari del local comercial del 
C/Monturiol, núm.6, baixos i entresòl, on hi ha la Sastreria 
Rich. Cal tenir en compte que l’arrendament no finalitza el 
seu termini fins el 31 de desembre de 2019. El local forma 
part de l’entitat número 2, inscrita al tom 3034, llibre 444, 
foli 39, finca 23.534, del Registre de la Propietat de 
Figueres. Vista la Disposició Transitòria 3a de la Llei 
d’Arrendaments Urbans 29/1994, de 24 de novembre (BOE 
25/11/94), que regula la durada dels arrendaments; vist que 
d’acord amb l’article 52 n) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, el Ple és l’òrgan competent pels 
contractes de durada superior a 4 anys, la Comissió 
Informativa de l’àrea de serveis econòmics i generals i de 
promoció, comerç i turisme i participació ciutadana, proposa 
al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar 
el document annex titulat “Conveni entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Sr.Josep Rich i Roig, per a l’extinció de 
l’arrendament del local de negoci situat als baixos i 
entresòl de l’edifici del C/Monturiol, núm.6, Sastreria 
Rich”, mitjançant el qual ambdues parts acorden rescindir el 
contracte d’arrendament de dit local, que fou signat en data 
18 de febrer de 1944 pel Sr.Josep Rich Gener i subrogat en 
data 9 de setembre de 2002 a favor del seu fill el Sr.Josep 
Rich Roig, extinció que comporta el pagament de la quantitat 
de 350.000 euros a favor de l’arrendatari. 2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

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

 
----10. Ordenances municipals: S’aprova inicialment 
l’ordenança reguladora de la venda ambulant a la via pública. 
El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del dictamen 
següent:  
 “Atès que es considera adient regular la venda ambulant 
a la via pública de Figueres mitjançant l'aprovació d'una 
ordenança. Per tot això, vist el que disposen la Llei 7/1995, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 
de la Generalitat de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, el Decret de la 
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i la resa de la normativa vigent, 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 que s'adoptin els acords següents: 1r. 
Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la venda 
ambulant a la via pública de Figueres segons el text annex. 
2n. Sotmetre l'expedient a informació pública per un període 
de 30 dies hàbils per tal que es puguin presentar 
al.legacions i reclamacions. 3r. Facultar l'Alcaldia-
Presidència per dur a terme tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 Prossegueix amb l'ús de a paraula el senyor Felip Gayolà 
que dóna lectura a l'ordenança. 
 Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que 
quan a la comissió informativa els van explicar l'ordenança 
ho van comentar entre els companys i que fins l'últim moment 
no sabien si votar-hi a favor o abstenir-se per una raó molt 
concreta com és precisamnt la concreció de l'ordenança; que 
feien broma sobre que hi ha molts llocs on juntament amb les 
castanyes es venen moniatos i que amb aquesta ordenança no es 
pot fer; que a la ciutat no hi ha aquesta tradició, però que 
això no se sap; que al final han decidit donar-hi suport 
perquè suposen que al llarg del temps es pot anar enriquint i 
ampliant, ja que en aquests moments ha quedat molt 
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restringida; que és una situació actual, però que l'any que 
ve o d'aquí cinc anys pot haver canviat i s'haurà de canviar 
l'ordenança; que semblaria millor fer una ordenança una mica 
més genèrica, però que també té els seus perills; que li 
donen confiança i que ja s'anirà adaptant a les necessitats 
del moment. 
 A continuació, intervé la Presidència que diu valora 
molt el zel de la regidoria; que creu que la reflexió que fa 
el senyor Solé és molt oportuna; que a vegades es té 
tendència des de les regidories a ser molt precisos i molt 
detallats quan es fan ordenances i que això a mig termini es 
pot girar a la contra perquè el que cal és fixar criteris que 
siguin correctes i que siguin els adequats i que convida els 
regidors del govern a tenir en compte les reflexions del 
senyor Solé quan tirin endavant ordenances. 
 Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que votaran a favor perquè creuen que és una 
bona iniciativa, però que també creuen que s'hauria d'ampliar 
i que algunes coses s'haurien de modificar; que si ve una 
promoció comercial, encara que no sigui de Figueres, també 
s'hauria de poder autoritzar a fer la seva venda; que hi ha 
d'altres productes que no hi surten que també són de la 
comarca i que en un moment donat es poden vendre en un 
carrer; que es pot ampliar; que la iniciativa és bona; que és 
una cosa que no estava regulada i que intentaran contribuir 
amb alguna al.legació. 
 A continuació, torna a intevenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que feia molt temps que els estaven demanant que es 
regulés tot això especialment pel que fa a la plaça Gal.la-
Salvador Dalí; que hi havia gent que feia 7 o 8 anys que 
estava venent i pagava els seus autonòms, però que no tenia 
cap document de l'ajuntament; que anava la polícia i els feia 
marxar i que li ha semblat que regular tot això és de sentit 
comú. 
 Seguidament, torna a fer ús de la paraula la Presidència 
que diu que valoren molt el zel del senyor regidor i que 
s'obre un període d'exposició al públic per poder atendre les 
consideracions, però que s'ha de tenir en compte la reflexió 
del senyor Solé perquè creu que és sàvia. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
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----11. Treball: S’aprova el document titulat “Conveni de 
col.laboració entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres i el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització 
d’accions d’informació orientació i formació per a joves 
desescolaritzats i en atur, Plans de Transició al Treball”. 
El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “A la comarca de l’Alt Empordà i en la seva àrea 
d’influència existeix un col·lectiu de joves desescolarizats 
i en situació d’atur que ha finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense haver obtingut una titulació que els permeti 
continuar en el sistema educatiu, col·lectiu que requereix 
d’una acció específica d’orientació i formació que els 
faciliti la seva incorporació a la vida activa. El 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà van endegar el curs 98-99 un programa de garantia 
social en la modalitat “ Pla de transició al treball “ amb 
l’objectiu d’afavorir la inserció d’aquest joves i/o si 
s’escau, la seva inserció en el sistema educatiu, per tal de 
millorar les seves possibilitats d’ocupació en el futur, 
d’acord amb els objectius dels programes de garantia social. 
Els resultats del programa, tant formatius com d’inserció, es 
valoren com a molt positius. Vist allò que es disposa al 
decret 123/2002 de 16 d’abril del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, pel qual estableix l’ordenació 
dels Programes de Garantia Social a Catalunya, a la resolució 
EDU/2393/2007 de 27 de juliol, d’autorització d’aquest 
programa, i allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, i del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de 
juny, és per tot això, que aquesta Comissió Informativa de 
l’àrea de Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, 
Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents acords: 
Primer: Aprovar el document titulat “Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà per a la realització d’accions d’informació 
orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur, 
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Plans de Transició al Treball, de data 16 de gener de 2008, 
que s’adjunta annex, per triplicat. 2n. Autoritzar a 
l’Alcalde President per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquests acords adoptats.” 
 
----12. Protocol: S’atorga a l’Associació Amics dels Malalts 
de la Medalla de Plata. La senyora Milán Peñalver procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Atès que l’Associació Amics dels Malalts celebra 
enguany el seu cinquanta - un aniversari com a entitat cívica 
i social profundament arrelada a Figueres, mantenint 
l’objectiu inicial de donar suport al col·lectiu de familiars 
dels malalts i la promoció d’activitats de tota mena: 
l’acompanyament dels malalts a Lourdes (la seva finalitat 
principal), la celebració de la festa patronal, la visita als 
malalts (amb un regal durant el Nadal) i l’organització d’una 
sortida a la primavera o l’estiu; Atès que enguany es 
commemora el centenari de la primera expedició catalana a 
Lourdes, que precisament va sortir de la ciutat de Figueres; 
Vistes les dades que figuren al currículum de l’Associació 
Amics dels Malalts, que s'adjunta a l'expedient, i que la 
mostren mereixedora d'un reconeixement; Vist l’informe de la 
Comissió del Nomenclàtor de data 1 de febrer de 2008, segons 
el qual, d'acord amb el Reglament d'Honors i Distincions de 
l'Ajuntament de Figueres, proposa atorgar als Amics dels 
Malalts de Figueres la Medalla de Plata; Vist l'informe de 4 
de febrer de 2008, realitzat per Miquel Planas Roig, cap del 
Departament d'Estadística i Relacions Ciutadanes de 
l'Ajuntament de Figueres, sobre la tramitació administrativa 
d'aquest expedient; és per tot això que aquesta Comissió 
Informativa de l'àrea de Serveis econòmics i generals i de 
promoció, comerç, turisme i participació ciutadana proposa al 
Ple de l'Ajuntament que s'adoptin els ACORDS següents: 
Primer. Atorgar a l’Associació Amics dels Malalts, de 
Figueres, la Medalla de Plata, en reconeixement a la seva 
llarga i fecunda trajectòria d’activitat cívica i social 
profundament arrelada a Figueres. Segon. Facultar l'alcaldia 
- presidència a realitzar els actes i gestions que siguin 
necessaris per a l'execució de l'acord anterior.” 
 
----13. Ajuntament: S’aprova la delegació de diverses 
atribucions i competències del Ple de l’Ajuntament en altres 
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òrgans. El senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 
 “L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, permet que el Ple de 
l’Ajuntament pugui delegar atribucions o competències a 
l’alcalde o a la Junta de Govern Local. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 53 del Text refòs de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril. L’article 13.2.d de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, disposa que en cap cas 
podran ser objecte de delegació les competències relatives a 
les matèries en què així es determini per una norma amb rang 
de llei. Diversa normativa sectorial permet també la 
delegació de competències per part del Ple en altres òrgans 
de la corporació. Es considera adient que el Ple de 
l’Ajuntament delegui atribucions o competències en la Junta 
de Govern Local i en l’alcalde president. Per tot això, la 
comissió informativa de l’àrea de serveis econòmics i 
generals i de promoció, comerç, turisme i participació 
ciutadana proposa que s’adoptin els acords següents: 1. 
Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions o 
competències que s’esmenten en l’annex 1 d’aquest dictamen. 
2. Delegar en l’alcalde president les atribucions o 
competències que s’esmenten en l’annex 2 d’aquest dictamen. 
3. Delegar en la Junta de Govern Local a partir del moment 
que entri en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del sector públic, que ho farà als sis mesos de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat que es va 
produir en el Butlletí número 261, de 31 d’octubre de 2007, 
les atribucions o competències que s’esmenten en l’annex 3 
d’aquest dictamen. 4. Determinar que, segons allò disposat a 
l’article 113.1.e del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals que va ser aprovat pel 
Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, en els supòsits en 
què la Junta de Govern Local exerceixi atribucions o 
competències delegades pel Ple de l’Ajuntament serà preceptiu 
l’informe previ de la comissió informativa corresponent. 5. 
Determinar que, segons allò disposat a l’article 115.c del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals que va ser aprovat pel Real decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, es confereix als òrgans delegats la 
resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra 
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els actes dictats per aquests. 6. Autoritzar l’alcaldia 
presidència perquè realitza tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que cal fer una esmena al dictamen que 
consisteix en suprimir l'apartat 3 de l'annex 1, ja que 
aquesta competència requereix majoria absoluta. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que a l'anterior ple el senyor Casas, arran d'un dictamen 
sobre la devolució d'una part d'un impost a l'Asil 
Vilallonga, va proposar que algunes competències del plenari 
puguessin passar a la Junta de Govern Local per fer el Ple 
més lleuger; que entenen que han ofert un dit i que el govern 
ha agafat tot el braç; que s'ha de recordar que això es 
debatrà en comissions, però que a les comissions hi ha només 
els regidors i que en canvi el ple està obert al públic; que 
això no és obrir l'ajuntament, sinó tancar-lo; que la paraula 
democratitzar que tant utilitzen en aquest cas no es fa; que 
s'està tancant l'ajuntament; que l'oferiment era per a una 
qüestió mínimament de petits punts jurídics i administratius 
i en aquest cas s'han agafat tot el braç i que com ja han fet 
a la comissió hi votaran en contra. 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que el seu vot serà en sentit negatiu perquè 
el que fa aquest acord és buidar de competències el Ple; que 
es traspassa tot allò que no és estrictament necessari 
aprovar per majoria absoluta a la Junta de Govern Local o a 
l'Alcaldia; que es buida el Ple de les seves competències per 
traspassar-les a la Junta de Govern Local o a l'Alcaldia; que 
això s'atén estrictament a la legalitat, però que no volen 
parlar d'una tema de legalitat, sinó que volen parlar d'un 
tema d'actituds; que aquest ajuntament que havia de ser el 
del canvi, el de la participació, el de la democràcia i el de 
l'engrescament de ciutadans i ciutadanes, renuncia al cap de 
pocs mesos d'estar constuït a que ciutadans i ciutadanes 
puguin participar, ser espectadors i oients de la vida 
pública i política; que la gent que es troba al voltant de la 
taula quadrada hi són per lliure voluntat i que a més són 
retribuïts per se-hi; que els ciutadans i ciutadanes que els 
acompanyen ho fan perquè volen; que entenen que no es pot 
negar això a la ciutat; que no es pot negar en virtut de 
criteris d'eficiència o eficàcia perquè l'eficiència o 
eficàcia no es fa eliminant la democràcia; que s'ha de donar 
l'oportunitat als ciutadans i ciutadanes que, be 
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presencialment o mitjançant el mitjans de comunicació, puguin 
seguir la vida política; que entenen que aquesta actitud que 
perillosament els sembla que l'ajuntament agafa també l'han 
pogut comprovar amb el tema de l'audiència pública dels 
pressupostos; que no és un bon camí i que demanen que s'ho 
reprensin i que es rectifiqui perquè pensen que la ciutat no 
s'ho mereix.  
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que això no és cap atemptat a la democràcia, 
sinó que simplement és agilitzar la tramitació 
administrativa; que la Junta de Govern Local es reuneix cada 
setmana; que la majoria de les competències podran ser 
analitzades en totes les comissions informatives; que no se 
substrau rés a l'acció de control de l'oposició; que 
simplement s'agitlitza la tramitació; que cada setmana es 
repeteix la Junta de Govern Local; que els acords de la Junta 
de Govern es publiquen; que dir que això significa un pas 
endarrera no es pot compartir; que és una qüestió de poder 
fer la feina suficienment depressa; que la majoria dels 
ajuntaments de l'entorn ho tenen delegat; que no hi ha per 
esquinsar-se cap vestidura i molt menys acusar el govern 
d'antidemocràtic; que en d'altres municipis hi pot haver 
pràctiques antidemocràtiques que no són comparables amb 
aquesta qüestió; que és merament de tràmit; que l'oposició 
tindrà absolutament tot el control i que no hi ha d'haver més 
problema. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que li agradaria puntualitzar que no 
s'està parlant d'actituds antidemocràtiques, sinó de rebaixar 
la qualitat del funcionament democràtic de l'ajuntament; que 
no estan reclamant una competència o una capacitat de control 
per als regidors i regidores que ja la tenen per reglament i 
que creu que no se'ls negarà en cap moment, però que pensen 
que ciutadans i ciutadanes perdran aquesta capacitat; que un 
ciutadà o ciutadana pot llegir els setmanaris en els propers 
dies o mirar la televisió, però que no vindran a l'ajuntament 
a mirar els expedients i que no estan reclamant unes 
potestats per als electes, sinó que estan reclamant una 
actitud del conjunt de l'ajuntament envers la ciutadania. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que diu que mostra la seva absoluta discrepància; que 
entén que s'ha de mantenir el debat en uns termes serens i 
que es ratifica en que és una qüestió merament d'agilitat 
administrativa en què es podrà exercir el control, fins i 
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tot, igual o gairebé millor en comissió informativa; que no 
s'ha de parlar de qualitat democràtica perquè si s'han de 
posar a qualificar actituds de diferents municipis de la 
comarca que tinguin a veure amb la qualitat democràtica es 
podria fer una llista molt llarga i que no creu que sigui el 
cas, sinó que és una qüestió de mer tràmit. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Richard 
Elelman que diu que vol afegir que el sistema de democracia 
no és només al consistori; que el contacte amb el ciutadà no 
té molt a veure amb aquest consistori; que ja tots ho saben 
tots molt bé que l'acte en aquest consistori és més un 
formulisme; que on existeix realment la democràcia és el que 
passa al carrer; que tots els regidors haurien de tenir 
l'obligació de comunicar amb la gent al carrer i que una 
vegada cada mes va als barris i que segons li han dit no han 
vist ni una sola vegada cap regidor del grup municipal 
d'Esquerra Republicana des que ha començat aquest govern.  
 Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que diu que 
li costa de creure o d'haver sentit les paraules del senyor 
Elelman; ja que ve d'un poble molt democràtic; que sempre 
havia entès que la democràcia era transparència; que totes 
les coses que es poden fer en un ple no tenen perquè fer-se 
en Junta de Govern; que el ple és transparència, hi ha debat 
i hi ha públic; que personalment ha anat a les associacions 
de veïns i que ha parlat amb gent, però que no hi ha anat 
oficialment; que no es pot tirar en cara que Esquerra 
Republicana no fa aquesta feina i que prega al senyor Elelman 
que ho reconsideri i ho rectifiqui. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que en cap moment ha volgut qualificar 
que l'acció no sigui democràtica; que és legal; que si cobrés 
3.000 euros al mes i tingués una dedicació exclusiva o 
parcial aniria al barris cada dia, però que s'ha d'aixecar a 
les 6 del matí per anar a treballar; que durant les seves 
hores lliures intenta visitar tots els barris que pot i que 
ho fa amb el senyor Casas, sol o el senyor Casas tot sol; que 
el senyor Elelman a l'estar al govern se li deuen haver 
facilitat els noms dels presidents, direccions i telèfons i 
que al seu grup encara no se l'ha comunicat qui és el 
president del barri de l'Olivar Gran quan el senyor Alcalde 
ja s'ha reunit amb ells; que seria bo que quan aquests 
senyors ho han comunicat al govern també es comuniqui a la 
resta de regidors per si es volen dirigir a aquests senyors; 
que el senyor Elelman té una informació privilegiada, temps i 
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diners, però que el seu grup intenta anar a tots els barris 
que poden i que creu que la seva intervenció ha estat una 
mica fora de to. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Elelman que 
diu que troba una mica estrany que el senyor Borrego se senti 
al.ludit perquè no ha parlat d'ell, sinó que mirava cap a 
l'altra direcció; que si s'ha sentit al.ludit és la seva 
consciència, però que li jura que no li ha dirigit les 
paraules perquè li consta que en alguns barris hi ha estat 
present; que l'entristeix que quan comença a parlar el senyor 
Bertran deixa d'escoltar; que potser és la qualitat del seu 
castellà o és perquè simplement quan està parlant no el vol 
escoltar; que aquest govern té un talant molt democràtic, 
molt més democràtic que cap govern que s'ha tingut fins ara; 
que la democràcia és sortir i parlar amb la gent al carrer i 
tornar-n'hi mes rera mes i que no està discutint que els 
membres del govern tinguin el privilegi i la posició de fer-
ho amb més facilitat, però que sí està dient que de cap 
manera estiguin intentant ser menys democràtics. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que manifesta la seva sorpresa per la 
intervenció del senyor Richard Elelman perquè menteix; que 
menteix perquè el que ha dit no s'ajusta en absolut a la 
veritat; que ha dit que cap regidor del grup d'Esquerra havia 
visitat cap barri; que li diu a la cara i mirant-lo que 
menteix; que han coincidit en algun lloc en determinats 
moments; que aquest debat és clarament perillós; que si vol 
es pot entrar en aquest debat perquè després d'això i de 
preguntar-li si hi va, la qual cosa ja li consta, li dóna un 
10; que cal preguntar si ha analitzat quantes vegades el seus 
companys de govern han visitat els barris; que si ha 
preguntat als seus companys de govern que porten anys a 
l'ajuntament quantes vegades visitaven els barris; que des 
del mes de juny que porten a l'ajuntament si ha fet una 
estadística de les presències dels regidors del seu govern 
als barris; que millor que la faci; que dóna un 10 al senyor 
Elelman, però que no es pot permetre el luxe de dir que els 
regidors d'Esquerra no han visitat barris; que li torna a 
repetir que han coincidit en problemàtiques i en llocs 
determinats; que per donar-se un mèrit que té no pot denigrar 
altres grups perquè el contacte amb els veïns pot ser anant 
allà i fer-se la foto i prometre moltes coses, però que altra 
manera d'entrar en contacte amb els ciutadans no és 
necessariament anar allà i convocar una assemblea de veïns; 
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que es pot parlar telefonicament i presencialment amb gent de 
la junta directiva d'algunes associacions de veïns; que entén 
que estigui molt content de la seva feina, però que pensa que 
ha estat superdesafortunat amb la seva apreciació; que si 
s'entrés  en el tema que li ha dit el senyor Borrego tindrien 
molta cosa per anar fent perquè, per exemple, ha prés nota de 
les dedicacions dels regidors de l'equip de govern i pot 
assegurar que compleixen la dedicació per la qual mantenen el 
càrrec d'una manera determinada; que ja sap que se li 
contestarà que amb escreix; que creu que en aquest debat tots 
donaran una molt mala imatge o que potser només la donarà el 
senyor Elelman; que si vol que s'entri en aquest debat li 
recordarà coses que va dir 3 o 5 dies abans de les eleccions; 
que l'hemeroteca no enganya; que d'entrada li demana que 
sigui rigorós quan afirmi certes coses que afecten  
determinades credibilitats; que sap que és apassionat i que 
xerra molt; que li dóna un 10, però que aquest 10 no ho 
generalitza al govern tot i l'opcions que té per dedicacions 
i que li demana un cert respecte. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Richard 
Elelman que diu que es vol reafirmar en el que ha dit en el 
sentit que tots podrien fer més, però que no ha de ser 
necessariament en aquesta escena i que degut a la seva passió 
si ha fet una afirmació equivocada públicament no té cap 
problema en demanar disculpes. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que agraeix al senyor Elelman perquè creu que en aquest 
plenari hi ha una qüestió de respecte institucional que s'ha 
de mantenir i que a més ajuda a acreditar les institucions; 
que en el debat a pròposit d'aquest dictamen no s'ha de 
sembrar la més mínima ombra de dubte de que no s'empitjora la 
qualitat democràtica del consistori; que hi ha maneres 
d'organitzar l'acció del govern i l'organització de les 
competències municipals; que la majoria dels ajuntaments en 
aquests moments a Catalunya estan fent això que avui es fa 
com és fer més àgil l'administració; que els criteris de 
transparència estan garantits; que els criteris de control 
estan garantits; que el plenari es reserva per debatre els 
grans temes polítics on es important que els grups puguin 
trobar un espai per fixar les seves pròpies posicions; que 
s'està parlant de gestió d'actes administratius i de gestió 
de decisions que tenen garantida la transparència i el 
control; que moltes d'elles són absolutament de tràmit i que 
fan consumir hores innecessariament; que aquest govern té 
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engegades diverses fòrmules de participació ciutadana per 
contactar amb la ciutadania i per fer-la empatitzar amb 
l'acció de govern i amb l'acció del consistori que tenen a 
veure amb comissions i  amb consells participatius; que ja 
n'hi ha diversos d'engegats i d'altres que s'engegaran; que 
creu que és una realitat que es constata permanentment i que 
totes les enquestes constatent que el món en el que s'entra 
passa sobretot per una participació en el què sovint es fa de 
forma informàtica i que cada vegada són més els ciutadans que 
volen interactuar amb el govern per altres mitjans; que en 
aquests moments s'estan dotant de serveis que han de fer que 
el govern sigui molt més interactiu; que hi ha en marxa un 
exercici de dotar a tots els regidors i regidores d'un blog 
personal que els pugui permetre contactar directament amb 
centenars i milers de persones; que creu que quan s'acabi 
aquest mandat s'hauran dotat d'instruments de millora de la 
qualitat democràtica del consistori; que el seguiment 
presencial de l'activitat plenària va més enllà de les 
persones que s'ho poden combinar i poden venir a veure una 
mica el pa que s'hi dóna i que s'ha d'aconseguir arribar als 
42.000 ciutadans que té la ciutat. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l'esmena presentada pel senyor Casellas 
Borrell. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell,  Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda 
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, 
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa; 
i en contra, els set membres de l’Ajuntament següents: Canet 
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell 
Sabartés, Bertran Soler i Borrego Torres. 
 
----14. Aigües: S’aprova l’addenda al Conveni amb l’Agència 
Catalunya de l’Aigua per a les actuacions de l’ampliació de 
l’Estació de tractament d’aigua potable de Figueres i 
l’Estació de bombament. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Mitjançant acord del Ple Municipal de 12 de maig de 
2005 es va aprovar el Conveni de col·laboració per a la 
promoció, execució i manteniment d’obres, signat per 
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l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), relatius 
a les actuacions de l’ampliació de l’estació de tractament 
d’aigua potable de Figueres (ETAP) i l’Estació de bombament. 
El pressupost de l’obra de l’ETAP era de 5.148.756,76 euros, 
IVA inclòs, i el finançament màxim de l’ACA en dit conveni 
per a l’ETAP era de 2.191.447,19 euros. L’adjudicació de dit 
contracte fou de 4.506.614 euros, IVA inclòs. S’està 
tramitant un Projecte Modificat 1 amb un import 
d’adjudicació, IVA inclòs,  de 4.115.999,98 euros, que suposa 
un increment de 267.945,98 euros, IVA inclòs. L’Agència 
Catalana de l’Aigua ha remès una addenda a dit Conveni, del 
que en resulta un finançament màxim de l’ACA per a l’ETAP DE 
2.058.000 euros. Pel que fa a l’Estació de bombament el 
Conveni inicial preveia un pressupost d’obra sense IVA de 
569.272,22 euros, una aportació ACA de 284.636,11 euros, el 
nou conveni preveu un pressupost sense IVA de 680.194,29 
euros i una aportació ACA de 340.097,15 euros. Per tot 
l’anterior, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient, proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar 
l’addenda al Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament de Figueres per a les actuacions de l’ampliació 
de l’Estació de tractament d’aigua potable de Figueres i 
l’Estació de bombament. 2n.- Autoritzar l'Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----15. Aigües: S’aprova el Modificat 1 del “Projecte de 
construcció de l’ampliació de l’Estació de Tractament d’Aigua 
Potable de Figueres” i acordar la seva execució. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que el Ple Municipal de data 6 de juliol de 2006 
va adjudicar a Acsa Obras e Infraestructuras, S.A el Concurs 
per a l’execució de les obres del “Projecte de construcció de 
l’ampliació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de 
Figueres” per la seva variant 1 amb un preu de 4.506.614 
euros, IVA inclòs. Vist que l’empresa municipal Figueres de 
Serveis, S.A, ha fet arribar el Projecte Modificat 1 del 
“Projecte de construcció de l’ampliació de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable de Figueres”, que suposa un total 
addicional líquid d’execució per contracte deduïda la baixa i 
inclòs IVA de 267.945,98 euros. Vist que està en tràmit 
d’aprovació d’una addenda al Conveni amb l’Agència Catalana 
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de l’Aigua que ja recull dit Modificat. Vistos els informes 
favorables de l’enginyer municipal del que resulta que la 
modificació no afecta superfícies ni volums i alçades, 
alineacions o rasants ni noves propietats o serveis, del 
Director Gerent i del Director Tècnic de Gestió Integral de 
l’Aigua i vist que el Modificat està signat pel Director de 
l’obra i l’adjudicatària. Vist l’article 14.6 del Text Refós 
de la de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per R.D.L 2/2000, de 16 de juny, i els 
articles 42 i 43 del Reglament d’obres i serveis de les 
entitats locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
la Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, 
urbanisme i medi ambient, proposa al Ple Municipal l’adopció 
dels següents acords: 1r.- Aprovar el Modificat 1 del 
“Projecte de construcció de l’ampliació de l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable de Figueres” i acordar que la seva 
execució la durà a terme el contractista de l’obra, Acsa 
Obras e Infraestructuras, S.A, pel preu total de 4.774.559,98 
euros, deduïda la baixa del concurs i inclòs IVA, cosa que 
suposa un increment de 267.945,98 euros. 2n.- Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
 
----16. Urbanisme: S’aprova provisionalment el Pla especial 
de reforma interior de l’àmbit a l’entorn de l’Església de 
Sant Pere d’iniciativa particular. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Mitjançant acord de 27 de juliol de 2007, es va aprovar 
inicialment el Pla especial de referma interior de l'àmbit a 
l'entorn de l'Esglèsia de Sant Pere, d'iniciativa particular, 
promogut pel Sr. Joan Cullell Soler i redactat pels 
l'arquitectes Tena- Lorenzo. La proposta presentada ordena 
l’edificació existent i estableix la nova volumetria i les 
façanes a definir per la Plaça de l’Ajuntament, carrer La 
Jonquera i Pujada de l’Església.  S'ha sol·licitat i s'ha 
emès l'informe del Depatament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per part de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, el 12 de novembre de 2007. Durant el període 
d'audiència als propietaris del sector i d'informació 
pública, s’han presentat 5 al·legacions i que han estat 
objecte de l'informe de l'arquitecte muncipal i de 
l'arquitecte redactor del PERI. La primera al·legació 
presentada per Sr. Jaume Tutau Suñer, amb RE 16376 de data 27 
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d’agost de 2007. i que planteja la falta de justificació de 
l’eliminació de la tribuna existent en la façana de la finca 
de la Plaça de l’Ajuntament n. 13, que el PERI proposa no 
protegir. D'acord amb l'informe tècnic es proposa acceptar 
aquesta al.legaci, i preveure la conservació de la tribuna 
obra de l’arquitecte Alejandro Bonaterra,  i incorporar 
aquesta previsió al document del PERI, objecte d'aprovació 
provisional. La segona al·legació presentada per Sra. 
Elisenda López Quiles , amb RE 18123 de data 25 de setembre 
de 2007. Els motius en els que es fonamenta és: a) Planteja 
que consta un error en el document ja que els veïns afectats 
figuren alhora com a promotors. b)Considera poc clars els 
objectius del PERI. c)Demana la definició i repartiment de 
les despeses d’urbanització. d)Planteja la poca claretat de 
l’estudi econòmic i financer. e)Planteja la definició del pla 
d’etapes. f)Proposa l’ampliació del pati d’illa per raons 
higièniques i ambientals. Aquesta al.legació ha sigut 
informada pel tècnic redactor del PERI. Es considera 
l’informe emès fonamentat i és acceptat alhora com a resposta 
a l’al·legació presentada. Cal estimar les al·legacions, en 
els aspectes o  termes següents: en el nou document per 
aprovació provisional, només figura com a promotor el sr. 
Joan Cullell; s'han especificat i preciat els objectius del 
PERI;  s’han definits les obres d’urbanizació a realitzar i 
el repartiment d’aquests despeses i la definició del pla 
d’epates i s'ha intentat regularitzar el pati d’illa intern. 
Són idèntiques a l'al.legació segona, anterior, les 
al.legacions tercera,  presentada per Sra. Rafael Palma 
Barbany , amb RE 18124 de data 25 de setembre de 2007 i 
l'al·legació quarta, presentada per Sra. Jaume Testar Suñer , 
amb RE 18125 de data 25 de setembre de 2007, i que s'estimen 
en els mateixos termes que consten per a l'al.legació segona. 
Cinquena.- Al·legació presentada per Sra. Josep Moll, Mònica 
Tomas, Raquel Moreno i Felicitat Ubanell , amb RE 18331 de 
data 27 de setembre de 2007 i en la que planteja la 
necessitat de protecció dels elements de la façana de la 
finca situada al carrer Jonquera núm. 3. En referència a 
l’al·legació presentada, ha sigut informada pel tècnic 
redactor del PERI. En el moment d’enderroc de la façana es 
procedirà a l’estudi de cadascun dels elements que puguin 
disposar de qualsevol valor. El document aportat incorpora 
les anteriors esmenes i també, s’han incorporat les 
prescripcions de l’informe emès pels serveis tècnics en data 
10 de juliol de 2007 i que constaven a l'acord d'aprovació 
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inicial. Atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, 
del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de juliol de 
2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l0a Comissió 
Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi 
ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents:  1r.- Estimar parcialment les al·legacions 
presentades i que s'incorporen, d'acord amb el que s'ha 
assenyalat i es recull als informes tènics, al document per a 
l'aprovació provisional. 2n.- Aprovar provisionalment el Pla 
especial de referma interior de l'àmbit a l'entorn de 
l'Esglèsia de Sant Pere, d'iniciativa particular.  
L'aprovació definitiva d'aquest PERI, queda supeditada a 
l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial del 
Centre Històric i  que fixa aquest nou àmbit, objecte 
d'aquest PERI. 3r.- Donar trasllat als Serveis territorials 
d’urbanisme de l’expedient i de dos  exemplars diligenciats 
d’aquesta modificació puntual, instant la seva aprovació 
definitiva i publicació.  4t.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----17. Urbanisme: S’aprova provisionalment la modificació 
del Pla especial de protecció del Centre Històric a l’àmbit 
de la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere 
d’iniciativa particular. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

“Mitjançant acord de 27 de juliol de 2007, es va aprovar 
inicialment la modificació del Pla especial de protecció del 
Centre Històric, que proposa la subdivisió del sector a 
desenvolupar a través d'un Pla especial de reforma interior i 
delimitat per la plaça de l'Ajuntament, l'esgésia de Sant 
Pere i carrer de la Jonquera, per a subdividir-lo en dos 
àmbits o sectors: un el delimitat per l'esglèsia de Sant Pere 
i  la rectoria i l'altre sector, delimitat per les finques  
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la plaça de l'Ajuntament, carrer La Jonquera i el passatge 
interior, que delimita els dos nous àmbis. Amb aquesta nova 
delimitació es facilita la ordenació de l'edificiació 
existent en un d'aquests àmbits, el delimitat per la Plaça de 
l’Ajuntament carrer La Jonquera i Pujada de l’Església, a 
través del Pla especial de Reforma Interior (PERI) que es 
tramita simultàniament. Aquesta proposta és d'iniciativa 
particular, promoguda pel Sr. Joan Cullell Soler i redactada 
pels l'arquitectes Tena- Lorenzo. S'ha sol·licitat i s'ha 
emès l'informe del Depatament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per part de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, el 12 de novembre de 2007. Durant el període 
d'audiència als propietaris del sector i d'informació 
pública, s’han presentat 4 al·legacions, les quals han estat 
objecte de l'informe de l'arquitecte muncipal i de 
l'arquitecte redactor d'aquesta modificació del Pla especial. 
La primera al.legació, presentada per Sra. Elisenda López 
Quiles , amb RE 18122 de data 25 de setembre de 2007, 
planteja: a) Hi ha un error respecte dels promotors de la 
modificació que s'identifiquen amb els els veïns afectats. 
b)Manca de justificació de la subdivisió del PERI Sant Pere. 
c)Manca de justificació de l’exclusió del carreró dels àmbits 
plantejats. d)La poca claretat de l’estudi econòmic i 
financer. e)El conjunt d’obligacions, tals com les conexions 
entre el carrer la Jonquera i la plaça Gala i Salvador Dalí i 
plaça de l’Església, se n’havien de fer càrrec el conjunt de 
les propietats incloses en l’àmbit del PERI.  Respecte de 
l'anterior l'arquitecte municipal i l'arquitcte redactor, 
indiquen que al nou document per a l'aprovació provisional, 
es corregeix el document pel que fa al promotor de la 
modificació; pel que fa a la definció dels objectius del 
PERI, aquests s’han especificat; s’han definit les obres 
d’urbanizació a realitzar i el repartiment d’aquests despeses 
i la definició del pla d’epates; pel que fa al carreró, ja ha 
sigut executat i es considera oportú que no quedi inclòs en 
cap àmbit de PERI; i pel que fa a les conexions entre el 
carrer la Jonquera i la plaça Gala i Salvador Dalí i plaça de 
l’Església, en la nova proposta de delimitació dels PERI, en 
cadascuna dels nous àmbits de PERI, es manté la possibilitat 
de l’execució de les conexions. La segona i tercera 
al.legació, presentada pel Sr. Rafael Palma Barbany , amb RE 
18124 de data 25 de setembre i l'al·legació presentada pel 
Sr. Jaume Tutau Suñer, amb RE 18130 de data 25 de setembre de 
2007, són idèntiques a la primera al.legació, examinada. La 
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quarta al·legació, és presentada per Mossen Josep Taberner, 
amb RE 18343 de data 27 de setembre de 2007. En data 21 de 
novembre de 2007, amb RE  21847, presenta nou escrit on es 
planteja la retirada de l’al·legació, en cas que el nou 
document per a l'aprovació provisional inclogués la capella 
de Sant Sebastià en l’àmbit del PERI de l'entorn de 
l'església de Sant Pere, i el document que es proposa per a 
l'aprovació provisional, atenent a aquesta proposa, ja inclou 
dita previsió, considerant que s'ha d'incloure aquesta 
proposta. El document aportat per a l'aprovació provisional, 
han incorporat les prescripcions de l’informe emès pels 
serveis tècnics en data 10 de juliol de 2007. Atès el que 
disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i 
en vigor a partir de l’1 de juliol de 2007. i el que 
estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística, publicat al DOGC del dia 18 
d’octubre i en vigor des del dia següent. Atès el que disposa 
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que 
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el 
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l0a Comissió Informativa de l’àrea 
d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Estimar 
parcialment les al·legacions presentades i que s'incorporen, 
d'acord amb el que s'ha assenyalat, i es recull als informes 
tènics, al document objecte d'aprovació provisional. 2n.- 
Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial de 
protecció del Centre Històric, a l'àmbit de la plaça de 
l'Ajuntament i l'església de Sant Pere, d'iniciativa 
particular, promoguda pel Sr. Joan Cullell Soler i redactada 
pels l'arquitectes Tena- Lorenzo. 3r.- Donar trasllat als 
Serveis territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos  
exemplars diligenciats d’aquesta modificació puntual, instant 
la seva aprovació definitiva i publicació.  4t.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 
----18. Urbanisme: S’aprova un conveni de col.laboració amb 
la Delegació de l’Alt Empordà del Col.legi d’Arquitectes de 
Catalunya. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 
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“L'Ajuntament de Figueres i la Delegació de l'Alt 
Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) han 
preparat un conveni de col·laboració per a promoure un sèrie 
d'iniciatives que tenen per objecte contribuir a la qualitat 
arquitectònica dels edificis de la ciutat, dels espais 
urbans, de la planificació, la qualitat ambiental i del 
paisatge urbà i la difusió d'aquests valors així com promoure 
la participació ciutadana en els processos d'informació 
pública. D'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i el que disposa 
l'article 303 i següents del decret 179/2005, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en relació amb el que disposa el Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, (TRLU) i el Decret  305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. (Reglament, la Comissió Informativa de l’àrea 
d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: PRIMER.- 
Aprovar el conveni de col·laboració adjunt, entre 
l'Ajuntament de Figueres i la Delegació de l'Alt Empordà del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a l'objecte de 
promoure diferents iniciatives per a contribuir a la qualitat 
arquitectònica dels edificis de la ciutat, dels espais 
urbans, de la planificació, la qualitat ambiental i del 
paisatge urbà i la difusió d'aquests valors així com promoure 
la participació ciutadana en els processos d'informació 
pública. SEGON.-  Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 

Prosseguix, amb l'ús de la paraula la Presidència que 
diu que, a diferència del que es feia en el mandat anterior, 
aquest conveni encara no ha estat signat per l'Alcalde i no 
es sotmet a ratifació a posteriori, sinó que, atenent una 
reivindicació històrica de l'oposició, es sotmet primer a 
consideració del plenari i que creu que aquests són aspectes 
que van acreditant aquesta vocació que tenen de millorar la 
qualitat democràtica de l'acció de govern. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, el dictamen abans transcrit. 
 
----19. Obres municipals: S’aprova definitivament la relació 
de béns i drets de necessària ocupació per executar el 
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projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte 
modificat núm. 1 d’Estació de Bombament en alta per a 
l’abastament de Figueres”. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 
 “L’Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2007, 
va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte modificat núm 1 d’Estació de Bombament en 
alta per a l’abastament de Figueres”. S’ha exposat al públic 
i s’han sol.licitat els informes a les administracions amb 
competències sectorials corresponents. No s’han formulat 
al.legacions de cap tipus, ni s’han plantejat objeccions o 
esmenes al projecte. Tanmateix, en la sessió plenària de 13 
de desembre de 2007, s’ha aprovat inicialment la relació 
concreta i individualitzada dels béns i drets que es declaren 
de necessària ocupació, per a l’execució d’aquest projecte. 
Els terrenys i béns objecte d’aquest expedient expropiatori 
es troben situats en el sector urbanitzable no delimitat de 
la Muntanyeta. La propietat afectada per aquest expedient 
expropiatori ha subscrit una addenda a un conveni urbanístic 
anterior, en base al qual, es preveu, pel que fa a aquest 
expedient expropietatori, la cessió anticipada de la 
titularitat dels béns objecte d’aquest projecte, així com la 
plena disposició i ocupació per part de l’Ajuntament, a 
l’objecte de poder executar les obres l’Estació de Bombament 
en alta per a l’abastament de Figueres. Aquesta cessió 
anticipada dels terrenys, permet a l’Ajuntament, per una 
part, la plena i immediata disponibilitat dels béns i drets 
per a executar aquest projecte l’execució del qual resulta 
prioritari. I, per altra, aquest cessió no prejutja, 
necessàriament, el desenvolupament urbanístic del sector. 
Preveu, això, sí, que, si es desenvolupa el sector aquests 
terrrenys es qualificaran de sistemes públics, i per tant 
seran de cessió obligatòria i gratuïta, amb dret a 
l’apfofitament que al propietari li correspongui, al sí de la 
comunitat reparcel.latòria. Atès l’establert al Text refòs de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i vist el que 
disposa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del govern local, que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i el que disposa la Llei d’expropiació forçosa de 16 
de desembre de 1954 i el seu Reglament aprovat per Decret de 
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26 d’abril de 1957, la Comissió informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels següents acords: 1r.- Aprovar 
definitivament el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte modificat núm. 1 d’Estació de Bombament 
en alta per a l’abastament de Figueres”. 2n.- Aprovar 
definitivament la relació concreta i individualitzada dels 
béns i drets que es declaren de necessària ocupació, per a 
l’execució d’aquest projecte, aprovada inicialment en sessió 
plenària de 13 de desembre de 2007. 3r.- Acceptar la cessió 
anticipada i, de mutu acord, dels béns i drets de necessària 
ocupació per a l’execució d’aquest projecte i aprovar el 
document adjunt denominat “Modificació del pacte quart del 
conveni urbanístic signat el 23 d’octubre de 2006, del sector 
CF1 La Muntanyeta” relatiu a la cessió antecipada dels 
terrenys destinats a l’Estació de Bombament en alta per a 
l’abastament de Figueres. 4t.- Facultar l’alcaldia 
preside`ncia per a l’adopció de tans actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que 
diu que s'ha de fer una esmena en aquest dictamen que 
consisteix en suprimir l'apartat primer de la part 
dispositiva. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l'esmena presentada per la Presidència. 

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

“L’Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2007, 
va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària 
denominat “Projecte modificat núm 1 d’Estació de Bombament en 
alta per a l’abastament de Figueres”. S’ha exposat al públic 
i s’han sol.licitat els informes a les administracions amb 
competències sectorials corresponents. No s’han formulat 
al.legacions de cap tipus, ni s’han plantejat objeccions o 
esmenes al projecte. Tanmateix, en la sessió plenària de 13 
de desembre de 2007, s’ha aprovat inicialment la relació 
concreta i individualitzada dels béns i drets que es declaren 
de necessària ocupació per a l’execució d’aquest projecte. 
Els terrenys i béns objecte d’aquest expedient expropiatori 
es troben situats en el sector urbanitzable no delimitat de 
la Muntanyeta. La propietat afectada per aquest expedient 
expropiatori ha subscrit una addenda a un conveni urbanístic 
anterior, en base al qual, es preveu, pel que fa a aquest 
expedient expropietatori, la cessió anticipada de la 
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titularitat dels béns objecte d’aquest projecte, així com la 
plena disposició i ocupació per part de l’Ajuntament, a 
l’objecte de poder executar les obres l’Estació de Bombament 
en alta per a l’abastament de Figueres. Aquesta cessió 
anticipada dels terrenys, permet a l’Ajuntament, per una 
part, la plena i immediata disponibilitat dels béns i drets 
per a executar aquest projecte l’execució del qual resulta 
prioritari. I, per altra, aquest cessió no prejutja, 
necessàriament, el desenvolupament urbanístic del sector. 
Preveu, això, sí, que, si es desenvolupa el sector aquests 
terrrenys es qualificaran de sistemes públics, i per tant 
seran de cessió obligatòria i gratuïta, amb dret a 
l’aprofitament que al propietari li correspongui, al sí de la 
comunitat reparcel.latòria. Atès l’establert al Text refòs de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i vist el que 
disposa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del govern local, que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i el que disposa la Llei d’expropiació forçosa de 16 
de desembre de 1954 i el seu Reglament aprovat per Decret de 
26 d’abril de 1957, el Ple de l’Ajuntament acorda: 1r.- 
Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada 
dels béns i drets que es declaren de necessària ocupació, per 
a l’execució d’aquest projecte, aprovada inicialment en 
sessió plenària de 13 de desembre de 2007. 2n.- Acceptar la 
cessió anticipada i, de mutu acord, dels béns i drets de 
necessària ocupació per a l’execució d’aquest projecte i 
aprovar el document adjunt denominat “Modificació del pacte 
quart del conveni urbanístic signat el 23 d’octubre de 2006, 
del sector CF1 La Muntanyeta” relatiu a la cessió antecipada 
dels terrenys destinats a l’Estació de Bombament en alta per 
a l’abastament de Figueres. 3r.- Facultar l’alcaldia 
presidÈncia per a l’adopció de tans actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----20. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de l’antiga 
sitja. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió de  24 
d'octubre de 2007, va aprovar definitivament la modificació 
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puntal del Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'antiga 
sitja, promoguda i tramesa per l'Ajuntment de Figueres, 
supeditant-ne la publicació i executivitat a la presentació 
d'un text refós, que incorpori les següents prescripcions: a) 
Corregir el plànol de la proposta de modificació excloent el 
grafisme de la clau 7a, corresponent a la clau que s'elimina. 
b) Excloure la delimitaciód'un polígon d'actuació urbanística 
i la previsió del sistema d'actuació mitjançant 
reparcel·lació, amb la modalitat de compensació bàsica. 
D'acord amb l'anterior, s'ha procedit a incloure les 
referides esmenes al document del text refós d'aquesta 
modificació puntual. Atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 
de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de 
juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 de 
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l0a Comissió 
Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi 
ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació puntal 
del Pla general d'ordenació a l'àmbit de l'antiga sitja, 
promoguda i tramesa per l'Ajuntment de Figueres. 2n.- Als 
efectes de la efectiva implantació dels usos previstos,  amb 
caràcter previ o simultani a l'atorgament de la llicència 
d'edificació, caldrà incloure les previsions adients respecte 
de les obres d'urbanització i implantació o reforçament des 
serves necessaris que demandin els nous usos, i les cessions 
de les porcions dels sistemes afectats, per les claus 1a i 
5a, degudament urbanitzats. 3r.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 
----21. Urbanisme: S’aprova provisionalment la Modificació 
Puntual núm. 2.07 del Pla general d’ordenació urbana per a la 
implantació de Serveis Tècnics de Telecomunicacions. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
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“En data 26 d’abril del 2007, el Ple de l’Ajuntament 
aprova inicialment la Modificació Puntual núm. 2.07 del PGOU 
per a la implantació de Serveis Tècnics de Telecomunicacions.  
L’exposició pública ha estat objecte dels anuncis publicats 
al Tauló d’anuncis de la Corporació, al setmanari Hora Nova i 
Empordà del dia 22 de maig de 2007; al diari El Punt, del dia 
17 de maig de 2007, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya del dia 25 de maig del 2007; al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona del dia 30 de maig del 2007, i des del 
dia 7 de maig de 2007,  ha estat penjat a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Figueres figueresciutat.com el document 
objecte de l’aprovació inicial. S’ha notificat personalment i 
obert el termini d’audiència al Bisbat de Girona,  al 
Ministeri de Defensa, al Consorci del Castell de Sant Ferran, 
al Patronat de la Catequística, a Telefònica España SA, a les 
Operadores de telefonia mòbil, i a la Companyia Elèctrica 
Fecsa-Endesa. S’han cursat les sol·licituds d’informes, als 
organismes següents, peticions que han  rebut aquests 
organismes, els dies que s’indiquen, de 2007: - Jefatura 
Provincial d’Inspecció de telecomunicacions de Girona, en 
data 16 de maig del 2007. - Direcció General 
d’Infrastructures de telecomunicacions del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, en data 16 de maig del 2007. - Departament de 
Cultura,  Comissió de Patrimoni de la Generalitat, en data 31 
de maig del 2007. - Direcció General de Qualitat Ambiental 
del departament de Medi Ambient i Habitatge, en data 16 de 
maig del 2007. - Consell Municipal de Vilatenim, en data 14 
de maig del 2007. S’han rebut els informes, amb data de 
registre d’entrada a l’Ajuntament, següents: - Informe de la 
Secretaria del Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. (RE.12.424, de 22 de juny del 2007) que 
estableix diverses observacions a la modificació puntual, en 
relació a la instal·lació de telecomunicacions, l’ús 
compartit d’infrastructures, a les condicions d’instal.lació 
de les antenes, als radioenllaços i comunicacions privades, a 
les antenes de radioaficionats, a les antenes de recepció de 
programes de radiofusió i televisió i a les tecnologies WI-FI 
i WI-MAX. Ens informe del dret de les operadores a la 
ocupació del domini públic i la seva normativa aplicable, a 
la legislació que regula el supòsit de l’ús compartit de la 
propietat pública o privada, al de les instal·lacions 
radioelectriques així com referent a les infrastructures de 
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telecomunicacions en els edificis i ens indica possibles 
referències a utilitzar  pel supòsit de característiques de 
les infrastructures de la xarxa pública de comunicacions 
electròniques en els instruments de planificació urbanística. 
- Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya (RE.13635, de 9 de juliol del 2007) 
que estableix que en qualsevol cas en relació als edificis 
del patrimoni declarats béns culturals d’interès nacional, 
(Castell de Sant Ferran, Torre Gorgot i Església de 
Vilatenim), segons la Llei 9/93, article 35.f) no es podran 
col·locar antenes en la seva estructura que els afectin 
visualment, i que per analogia aquest criteri seria aplicable 
en l’Església de Sant Pere que és un bé cultural d’interès 
local. Així mateix no veuen convenient col·locar l’antena 7c 
(sector Avinguda Costa Brava) prop de la Masia protegida i en 
un àmbit d’espai lliure d’interès paisatgístic notable. - 
Informe favorable de la Comissió Tècnica d’Ordenació 
Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. (RE. 13.725, de data 10 de juliol del 2007), en el 
sentit que la modificació compleix els criteris jurídics i 
tècnics i paisatgístics aprovats per la Comissió tècnica 
encarregada de formular la proposta d’ordenació ambiental 
dels emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i 
altres instal·lacions de radiocomunicació de data 9 de gener 
de 2003 i amb el benentès que l’Ajuntament de Figueres haurà 
d’atendre’s al que disposi l’Ordenació definitiva de la 
comarca de l’Alt Empordà que correspon redactar a la 
Generalitat - Informe de la Direcció General de Xarxes i 
Infrastructures de Telecomunicacions del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya (RE. 22.832, de 5 de desembre del 2007) en que 
valoren negativament el fet que no s’han tingut en compte les 
revisions de desplegament actual i previst dels operadors per 
satisfer les demandes actuals i futures dels serveis en el 
municipi; Que el nou Pla no preveu davant una deficiència del 
servei de telefonia mòbil es pugui acceptar una nova 
instal·lació, amb la corresponent justificació; Que les 
infrastructures de telecomunicacions actuals i futures dels 
Mossos d’Esquadra, Bombers, etc., queden fora del 
planejament; Les infrastructures de radiodifusió actuals 
queden fora de planejament; la existència d’una incongruència 
en el Pla entre la tipologia descrita en l’apartat 7 i la 
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mateixa definició que es fa a l’article 32 bis 1; el Decret 
148/2001 és obligat compliment a Catalunya, per tant no es 
pot recomanar el compliment d’aquesta norma tal i com es 
recull en diferents apartats del Pla. En el període 
d’informació pública i d’audiència,  s’han presentat 2 
escrits d’al·legacions: - Al·legació presentada pel sr. 
Agustí Manuel López Rodríguez en nom i representació de 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. (RE 12.229, de 20 de juny 
del 2007). - Al·legació presentada per “Associació de veïns 
del Barri Vell de Figueres” (RE.12.252, de data 20 de juny 
del 2007). No s’ha rebut, fins a la data, l’informe del 
Consell Municipal de Vilatenim. S’ha emès un informe tècnic i 
jurídic que consta a l’expedient. D’acord amb els contingut 
dels referits informes, s’ha procedit a incorporar al 
document de modificació puntual del Pla General, les 
correccions i esmenes corresponents. En la forma proposada a 
l’esmentat informa s’ha admès parcialment, una de les 
al·legacions plantejades i s’han incorporat les previsions 
com a conseqüència dels informes que s’han rebut per part de 
les administracions sectorials competents. Examinat 
l’anterior, i d’acord amb  el que disposa el Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat pel Decret Llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística,  el Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; La Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, la Llei 32/2003 general de Telecomunicacions, de 3 
de novembre i el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació 
ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació. Atès el que disposa la 
Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl. I,  de conformitat amb el 
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels acords següents: Primer.- Estimar, 
parcialment, l’al·legació presentada pel sr. Agustí Manuel 
López Rodríguez en nom i representació de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU. (RE 12.229, de 20 de juny del 2007) en el 
sentit d’incorporar al redactat de la modificació, en el seu 
apartat 32.bis.6 que si per raons tècniques, altrament 
justificades, no fos possible instal·lar aquestes xarxes en 
sòl destinat a equipament o indústria, es podran proposar 
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altres alternatives, amb el benentès que sempre s’hauran de 
prendre les mesures oportunes per a garantir la no  afectació 
dels veïns immediats. Segon.- Desestimar l’al·legació 
presentada per “Associació de veïns del Barri Vell de 
Figueres” (RE.12.252, de data 20 de juny del 2007), en el 
mateix sentit que el que s’examina i proposa a l’informa 
tècnic i jurídic. Tercer.- Aprovar provisionalment la 
Modificació Puntual núm. 2.07 del PGOU per a la implantació 
de Serveis Tècnics de Telecomunicacions, que s’adjunta.  
Quart .- Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme 
de l’expedient i de dos  exemplars diligenciats d’aquesta 
modificació puntual, tot instant la seva aprovació 
definitiva. Cinquè.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----22. Urbanisme: S’aprova un nou conveni de col.laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria General del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de 
Figueres per a la gestió del Programa de mediació per al 
lloguer social. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“En el marc d’un dels eixos bàsics del Decret 244/2005, 
de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a 
l'Habitatge 2004-2007, (l’accés a l’habitatge en règim de 
lloguer a preus assequibles), el Ple municipal, en data 26 
d’abril de 2007 va aprovar el Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
Adigsa, empresa pública, adscrita al  Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, la Secretaria General del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Figueres, per a 
la posada en marxa del Programa de mediació per al lloguer 
social en el municipi de Figueres. El conveni per a la posada 
en marxa del Programa de mediació per al lloguer social en el 
municipi de Figueres signat en data 8 de maig de 2007 tenia 
vigència fins al 31 de desembre de 2007, segons s’establia al 
Pacte Desè. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en 
l’exercici de les competències en matèria d’Habitatge, ha 
acordat prorrogar el Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d'actualització del Pla per al dret a l'Habitatge 2004-2007. 
Aquest Decret s’ha acordat prorrogar l’any 2008, segons el 
Decret 288/2007 de 24 de desembre. Per l’anterior, i com a 
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continuació de la tasca iniciada amb la signatura del conveni 
vigent fins al 31 de desembre de 2007, atès el que disposa el 
Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla 
per al dret a l’habitatge 2004-2007, el Decret 288/2007, de 
24 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 
244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al 
dret a l’habitatge 2004-2007, i el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals,  a l’establert al Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i  el que disposa la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, que modifica la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
acords següents: Primer.- Aprovar el nou conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestió, que s’adjunta amb aquest 
Dictamen, entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
l’Ajuntament de Figueres, per la gestió del Programa de 
mediació per al lloguer social en el municipi de Figueres, i 
que té per objecte el manteniment i desenvolupament de la 
Borsa de Lloguer Social i de la Borsa Jove d’Habitatge al 
municipi de Figueres, i formalitzar la col·laboració que 
estipula la Llei general de subvencions entre els òrgans 
administratius que concedeixen els ajuts i les entitats 
col·laboradores. Segon.- Facultar l’Alcaldia presidència per 
a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors, així com per a la signatura 
del conveni de col·laboració esmentat.” 
 
----23. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del sòl urbà 
del carrer Nord i carrer Cabanes. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió de  21 de 
novembre de 2007, va aprovar definitivament la modificació 
puntal del Pla general a l'àmbit del sòl urbà del carrer Nord 
i carrer Cabanes, promoguda i tramesa per l'Ajuntment de 
Figueres, supeditant-ne la publicació i executivitat a la 
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presentació d'un text refós, que incorpori les següents 
prescripcions: a) Modificar l'ordenació de manera que 
s'homogeneïtzi l'alçada reguladora de les edificacions 
evitant mitgeres vistes, reconsiderant les dimensions de laq 
zona 02, i fixant les profunditats edificables. b) Atès que 
l'àmbit objecte de la modificació esdevé sòl urbà no 
consolidat, les reserves d'habitatge de protecció pública 
s'han de preveure amb el sòl corresponent al 30% (20% de 
règim general i espcial i 10% de preu concertat) que es 
qualifiqui per a us residencial de nova implantació. D'acord 
amb l'anterior, s'ha procedit a incloure les referides 
esmenes al document del text refós d'aquesta modificació 
puntual, adjunt. Atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 de 
maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de 
juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 de 
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió 
Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi 
ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació puntal 
del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sòl urbà del carrer 
Nord i carrer Cabanes, promoguda i tramesa per l'Ajuntment de 
Figueres. 2n.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----24. Serveis municipals: S’aproven els plans de gestió per 
a la prestació dels serveis municipals de manteniment de 
l’enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral 
de jardineria, de neteja viària i de recollida d’escombraries 
corresponent a l’any 2008. El senyor Pujulà Comajuan 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“La Societat mercantil d'economia mixta Fisersa 
Ecoserveis S.A. ha presentat per a la seva aprovació els 
Plans de gestió per a la prestació dels serveis municipals de 
manteniment de l'enllumenat públic, de deixalleria, de 
manteniment integral de jardineria, de neteja viària i de 
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recollida d'escombraries corresponents a l'any 2008. Vist el 
que disposa l’article 156.d) del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques que va ser 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i 
l’article 182 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques que va ser aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, la comissió informativa de 
l’àrea de serveis urbans, mobilitat i seguretat proposa que  
s’adoptin els acords següents: 1.- Aprovar els plans de 
gestió per a la prestació dels serveis municipals de 
manteniment de l’enllumenat públic, de deixalleria, de 
manteniment integral de jardineria, de neteja viària i de 
recollida d’escombraries corresponents a l’any 2008 i les 
seves ampliacions, adjunts a aquest dictamen.  2.- Facultar a 
l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions 
com calguin per l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que els estranya que sempre essent l'Ajuntament 
el que tindria que ser el que donés exemple de democràcia i 
de voler complir les lleis amb uns informes desfavorables de 
l'interventor i del secretari vulgui aprovar aquest pla de 
gestió d'ampliació de residus; que vol llegir un petit 
paràgraf de l'informe del senyor interventor que diu que: 
"l'ampliació d'aquests serveis no s'ajusta a les condicions 
previstes en els plecs de condicions de la concessió ni les 
condicions que van servir de base per establir l'ampliació 
dels serveis de neteja viària"; que a l'apartat de 
l'enllumenat públic encara és encara molt més contundent i 
diu: "Que no es pot adjudicar a Fisersa Ecoserveis un 
projecte d'obres sense haver-se seguit els tràmits previstos 
al text refòs de la Llei de contractes de les administracions 
públiques"; que ho argumenta amb onze punts i que en set 
punts més fa la corresponent negació; que també hi ha 
l'informe del secretari que en els dos paràgrafs últims diu 
que: "A l’expedient no consta cap informe tècnic, ni econòmic 
financer que justifiqui la retribució que s’assigna a 
l’entitat Fisersa Ecoserveis SA en aplicació dels articles 21 
i 22 dels referits plecs de clàusules tècniques ni que 
especifiqui si la valoració dels serveis que s’amplien està 
d’acord amb els preus normals per a aquests tipus de serveis. 
Els plans de gestió no poden preveure l’adjudicació directa a 
l’entitat Fisersa Ecoserveis SA de l’execució de cap tipus 
d’obra, ja que aquesta entitat és una empresa d’economia 
mixta i les obres s’han de contractar mitjançant licitació 
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pública d’acord amb allò previst a la normativa sobre 
contractació administrativa."; que creu que algun dia 
s'hauria de fer cas dels informes; que en aquest cas 
d'Ecoserveis algunes vegades s'han vorejat casos que fregaven 
la ilegalitat; que s'ha de ser molt curós i que el grup 
d'Esquerra no hi donarà suport. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
les seves cauteles; que el control de legalitat el fan el 
senyors secretari i interventor; que els grups municipals 
també haurien de fer control polític en el sentit de valorar 
els plans de gestió estrictes; que els expedients incorporen 
els informes preceptius, però que no tenen un caràcter 
vinculant perquè la sapiència del Ple es considera que és 
superior; que agraeix al senyor Bertran que faci l'exercici 
de llegir en veu alta els informes que consten als 
expedients; que també hi ha tot un exercici de valoració 
política dels plans de gestió concret; que han fet un esforç 
d'ampliació important i que el senyor Pujulà els ha treballat 
amb molt de rigor i amb molt d'encert; que el senyor Ollé els 
ha treballat des de la banda de fer-los possible 
econòmicament; que l'objecció política que es planteja és una 
objecció que neix en l'origen de la constitució d'aquesta 
societat mixta; que hi ha un pecat original amb el qual 
s'haurà de conviure tan bé com es pugui per fer possible que 
els serveis de deixalleria, de neteja viària i de parcs i 
jardins es puguin desenvolupar; que en aquest cas el 
pressupost de 2008 té un augment de prop 800.000 euros per 
ampliació dels serveis; que això en algun moment donat  admet 
algunes de les consideracions que fa i que són conegudes del 
govern i han estat compartides per tots els grups; que ja 
està entès i que és així; que no creu que sigui necessari que 
continuament es converteixin en altaveus del que és el 
control de legalitat i que ja el fan perquè per alguna cosa 
formen part de l'administració i tenen aquesta funció 
assignada. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que l'argumentació tècnica no hi és; 
que si s'aprova l'ampliació d'aquesta gestió els 665.000 
euros són fins al 2014; que hi ha una partida de 72.525 euros 
on es proposen unes millores dels serveis en aquest any per 
unes flors, etc. i que si això s'aprova serà per a cada any; 
que no és el mateix fer una inversió i millorar-la a que cada 
any ja es tingui la partida; que això no és correcta; que 
l'argumentació tènica no hi és i que la política no la fan. 
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A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda 
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, 
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; en contra, els set membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en abstenir-
se el senyor Borrego Torres. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que diu que mantenen el sentit del vot que van aplicar a la 
comissió perquè compateixen les explicacions que ha donat la 
Presidència; que hi ha uns informes negatius; que és una 
qüestió a tenir en compte i que per això s'abstenen; que 
donen suport al senyor Pujulà, ja que creuen que està fent 
una bona feina, però que per qüestió del informes en aquest 
cas s'abstindran. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu entén la seva cautela. 
 
----25. Serveis municipals: S'autoritza la nova tarifa per 
l’aparcament d’autocars d’El Garrigal per a l’any 2008. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple Municipal d’1 de febrer de 2007 va aprovar el 
canvi de sistema tarifari dels aparcaments que Saba 
Aparcamientos, S.A, gestiona en règim de concessió 
administrativa a fi de passar de la tarificació per hores o 
fraccions a la tarificació per minuts, d’acord amb la Llei 
44/2006, de 29 de desembre. Ara bé, en les tarifes aprovades 
i en el document de formalització de la modificació no es va 
incloure la tarifa d’aparcaments dels autocars. Atesa la 
instància de la concessionària amb registre d’entrada 
21823/2007 en la que aplica també dit sistema de tarificació 
així com l’IPC segons l’índex del mes d’octubre, la Comissió 
Informativa de l’àrea serveis urbans, mobilitat i seguretat, 
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 1r.- 
Autoritzar per a l’any 2008 la nova tarifa per a l’aparcament 
d’autocars de El Garrigal en 0,088924 �/minut, inclòs IVA, 
amb una franquícia de 5 minuts. 2n.- Autoritzar l'Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 
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----26. Aportacions i subvencions: Es denega la subvenció 
sol.licitada pel president de l’Associació Taxis Figueres per 
a la posada en marxa del servei de radio taxi. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Vista la sol·licitud de subvenció, del president de 
l’Associació Taxis Figueres,  per la posada en marxa del 
servei de radio taxi Figueres Alt Empordà, segons escrits 
enregistrats d’entrada núm. 17740 de data 19-09-2007 i núm. 
22005 de data 23-11-2007. Vist que al respecte no existeix 
cap previsió en el pressupost vigent. Atès el que disposen 
els articles 29 i 30 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del 
taxi (DOGC de 16 de juliol), els art. 239,240 i 241 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els 
art 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el seu reglament, i el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals, la Comissió informativa de l’àrea de 
serveis urbans, mobilitat i seguretat proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 1r.-Denegar la 
subvenció sol·licitada, pel president de l’Associació Taxis 
Figueres,  per la posada en marxa del servei de radio taxi 
Figueres Alt Empordà. 2.-Facultar l’Alcaldia presidència per 
a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que a la comissió informativa va votar en 
contra; que li sembla que s'hauria d'haver concedit aquesta 
subvenció, ja que la posada en marxa del servei de radio taxi 
serveix per donar més seguretat al gremi de taxis; que això 
s'hauria d'haver tingut compte i que votarà en contra. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Borrego, a les vint 
hores i cinquanta-un minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casellas 
Borrell. 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el taxi 
atén un servei públic, però que és una activitat privada amb 
ànim de lucre; que les qüestions que tenen a veure amb la 
seguretat d'una activitat privada amb ànim de lucre, encara 
que sigui en un servei públic, logicament és un marc de 
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refències que no s'ha de perdre de vista en cap moment; que 
veu cares d'assentiment per la gent que té formació jurídica 
i que els sitúa correctament. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que s'ha denegat bàsicament pel que acaba 
d'explicar l'alcalde i perquè el pressupost de 2008 no es 
contemplava que hi pugués entrar aquesta partida; que és una 
cosa de tipus privat i que en una conversa mantinguda al 
migdia amb el president de l'associació de taxis de Figueres 
ha dit que estava conforme amb la denegació. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Yécora, a les vint 
hores i cinquanta-dos minuts, compareix el senyor Casellas 
Borrell que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que ha parlat amb taxistes; que no estan d'acord amb 
la denegació i que manté el seu vot en contra. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda 
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, 
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, 
Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en contra el senyor 
Borrego Torres. 
 
----27. Policia urbana: S’aprova inicialment la modificació 
dels Estatuts del Consell de la Guàrdia Urbana. El senyor 
Yécora Romero procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Vist que es considera adient modificar els Estatuts del 
Consell de la Guardia Urbana de Figueres. Vist que la  
comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de l’esmentada norma l’ha aprovat en la seva 
reunió de data  7-11-2007. Atès el que el que disposen la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, la 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, el Reglament Orgànic 
Municipal, el que disposen els articles 52, 178 i 237  del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(DOGC de 20 de maig de 2003), els articles 60 i següents del 
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals(DOGC  
de 23 de juny de 1995), i la resta de la normativa vigent, la 
Comissió informativa de l’àrea de serveis urbans, mobilitat i 
seguretat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres, i 
sotmetre’ls a informació pública mitjançant un anunci que 
s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la 
corporació, pel termini de trenta dies hàbils, per a la 
formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de no 
presentar-se cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de l’adopció 
d’un nou acord. 2.-Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que com ja van manifestar a la comissió quan es va tenir la 
reunió per aquests Estatuts els sindicats majoritaris de la 
Guàrdia Urbana van mostrar la seva discrepància; que els 
arguments principals són perquè que hi ha una sèrie de 
reivindicacions des de fa molt de temps del personal; que 
tant des del govern anterior com des d'aquest sembla que no 
se'ls ha atès; que aprovar uns Estatuts no és una cosa 
primordial;  que entenen que no és l'actuació correcta i que 
si la Guàrdia Urbana no està conforme mantenen el vot contra. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que vol ratificar el que va dir a la comissió 
informativa; que hi va haver una reunió d'una comissió 
d'estudi a la qual cap representant del grup popular va poder 
assistir; que hi eren representats el grup d'Esquerra 
Republicana, del Partit Socialista i de Convergència i Unió; 
que hi eren presents els representants de les forces 
sindicals; que allà es va elaborar aquest projecte d'Estatut; 
que per agilitzar-lo van quedar d'acord després de les 
esmenes, correccions i afegitons; que es va quedar que si 
durant el termini  de quinze dies no es deia rés per esmenar-
lo es donaria per aprovat; que s'ha esperat practicament dos 
mesos; que creu que si el grup Popular tenia alguna cosa per 
esmenar d'aquest esborrany tenia setmanes sobrades de temps 
per fer-ho i que en quant als representants sindicals que no 
s'ha de patir perquè se saben representar molt bé tots 
solets. 
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Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que és veritat que els sindicats se saben 
representar, però que la Guàrdia Urbana són ciutadans i tenen 
dret a que com a representant de la ciutadania pugui parlar 
en nom seu al ple; que el senyor Yécora s'ha oblidat de dir 
que en aquella sessió hi va haver un sindicat que es va 
aixecar i que no va estar conforme; que no va assistir perquè 
un dimecres a les 10 del matí una persona que no té dedicació 
exclusiva ni cobra 3.000 euros té que treballar i que li va 
recomanar que les reunions es fessin a hores on els que 
treballen hi puguin assistir. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que insisteix en que prega la màxima correcció 
institucional i respecte als càrrecs electes i que creu amb 
que tots els vint-i-un regidors i la ciutat i l'ajuntament hi 
guanyarà. 

Seguidament, intervé la senyora Carbonell Sabartés que 
diu que s'ha sentit dolguda amb el comentari que s'ha fet 
respecte al senyor Borrego; que no li agrada haver-ho de 
recordar en el Ple; que el senyor Borrego estava en aquesta 
reunió el primer dia que es va convocar i que la persona que 
no va poder assistir va ser el senyor Yécora que se'n va 
oblidar; que aquell dia el senyor Borrego estava a la reunió 
a les 10 del matí; que tots hi eren; que el senyor Yécora es 
va disculpar i que això li pot passar a tothom; que no és de 
rebut que en aquest plenari es tregui en cara al senyor 
Borrego que aquell dia no va ser-hi quan a la primera 
convocatòria d'aquesta reunió hi eren tots menys el senyor 
Yécora; que van deixar d'anar a la feina per poder assistir a 
la reunió; que el segon dia, ja que té una professió 
lliberal, es va poder permetre el luxe de assistir-hi; que no 
tothom té aquests tipus de professions i es deuen a un horari 
laboral; que demana respecte al senyor Casellas; que si 
s'està demanant respecte que també compleixin els membres del 
govern; que ha volgut tenir aquest acte de deferència amb el 
senyor Borrego perquè l'ha dolgut molt que s'hagi hagut de 
sentir aquesta acusació en el plenari; que a la primera 
reunió hi eren tots menys el senyor Yécora; que creu que no 
és de rebut retreure que a la segona convocatòria no hi fos; 
que el sentit del seu vot serà l'abstenció perquè entenen que 
la creació del Consell de la Guàrdia Urbana és un fet prou 
important com per no valorar únicament el contingut d'aquests 
Estatuts; que aquest contingut no els sembla malament com 
tampoc els deu semblar un mal contingut als membres de la 
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Guàrdia Urbana, però que entenen que és molt important 
valorar la forma en què es vol aconseguir l'aprovació 
d'aquests Estatuts per regular l'organisme del Consell de la 
Guàrdia Urbana; que s'ha comentat que els membres de la 
Guàrdia estan molt ben representants; que segurament sí que 
ho estan; que en aquest moment a cap d'aquests membres els 
interessa, ni volen, ni creuen que sigui un tema prioritari 
que s'aprovin aquests Estatuts que donaran lloc a la creació 
d'aquest Consell i que entenen que si a la majoria de les 
persones que ha d'afectar avui no els interessa i no creuen 
convenient que es tiri endavant per respecte a l'opinió que 
tenen a les persones que n'han de ser part i a les que els 
afecta entenen que el sentit del seu vot ha de ser 
l'abstenció; que això no vol dir que en un temps proper es 
pugui arribar a un consens pequè entenen que hi ha d'haver 
consens; que no es pot obligar a uns membres del cos de la 
Guàrdia Urbana que es crei un organisme que els afecta a tots 
i en el qual no s'han sentit ben representats i que 
efectivament es van aixecar de la taula i van marxar; que 
això no vol dir que se cedeixi a un xantatge, sinó que no 
requereix una via d'urgència aprovar aquests Estatuts i que 
seria molt més assenyat seure's, dialogar, consensuar i tenir 
l'aprovació per part de tots. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Yécora Romero que diu que quan és conscient que ha fet 
quelcom incorrecte el dol dintre seu haver obrat així; que no 
l'ha dolgut mai demanar excuses; que demana excuses a la 
senyora Carbonell, al senyor Borrego i els altres membres que 
estaven citats aquell dia que no va acudir, però que va 
demanar excuses reiteradament; que la gentilesa de tots va 
tenir com a resposta l'acceptació de les seves excuses; que 
el poden  guanyar en moltes coses, però que com a poc 
trobarien un empat tècnic en quant al respecte a les persones 
i particularment als regidors i a totes les persones que es 
troben en aquesta sala; que en cap moment li ha retret al 
senyor Borrego que no hi fós i que va excusar la seva 
absència, així com la del senyor Casas; que de cap de les 
maneres ha acusat de rés; que el sorprèn que la senyora 
Carbonell hagi canviat d'opinió i que ara es vulgui abstenir 
degut a un text en el qual va col.laborar de manera molt 
encertada en refer determinats articles que avui estan 
plasmats negre sobre blanc; que si després ha reflexionat i 
ha pensat que es va equivocar aquesta és una altra història, 
però que els acords es van prendre per majoria i que les 
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persones que van marxar abans que es sotmetés a consideració 
cadascun d'aquests articles no van voler entrar a discutir-
los. 

Seguidament, torna a intervenir la senyora Carbonell 
Sabartés que diu que no busca un empat tècnic entre tots dos; 
que des del grup d'Esquerra Republicana intenen buscar 
consens; que no discrepen del fons del redactat, sinó de la 
forma; que no discuteixen el fons; que creu que ha quedat 
clar a la intervenció; que suposa que el senyor Yécora 
recordarà que quan es va sortir d'aquella reunió se'ls va dir 
que es convocaria a una segona reunió per debatre el text que 
s'havia consensuat; que aquesta segona reunió no ha existit i 
s'han trobat el text a la comissió informativa; que en cap 
moment en van tornar a seure en una taula per certificat i 
afirmar que aquell text fós el resultat i que no és de rebut 
la intervenció que acaba de fer en aquest sentit. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que com a conseqüència de l'aprovació que ara es durà a 
terme s'aprova inicialment i que els grups municipals hi 
poden fer les seves aportacions i esmenar el que consideren 
oportú. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda 
Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, 
Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa; 
en contra el senyor Borrego Torres; i en abstenir-se, els sis 
membres de l'Ajuntament següents:  Canet Coma, Mata Solsona, 
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran 
Soler. 
 
----28. Ensenyament: S’aprova l’acord de col.laboració entre 
la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres en matèria 
d’Educació Universitària a Distància. La senyora Milán 
Peñalver procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L’Ajuntament de Figueres i el Centre Associat de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància a Girona, van 
establir en data 22 de maig de 2007 el conveni de 
col·laboració per mantenir els estudis del curs d’accés per a 
majors de 25 anys i iniciar la diplomatura de Treball Social, 
i si escau, cursos d’extensió universitàra i Cursos d’estiu. 
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Aquest conveni en el seu punt 4 estableix que les despeses 
derivades de l’activitat acadèmica, seran assumides per 
l’Ajuntament i la Diputació de Girona en la proporció que 
aquestes dues entitats acordin. En data 11 d’octubre de 2007, 
registre d’entrada número 19.264, arriba la proposta d’acord 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Figueres en matèria d’Educació Universitària a Distància 
(UNED), mitjançant el qual els costos de l’activitat 
acadèmica es repartirien entre el 75% assumit per la 
Diputació de Girona i el 25% per l’Ajuntament. Per al curs 
2007/2008, el 25% representa la quantitat de quinze mil set-
cents setanta-tres (15.773) euros, quantitat que ja es va 
consignar per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de 
maig de 2007. La Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones i Processos Estratègics proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 1r. Aprovar l’acord de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres en 
matèria d’Educació Universitària a Distància. Els acords 
econòmics que s’hi recullen ja es varen contreure per acord 
de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2007. 2n. 
Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----29. Assistència social: S’aprova el document titulat 
“Conveni de col.laboració entre Adigsa i l’Ajuntament de 
Figueres relatiu a la gestió d’habitatges per a impulsar les 
polítiques socials municipals”. La senyora Milán Peñalver 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“El Ple de data 8 de novembre de 2007 va aprovar el 
Conveni titulat “Conveni de col·laboració entre ADIGSA i 
l’Ajuntament de Figueres, relatiu a la gestió d’habitatges 
per a impulsar les polítiques socials municipals”, entre 
l’Ajuntament de Figueres i Administració, Promoció i Gestió, 
S.A (ADIGSA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut del qual ambdues parts acorden que l’Ajuntament de 
Figueres disposi mitjançant contracte de gestió d’ús destinat 
a habitatge, d’un pis de la promoció “Horta de l’Hospital-
III”. Posteriorment a l’aprovació del conveni, ADIGSA ha 
introduït alguns canvis en el conveni, entre ells el relatius 
al preu i pis a ocupar per l’Ajuntament. Vist l’establert a 
l’article 3, d) del Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat per R.D.L 2/2000, de 
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16 de juny, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis a 
les persones i processos estratègics proposa al Ple Municipal 
que s’adoptin els acords següents: 1er.- Aprovar el Conveni 
annex titulat “Conveni de col·laboració entre ADIGSA i 
l’Ajuntament de Figueres, relatiu a la gestió d’habitatges 
per a impulsar les polítiques socials municipals”, el text 
del qual deixa sense efecte l’aprovat pel Ple en data 8 de 
novembre de 2007, entre l’Ajuntament de Figueres i 
Administració, Promoció i Gestió, S.A (ADIGSA), empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual 
ambdues parts acorden que l’Ajuntament de Figueres disposi 
mitjançant contracte de gestió d’ús destinat a habitatge d’un 
pis de la promoció “Horta de l’Hospital III”, situat a la 
Plaça Joan Tutau, 3, escala B, 1r-3a, sense perjudici que 
ambdues parts puguin convenir l’ampliació a altres 
habitatges, pel preu de 185,54 euros mensuals. El termini del 
dret és de cinc (5) anys. 2on.- Delegar a la Junta de Govern 
Local l’aprovació dels contractes de gestió d’ús dels 
habitatges de dita promoció que suposin l’ampliació i 
aplicació del conveni a altres habitatges de la mateixa 
promoció que quedin buits. 3er.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que 
calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

 
----30. Serveis municipals: S’aprova una revisió 
extraordinària del preu del contracte del servei d’atenció 
domiciliària als pensionistes de la Seguretat Social. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Sersa Serveis Socials, SCCL, és adjudicatària del 
servei d’atenció domiciliària als pensionistes de la 
Seguretat Social, segons acord del Ple Municipal de data 29 
de març de 1996. Sersa Serveis Socials, SCCL, ha presentat 
mitjançant instància amb registre d’entrada 516/2008 una 
sol·licitud de revisió del preu del servei del contracte 
d’atenció domiciliària als pensionistes de la seguretat 
social. El preu actual és de 12,31 euros/hora segons acord 
del Ple Muncipal de data 26 d'abril de 2007, en el que es va 
fer una revisió extraordinària del preu tenint en compte el 
nou conveni laboral del sector. Es sol·licita ara que es fixi 
per a l’any 2008 un preu de 13,91 euros/hora, en base als 
augments de retribucions establerts al conveni col·lectiu de 
treball dels treballadors d’atenció domiciliària i familiar 
de Catalunya. Vist el conveni esmentat, que fou publicat al 
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DOGC de 20 de desembre de 2006. Vist que els marges de gestió 
que proposa dita empresa són molt ajustats. Vist que si bé és 
cert que el Plec de clàusules de la concessió no contempla el 
supòsit de revisió de preus per augments salarials de 
conveni, també és cert que no es tracta d’un conveni 
d’empresa, sinó d’un conveni sectorial, que per tant no depèn 
de la voluntat del concessionari, i que sense una revisió 
extraordinària de preus el contracte esdevindria inviable per 
manca d’equilibri econòmic. Vist l’article 249 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 
Decret 179/1995, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis 
a les persones i processos estratègics proposa al Ple 
Municipal que s’adoptin els acords següents: 1er.- Aprovar 
una revisió extraordinària del preu del contracte del servei 
d’atenció domiciliària als pensionistes de la Seguretat 
Social, fixant-se el nou preu en 13,91 euros/hora a partir de 
l’1 de gener de 2008. La present revisió absorveix la que 
hagués correspost per índex de preus de consum. El preu 
inclou l’IVA, en cas d’aplicar-se. L’esmentat preu del 
contracte està basat en l’adscripció al servei de 
treballadors amb la categoria de traballadors familiars. Es 
podrà procedir a l’abonament dels endarreriments prèvia 
presentació de factura. 2on.- Autoritzar a l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
perquè s’executin els acords anteriors.” 

 
----31. Patrimoni municipal: S’aprova l’alteració inicial de 
la qualificació jurídica d’una finca a fi de desafectar-la 
del domini públic i qualificar-la com a bé patrimonial als 
efectes de possibilitar la cessió. La Presidència procedeix a 
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

“Atès que és necessari procedir a la cessió a la 
Generalitat de Catalunya de la finca 54 del Pla Parcial 
Sector Avinguda Costa Brava per a la construcció d’un CEIP, 
és necessari procedir a la seva desafectació prèvia. Vist que 
sols poden ser objecte de cessió els béns qualificats com a 
patrimonials, procedeix iniciar expedient de desafectació de 
l’esmentada finca per a la seva posterior cessió. Vist el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, la Comissió Informativa de l’àrea 
de serveis a les persones i processos estratègics proposa al 
Ple Municipal que s’adoptin els acords següents: 1er.- 
Aprovar l’alteració inicial de la qualificació jurídica de la 
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finca esmentada a fi de desafectar-la del domini públic i 
qualificar-la com a bé patrimonial als efectes de 
possibilitar la cessió. La descripció de la finca és la 
següent: “Urbana. Equipaments. Parcel·la assenyalada amb el 
núm.54 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants 
del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Sector 
Avinguda Costa Brava, del terme municipal de Figueres, de 
figura irregular i de 11.739,28m2. Afronta: al nord, part amb 
parcel·la número 59 qualificada de zona verda i adjudicada en 
virtut d’aquest projecte a l’Ajuntament de Figueres i part 
amb vialitat de trànsit restringit; al sud, part amb 
parcel·la número 53 qualificada d’equipaments i adjudicada en 
aquest Projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres, 
i part amb límit del propi sector; a l’est, part amb vialitat 
de trànsit restringit i part amb parcel·la número 53 
qualificada d’equipaments i adjudicada en aquest Projecte de 
reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres; i a l’oest, part 
amb vialitat del sector i part amb parcel·la número 53 
qualificada d’equipaments i adjudicada en aquest Projecte de 
reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres.” Inscripció: 
Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Figueres, en el 
Registre de la Propietat de Figueres, al tom 3620, llibre 
678, foli 175, finca 31488. 2on.- Sotmetre l’acord 
d’aprovació inicial de la desafectació de la finca a 
informació pública pel termini de vint (20) dies hàbils, 
mitjançant anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran 
formular al·legacions o reclamacions.  3er.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

 
----32. Patrimoni municipal: S’aprova inicialment la cessió 
gratuïta d’una finca a favor de la Generalitat de Catalunya. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que l’Institut Català del Sòl va aprovar 
definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial 
del Sector Avinguda Costa Brava i l’Ajuntament ha passat a 
ser propietari de la finca 54 resultant del Projecte de 
Reparcel·lació, que cal cedir a la Generalitat de Catalunya 
per a la construcció del nou CEIP Parc de les Aigües. Vista 
la Disposició Addicional 17.3 de la Llei Orgànica 1/1990, de 
3 d’octubre i el Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la Comissió 
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Informativa de l’àrea de serveis a les persones i processos 
estratègics proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords 
següents: 1er.- Aprovar la cessió inicial de la cessió 
gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de 
la finca inscrita en l’Inventari de Béns del Municipi, que es 
troba en tràmit de desafectació per a la seva qualificació 
com a patrimonial i que es descriu registralment com segueix: 
“Urbana. Equipaments. Parcel·la assenyalada amb el núm.54 en 
el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del projecte 
de reparcel·lació del Pla Parcial Sector Avinguda Costa 
Brava, del terme municipal de Figueres, de figura irregular i 
de 11.739,28m2. Afronta: al nord, part amb parcel·la número 
59 qualificada de zona verda i adjudicada en virtut d’aquest 
projecte a l’Ajuntament de Figueres i part amb vialitat de 
trànsit restringit; al sud, part amb parcel·la número 53 
qualificada d’equipaments i adjudicada en aquest Projecte de 
reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres, i part amb límit 
del propi sector; a l’est, part amb vialitat de trànsit 
restringit i part amb parcel·la número 53 qualificada 
d’equipaments i adjudicada en aquest Projecte de 
reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres; i a l’oest, part 
amb vialitat del sector i part amb parcel·la número 53 
qualificada d’equipaments i adjudicada en aquest Projecte de 
reparcel·lació a l’Ajuntament de Figueres.” Inscripció: 
Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Figueres, en el 
Registre de la Propietat de Figueres, al tom 3620, llibre 
678, foli 175, finca 31488.  2on.- La cessió definitiva de 
la finca lliure de càrregues i gravàmens es farà una vegada 
instruït l’expedient d’acord amb les següents clàusules: 
Primera.- La finca objecte de cessió es transmet lliure de 
càrregues i servituds i s’ha de destinar a la construcció i 
posada en funcionament d'un col.legi d'educació infantil i 
primària. Segona.- Si la finca cedida no es destina a la 
finalitat esmentada en el termini de 5 anys o deixa de 
destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el 
bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor 
de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de 
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya. En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte 
de cessió com de les instal·lacions i construccions existents 
sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Figueres 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data 
d’inscripció en el Registre de la Propietat de la cessió 
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acordada. La reversió de les construccions a favor de 
l’Ajuntament ho serà en les condicions que faci possible 
continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la 
normativa vigent. Tercera.- La construcció de l’equipament 
escolar a què fa referència aquest Acord podrà ser dut a 
terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del 
servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la 
Generalitat de Catalunya. El solar és apte per al seu 
correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua, 
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb 
la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior 
correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el 
supòsit de ser necessari-, xarxa telefònica i conducció de 
gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el 
solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades 
les voreres. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa 
per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a 
l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, 
sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol 
obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 
Quarta.- La quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres que s’acrediti per la construcció del 
centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una 
bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció 
d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la 
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la 
llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així 
com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa. 
Cinquena.- En relació a l’equipament escolar, el Departament 
d’Educació, directament o a través de l’ens que determini, es 
farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, així 
com de totes les reformes, adequacions i millores que 
requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les 
despeses corresponents a la vigilància, neteja, 
subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i 
conserge en el cas que se’n disposi, així com el manteniment 
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat 
escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres 
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trencats, etc.). Sisena.- Es garanteix l’ús de l’equipament 
escolar, inclòs el solar no edificat, per part de l’AMPA del 
centre i de les entitats i associacions ciutadanes del 
municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de 
sol·licituds diferents a les anteriors, per a realitzar 
activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús 
de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu acord entre 
l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 3er.- Sotmetre 
l’acord d’aprovació inicial de la cessió gratuïta de la finca 
a informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils, 
mitjançant anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran 
formular al·legacions o reclamacions. 4rt.- Donar compte de 
la tramitació de l’expedient al Departament de Governació de 
la Generalitat. 5è.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi 
que realitzi els actes i gestions que calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 

 
----33. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Obres públiques: No es declara urgent la moció presentada 
pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que 
proposa s’acordi que el govern municipal faci les gestions 
necessàries per a adherir-se a l’Associació de municipis 
contra la MAT (AMMAT). El senyor Solé Soler procedeix a la 
lectura de la moció següent: 

"En Miquel Solé i Soler, amb DNI 40437299X, regidor del 
Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Figueres presenta la 
moció següent: Exposició de motius. Els darrers esdeveniments 
i declaracions públiques de càrrecs de l’administració i de 
Red Eléctrica Española en relació a la línia de molt alta 
tensió (MAT), que es pretén projectar entre els estats 
espanyol i francès, han tornat a escalfar els ànims d’una 
part important de ciutadans de la comarca. La MAT és una 
infraestructura pel transport i comerç internacional 
d’energia elèctrica, no de distribució, que té greus 
conseqüències, com a mínim paisatgístiques i amb tota 
probabilitat socioeconòmiques i mediambientals, pel territori 
on discorre. Ara existeix la possibilitat, més real que mai, 
que aquesta línia acabi passant pels termes municipals 
d’alguns municipis veïns o, fins i tot, pel mateix terme de 
Figueres. No obstant, el traçat a dia d’avui, no ha quedat 
definit ni tancat, tal i com ha declarat el coordinador 
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europeu per a la interconnexió elèctrica amb França, el Sr. 
Mario Monti, en contra del que es diu des d’estaments 
estatals. Com a demòcrates, tampoc podem passar per alt 
formes de fer d’altres administracions i determinats càrrecs 
públics que han anat donant per tancades solucions tècniques 
amb criteris no demostrats, fins i tot abans que el 
coordinador europeu hagués lliurat el seu informe i s’hagués 
tancat cap acord definitiu entre els governs francès i 
espanyol. La nostra ciutat no pot renunciar a fer de capital 
de l’Empordà i no es pot quedar al marge en un tema tant 
controvertit com aquest que afecta al bé comú i als 
sentiments de molts ciutadans. Ara mateix, existeixen motius 
que contribueixen a minvar la credibilitat del mateix sistema 
de representació política del que ens hem dotat, que ignora 
la voluntat del territori i actua per la via dels fets 
consumats, defensant interessos aliens de grans empreses i 
estats, sense atendre’s a cap debat tècnic ni científic. Un 
exemple d’això el tenim amb la informació que es continua 
mantenint en secret, crucial per plantejar correctament 
aquest debat, quan aquesta hauria de ser pública. D’aquest 
fet també se’n queixava el mateix mediador europeu. En alguns 
casos, les diferències de posicionament i grau d’implicació 
entre alcaldes d’un mateix color polític, en funció de si es 
preveu que la MAT passi pel seu municipi o no, resten 
credibilitat a qualsevol reivindicació justa i contribueixen 
al desencís de la població pel que fa a la seva classe 
política. Mentre la polèmica i la reivindicació és al carrer, 
l’administració local figuerenca no pot desentendre-se’n i 
mirar cap a un altre costat. En aquest sentit, hauríem de ser 
capaços de prendre decisions i utilitzar la força que podem 
tenir des d’una òptica de comarca i no només de ciutat o de 
partit. A Catalunya Nord ja fa temps que ho han entès fins al 
punt que dins l’assemblea de càrrecs electes de tot el 
departament no hi ha ni una sola veu discrepant pel que fa a 
aquest tema. Les darreres declaracions de Mario Monti a 
Perpinyà, el passat 17 de gener, no poden ser més clares: “no 
hi ha res decidit en ferm”, fins al punt que el traçat 
variarà en funció de la mobilització ciutadana. També ha 
reconegut que les protestes dels habitants de les zones 
afectades influiran en la quantitat de quilòmetres de línia 
que se soterrin. Fins i tot per aquells que puguin creure que 
aquesta línia és inevitable o necessària queda llançat el 
missatge: “Dependrà de la capacitat d'argumentació dels 
càrrecs públics i les associacions que el soterrament sigui 
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més ric”, diu Monti textualment. Per aquests motius proposem. 
1. Que el govern municipal faci les gestions necessàries per 
a adherir-se a l’Associació de Municipis contra la MAT 
(AMMAT). 2. Que es facin les gestions pertinents per a 
proposar que des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es 
prengui una posició unitària sobre aquest tema. 3. Que es 
faci saber a tots els càrrecs electes per la circumscripció 
de Girona al Parlament,  al Congrés de Diputats i al Senat, 
que la posició i les reivindicacions de la ciutat de Figueres 
en referència a la MAT quedaran articulades dins l’AMMAT. 4. 
Comunicar al Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat 
Espanyol i al coordinador europeu per a la interconnexió 
elèctrica entre Espanya i França els acords d’aquest ple." 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que han 
analitzat aquesta qüestiò; que l'han recepcionat; que com a 
govern n'han estat parlant; que és molt convenient que aquest 
plenari prengui alguna posició; que creu que comparteix la 
seva preocupació; que el tema la MAT fa molt anys que dura; 
que és imprescindible que els governs de l'Estat i de 
Catalunya escoltin el territori; que és important que la 
ciutat de Figueres com a capital d'una de les comarques 
interessades en aquesta infraestructa prengui posició; que 
per evitar demagògies i precipitacions proposa que aquest 
tema sigui tractat amb serenitat a la propera Junta de 
Portaveus de forma extraordinària i que tots els grups puguin 
incorporar allò que en pensen; que és un tema molt important 
com perquè s'hagi de fixar una posició política quan s'ha 
presentat aquest document fa una hora; que pregaria que abans 
de considerar l'urgència tots els grups consensuessin; que es 
remet a que en quinze dies a la Junta Portaveus aquest tema 
sigui tractat i que es faci l'esforç de consensuar una 
posició unitària que permeti donar la força que necessita 
aquest consistori per fixar una posició. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que des del seu grup creuen que és un text 
bastant acurat; que no es demana rés espectacular, sinó només 
una presa de posició que doni suport al que els municipis de 
la comarca han anat expresant; que Figueres com a capital 
estigui amb la comarca; que no és una moció que tanqui rés, 
però que fa evinent que hi ha una preocupació des de 
l'Ajuntament de Figueres pel possible pas d'aquesta línia per 
la comarca; que es remeten a l'associació de municipis per 
actuar conjuntament tots els municipis de la comarca; que 
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això és el que es demana en aquesta proposta i que creuen que 
no cal retirar-la. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que lamenta aquesta posició perquè un tema tan important com 
és la gestió d'una infraestructua la ciutat i el consistori 
vagin d'una forma unànime junts, però que aquí hi ha 
sensibilitats diferents i que aquest govern no es posicionarà 
en una moció que quasi no han pogut llegir perquè es prou 
densa; que de fet no l'han pogut llegir perquè s'ha rebut 
vint minuts abans de començar el plenari; que no consideren 
que sigui urgent debatre-la en aquest moment perquè el senyor 
Monti s'ha posicionat fa poques setmanes i es té un informe 
que s'està estudiant amb detall; que ha de quedar molt clar 
que aquest consistori actuarà amb contundència a l'hora de 
garantir que si finalment els governs de l'Estat i de la 
Generalitat consideren que aquesta infraestructura s'ha de 
concretar es construeixi amb el mínim impacte ambiental i 
territorial i amb la justificació pertinent; que ara no 
s'aprovarà l'urgència d'aquesta moció, però que el debat 
sobre la MAT es produirà i que això es garanteix des 
d'aquesta Presidència i que s'intentaran fer els esforços 
necessaris perquè hi ha una posició territorial a l'entorn 
d'aquesta qüestió tan important. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que respecte aquesta qüestió sempre s'havia 
dit que a les mocions se'ls donaria l'urgència; que no entén 
que en aquest cas no es doni l'urgència; que creu que la 
Junta de Portaveus queda molt reduïda; que creu que aquest 
debat hauria de ser públic; que s'hauria de fer una reunió 
més àmplia, inclús, un Ple extraordinari si fós necessari 
perquè creu que és una qüestiò en la qual cadascun s'ha de 
posicionar; que a la Junta de Portaveus només hi assisteixen 
cinc persones; que  creu que la ciutat ha de saber exactament 
quin és el posicionament de cadascun dels grups; que el 
govern el formen tres grups i que s'hauria de saber l'opinió 
de tots.  

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern valora la conveniència de dur a terme aquest 
debat i que es pugui fer amb la participació de tots els 
grups; que no es tracta de fixar la posició del govern, sinó 
que es tracta de fixar la posició del consistori; que creu 
que és important que aquests temes no es facin amb 
precipitació, sinó que s'ha de fer possible que tothom pugui 
fer un esforç de precisió, d'acotació i de matís; que tots 
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els grups tenen responsabilitats d'ordre molt divers; que 
segurament grups que estan a l'oposició tenen o aspiren a 
tenir presència en governs que hauran de prendre decisions 
importants en relació a aquesta infraestructura i que sembla 
una certa frivolitat que es demani que aquí amb mitja hora 
d'antelació es posicionin a l'entorn d'una moció que mereix 
d'una acció serena per afrontar una posició precisa. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que vol llegir els quatre acords l'aprovació dels 
quals es demana aprovar i que després farà una consideració a 
l'entorn de la posició de la Presidència; que les quatre 
coses que demanen són: "1. Que el govern municipal faci les 
gestions necessàries per a adherir-se a l’Associació de 
Municipis contra la MAT (AMMAT). 2. Que es facin les gestions 
pertinents per a proposar que des del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà es prengui una posició unitària sobre aquest 
tema. 3. Que es faci saber a tots els càrrecs electes per la 
circumscripció de Girona al Parlament, al Congrés de Diputats 
i al Senat, que la posició i les reivindicacions de la ciutat 
de Figueres en referència a la MAT quedaran articulades dins 
l’AMMAT. 4. Comunicar al Govern de Catalunya, al Govern de 
l’Estat Espanyol i al coordinador europeu per a la 
interconnexió elèctrica entre Espanya i França els acords 
d’aquest ple."; que com ha dit el senyor Miquel Solé  no es 
demanen coses extraordinàries que requereixi grans 
plantejaments de reflexió; que ha intervingut perquè vol dir, 
com a portaveu del seu grup municipal, que hi havia un acord 
tàcit entre els grups d'acceptar sempre les urgències de les 
mocions que es presentaven des de l'oposició; que tenen la 
majoria i poden tombar la urgència d'aquesta moció; que 
entendria que hi votessin en contra, però que no entén que no 
s'accepti la urgència; que és perfectament legal que 
s'apliqui la majoria aritmètica, però que creu que hi ha un 
acord tàcit d'acceptar aquestes mocions d'urgència; que no és 
agradable veure que quan convé això es fa i que quan no convé 
no es fa; que el govern s'ha de replantejar votar no a la 
urgència; que després prengui la decisió que hagi de prendre 
respecte la moció; que es porta molt temps acceptant 
sistemàticament les urgències tant del govern com de 
l'oposició; que quan la Presidència estava a l'oposició en el 
govern passat s'havia arribat a un acord tàcit; que prega que 
reconsiderin la seva posició; que votin favorablement la 
urgència i que si els convé després votin en contra de la 
moció. 
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Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la idea de no votar la urgència de la moció és per 
intentar consensuar un text; que no recorda en els 9 anys que 
ha fet de regidor a l'ajuntament haver practicat aquesta 
manera de presentar mocions; que han de comprendre que si 
realment tenen interés en que aquest consistori es posicioni 
d'una forma seriosa en aquest qüestió no són maneres de 
portar mocions al plenari; que no són maneres de portar 
mocions al plenari vint minuts abans d'un ple sobre un tema 
tan important; que una cosa és que es porti una moció 
d'urgència per adherir-se a un tema que pot quedar molt lluny 
del que són competències municipals, però que en un tema tant 
important com aquesta infraestructura que té una contestació 
ciutadana tan gran la resposta ha de ser molt raonada; que 
els ajuntaments han fet un esforç molt gran d'oposició i de 
crítica; que el govern de la Generalitat té dificultats per 
consensuar una posició; que el govern de l'Estat ha tingut 
dificultats per tirar-ho endavant i que hi ha hagut la 
necessitat de la mediació d'un comissionat europeu; que 
sembla que els sàpiga més greu que es tombi la moció que 
convidar-los a negociar; que això és el que el sorprèn; que 
és insòlit; que els està dient que facin un esforç per trobar 
un text que els permeti tenir una actitud forta de territori 
com a empordanesos per defensar aquesta comarca com és 
mereix; que amb el tema de la MAT segurament trobaran una 
qüestió de grau i que si tots fan un esforç serà més forta la 
posició de la capital de la comarca de l'Alt Empordà que si 
es fa una posició estrictament partidista; que sembla que 
prefereixin perdre la moció que no fer l'esforç de 
consensuar-la; que no és de rebut; que els estan dient que es 
deixi aquest tema sobre la taula; que es compromet que en 
quinze dies a la Junta de Portaveus es tractarà aquest tema; 
que tots els partits fixaran en consciència la seva posició; 
que això és un debat democràtic honest i no un pur tactisme 
de vol gallinaci en funció del què ha de sortir als titulars 
del diari de l'endemà; que parla amb aquesta claredat perquè 
li sembla que és innecessari; que el senyor Canet ha fet 
referència a la seva trajectòria a l'oposició i que no 
recorda haver practicat mai aquesta mala pràctica; que potser 
s'ha fet de forma expecional, però no de forma sistemàtica 
mitja hora abans de començar un plenari portant mocions; que 
qual es vol tractar un tema per urgents s'hauria d'entrar el 
dilluns, dimarts o tres o quatre dies abans perquè el govern 
el pugui preparar si és que hi ha ànim que en surti alguna 
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cosa positiva; que si es tracta només de fixar posicions 
estètiques poden continuar amb aquesta pràctica i que al 
govern no li tremolarà la mà per votar que aquest tema no és 
urgent i que sigui debatut. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que la Presidència parla de tacticisme, 
honestedat i estètica i que s'hi pot afegir memòria; que li 
vol recordar la tragectòria en els primers mesos d'aquest 
govern si no es recorda del munt de temes que s'han portat 
amb determinades urgències; que s'ha presentat la moció 35 o 
40 minuts abans del Ple perquè 20 minuts abans ja s'havia 
acabat la Junta de Portaveus; que el govern ha presentat 
temes urgents que presentava mitja hora abans del Ple a la 
Junta de Portaveus; que cal preguntar-se si vol que digui que 
era tecticisme, falta d'honestedat i estètica; que el govern 
voti en contra no impedeix que es torni a plantejar aquest 
tema i que l'únic que ha demanat és que rectifiquin, que 
permetin la urgència i es posicionin. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció 
abans transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA de no 
declarar la urgència en votar-hi a favor els sis membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; en 
contra, els dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila 
Vicente, Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa; i en abstenir-se el senyor Borrego Torres. 
 
----Urbanisme: No s’aprova la moció presentada pel grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que proposa que 
s’acordi iniciar mesures d’execució forçosa consistents en 
l’execució subsidiària de la retirada de la bastida del 
Casino Menestral de Figueres que ocupa una part de la finca 
del carrer Primfilat, número 3. El senyor Canet Coma 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "Exposició de motius. 1.- Atès que per Decret d’Alcaldia 
de data 19 d’octubre del 2.007 s’ordena prendre les mesures 
necessàries i adients a fi d’impedir l’accés a les finques 
veïnes i colindants al Casino Menestral de Figueres, en 
relació a la bastida que hi ha col.locada. 2.- Atès  a que en 
aquest mateix Decret d’Alcaldia s’adverteix als interessats 
de que en cas d’incompliment s’ordenaran les mesures 



 75 

d’execució forçosa consistents en la execució subsidiària per 
part d’aquest Ajuntament. 3.- Atés que en data d’avui ha 
transcorregut sobradament el termini de 15 dies que es donava 
als interessats per tal de prendre les mesures en el sentit 
d’impedir l’accés a les finques veïnes i colindants al Casino 
Menestral. 4.- Atés que mitjançant la bastida que hi ha 
col.locada al Casino Menestral qualsevol persona té accés a 
la finca particular situada al C/ Primfilat número 3 de 
Figueres. Per tot això, demanem que s’adopti el següent, 
ACORD  1.- Que aquest Ajuntament procedeixi, de 
conformitat amb allò que es disposa al Decret d’Alcaldia de 
data 19 d’octubre del 2.007, a iniciar les mesures d’execució 
forçosa consistents en l’execució subsidiària de retirada de 
la bastida del Casino Menestral de Figueres que ocupa part de 
la finca particular situada al C/ Primfilat número 3 de 
Figueres."  

Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern no es partidari d'aprovar aquesta moció perquè les 
circumstàncies han anat evolucionant; que en el seu moment el 
govern va signar un decret per retirar una bastida que 
molestava la circulació de tota aquella zona; que no instava 
només a la retirada de la bastida, sinó que instava també a 
retirar tot un seguit de serveis complementaris que en 
aquells moments ocupaven bona part del carrer Ample; que hi 
havia un conflicte molt gran entre el promotor de l'obra, el 
constructor i el Casino Menestral i que es va haver 
d'intermediar a cop de decret; que es va exercir la força des 
dels actes administratius que es podien fer per fer possible 
que es retirés tot aquell equipament que hi havia de serveis 
i que ocupaven el carrer Ample; que la bastida seria molt més 
complexa de retirar en aquests moments perquè té a veure amb 
la pròpia consolidació del mur que en aquests moments es 
troba en obres perquè el regidor de cultura senyor Ciro 
Llueca està a punt de culminar les negociacions amb la 
Diputació de Girona que han de desencallar el projecte i que 
han de permetre reprendre les obres; que estan esperançats 
que en les properes setmanes o en els propers mesos això es 
pugui desencallar; que comprén la preocupació de la senyora 
Carbonell perquè el cas que li preocupa també l'ha preocupat 
i l'ha ocupat en alguna ocasió, però que s'ha de fer el cop 
fort i que si consideren que s'ha de votar ho votaran 
negativament. 
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

Seguidament, intervé la senyora Carbonell Sabartés que 
diu que volen que es voti la moció; que en aquest decret es 
parlava de la retirada dels elements que estaven a dins de la 
bastida a la zona que afectava la circulació del carrer Ample 
i que això s'ha fet; que en aquest decret també es parlava de 
retirar la part de la bastida que facilita l'accés d'entrada 
de terceres persones a la casa d'aquest senyor al que ja li 
han entrat a robar; que no s'ha parlat de retirar tota la 
bastida, sinó d'evitar que una tercera persona pugui enfilar-
se i accedir a la casa d'aquest senyor perquè aquesta bastida 
descansa sobre la terrassa del seu àtic i que simplement és 
la qüestió d'aquest punt en concret. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que dóna les gràcies pel zel en aquest cas tan 
puntual i tan concret; que el govern el coneix; que no té una 
solució fàcil; que és un conflicte entre el Casino Menestral 
i aquest particular; que té una afectació perquè part de la 
bastida ocupa el seu terrat i que això li està portant greus 
problemes de seguretat i que s'ha d'intentar que aviat es 
reprenguin les obres i que es culmini d'una vegada i s'acabin 
els despropòsits a l'entorn d'aquesta obra. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la moció abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els 
sis membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i 
Bertran Soler; en contra, els dotze membres de l’Ajuntament 
següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa; i abstenir-se el senyor Borrego Torres. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que la preocupació i les vies de solució 
que la senyora Carbonell proposa es continuaran treballant. 
 
----Policia Urbana: El Grup Muniicpal Popular retira la moció 
que proposa que s’acordi que la Guàrdia Urbana faci una 
relació d’edificis, propietaris, llogaters i/o ocupants dels 
mateixos en el que hi hagi la instal.lació d’antena 
parabòlica que infringeixin l’ordenança municipal de civisme 
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i convivència. El senyor Borrego Torres procedeix a la 
lectura de la moció següent: 

"Diego Borrego Torres, regidor del Grup Municipal 
Popular a l’Ajuntament de Figueres presenta, per tal que 
sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada si s’escau, 
la següent MOCIÓ Arreu de la nostra ciutat s’estan 
incrementat el nombre d’antenes parabòliques instal·lades en 
les balconades i façanes dels edificis. L’ordenança municipal 
de civisme i convivència ciutadana, en el títol IV, capítol 
IV, article 38, diu: “Per tal d’evitar l’agressió al paisatge 
urbà, es prohibeix la instal·lació d’aparells d’aire 
condicionat i antenes parabòliques que quedin a la vista a 
les façanes dels edificis.” Soms conscients que amb la 
permissibilitat que fins ara s’ha tingut amb la instal·lació 
d’antenes parabòliques ha fet que hi hagi una gran la 
proliferació d’aquestes i s’ha hagi convertit en un verdader 
problema que afecta al paisatge urbà de diversos barris de 
Figueres. Es per això que creiem que s’ha establir un temps 
prudencial per fer complir l’ordenança municipal i 
normalitzar la situació. En conseqüència, des del Grup 
Municipal Popular proposem al Ple l’adopció dels següents 
acords: 1er.-Que per la Guàrdia Urbana es faci una relació 
d’edificis, propietaris, llogaters i/o ocupants dels mateixos 
en els que ha hagi la instal·lació d’antena parabòlica que 
infringeixi l’ordenança municipal de civisme i convivència. 
2on.- Que se’ls hi comuniqui que no compleixen la normativa, 
i que disposen de tres mesos, comptats des de que rebin la 
notificació la situació irregular, per complir-la i que, si 
no ho fan, s’incoaran els corresponents expedients 
sancionadors assenyalats per l’ordenança municipal. 3er.- 
Que, arribat el cas, s’incoïn els expedients sancionadors." 

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

Seguidament, intervé el secretari general de la 
corporació que diu que es planteja una qüestió legal; que les 
antenes parabòliques que tinguin la llicència anterior a 
l'ordenança si es volen treure s'haurà d'indemnitzar al 
particular i que únicament seria aplicable aquesta moció a 
les antenes que s'hagin instal.lat a posteriori i respecte de 
les quals no hagi prescrit l'acció de l'Ajuntament per 
requerir la retirada de l'antena. 
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A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que agraeix al senyor secretari que hagi fet aquest 
apunt. 

Seguidament, intervé el senyor Richard Elelman que diu 
que des del seu departament s'està treballant en aquest tema. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ha llegit a l'ordenança que no es 
poden posar antenes; que pregunta si la "ciutat dels detalls" 
només seran quatre flors a l'entrada de la ciutat; que és un 
problema greu i que cada vegada s'instal.len més antenes. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s'aplicarà l'ordenança amb més vigor; que la setmana que 
ve té programada una reunió amb el senyor inspector de la 
Guàrdia Urbana i amb el senyor Yécora, regidor delegat, 
perquè aquest ha de ser un dels temes estratègics del mandat 
i que té a veure amb les antenes i amb com s'estén la roba en 
determinats balcons violentant totes les ordenances. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Richard Elelman que diu que en aquests moments s'està 
aconseguint una relació de tots els edificis afectats i que 
es decidirà la pròxima mesura; que no es treballa només sobre 
les parabòliques, sinó que també sobre els detalls que surten 
a l'ordenança de civisme; que també es treballa sobre l'ús 
dels animals en públic; que hi ha molts veïns preocupats per 
aquests temes; que en el departament d'activitats s'està 
treballant en tot això i que en el moment que tingui la 
informació específica s'informarà a tot el consistori. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que agraeix les explicacions del senyor Richard i de 
la Presidència; que veu que el govern es vol preocupar per 
tot això; que no deixaran d'estar-hi a sobre i que com que 
veu que hi ha bona voluntat retira la moció. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que queda retirada la moció; que no cal 
sotmetre-la a votació i que vol exigir al regidor delegat que 
permanentment faci arribar informes per escrit de l'estat de 
la qüestió. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-
una hores i quaranta minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Richard 
Elelman. 
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----34. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Ajuntament: La Presidència informa sobre com s'atendran 
els precs i preguntes. Fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que en Junta de Portaveus s'ha precisat que es farà 
l'aplicació rigorosa del torn de precs i preguntes; que tal 
com preveu el Reglament Orgànic Municipal s'atendran les 
preguntes que no siguin especialment urgents i que durant el 
mes que ve o en el ple vinent se'n donarà compte. 
 
----Ensenyament: El senyor Canet Coma formula una queixa 
perquè encara no s'ha convocat el Consell Escolar Municipal. 
Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que vol 
deixar constància d'un queixa en nom d'Esquerra Republicana; 
que malgrat les reiterades intervencions que han fet i 
després de vuit mesos de nou govern municipal no s'ha 
convocat ni una sola vegada el Consell Escolar Municipal; que 
la senyora Milán en el ple passat li va dir que justament 
aquell dia havien prés una decisió; que sospita que avui li 
tornarà a dir una cosa semblant; que fa 8 mesos que estan al 
govern i l'element que permet que la comunitat educativa 
expressi preocupació o faci propostes encara no s'ha 
convocat; que no dubta que han parlat amb els agents 
implicats, però que hi ha una qüestió formal important i és 
que en 8 mesos el Consell Escolar Municipal s'hauria d'haver 
reunit i més quan hi ha hagut situacions que mereixien un 
debat; que s'està a les portes d'una matriculació i d'un 
procés de pre-inscripció; que han estat molt curosos i que 
sense voler debatre massa volen deixar constància de la seva 
queixa que no s'hagi convocat. Prossegueix la seva 
intervenció el senyor Canet Coma que diu que lamenta aquest 
doble criteri; ja que quan l'oposició presenta mocions per 
urgència es parla dels vint minunts i quan el govern decideix 
en el mateix termini que les preguntes es faran d'una manera 
o d'una altra s'ha d'entendre perfectament; que si les 
urgències per uns no valen per als altres tampoc haurien de 
valer i que ja fa temps que són consciències que les majories 
mecàniques signifiquen el que signifiquen; que cada dia ho 
veuen més clar i que s'atendran a allò que el govern ha 
decidit. 
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---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint-
i-una hores i quaranta-tres minuts, compareix el senyor 
Richard Elelman que es reincorpora a la sessió. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Solé Soler                            
perquè es doni resposta a una instància presentada per 
l'Associació de Veïns de les Vinyases. Fa ús de la paraula el 
senyor Solé Soler que diu que des de l'Associació de Veïns de 
les Vinyases el dia 26 de setembe es va entrar una instància 
referent a un pas de vianants que es troba en un lloc 
perillós; que la demanda no ha estat atesa i que demana que 
es doni resposta si es manté al mateix lloc i les raons. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Bertran Soler 
sobre una queixa presentada per la comunitat de propietaris 
del carrer Ramon Mandri. Fa ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que la comunitat de propietaris del 
carrer Ramon Mandri s'ha queixat perquè té rates i està molt 
malmés tot l'entorn. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Bertan soler 
sobre una queixa presentada pels veïns de l'açada del carrer 
Sant Llàtzer, número 5. Fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que hi ha una queixa a l'alçada del número 5 
del carrer Sant Llàtzer perquè el carrer està malmés. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Bertran Soler 
sobre uns esglaons malmesos a la placa Catalunya.             
Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que els 
esglaons que pugen a l'altell de la plaça Catalunya estan 
molt malmesos; que ara suposa que es faran actes per Santa 
Creu; que pot ser perilloses i que això, a més d'apuntar-
s'ho, li agradaria que es pugués arreglar perquè tots en 
sortirien beneficiats. 
 
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Bertran Soler 
sobre l'assistència de l'Alcalde a la comissió del 
Nomenclator. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que 
diu que està a la Comissió del Nomenclator; que és una 
comissió per assessorar l'alcalde i que l'última vegada no hi 
va assistir; que sembla que aquesta comissió és per 
assessorar l'alcalde i que si l'alcalde no hi va la filosofia 
de la comissió no està gaire clara; que pregaria que si no hi 
pot assistir s'els avisi amb una mica de temps i que es pot 
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fer la comissió en unes hores o en dia determinat perquè la 
Presidència hi pugui assistir. 
 
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la falta d'atenció del govern cap el seu grup 
municipal. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
diu que per qüestions de feina ha arribat tard a la comissió 
de portaveus; que Joan Casas no hi ha pogut assistir per 
qüestions de feina, ja que no té dedicació; que no se l'ha 
informat sobre aquest nou sistema de precs i preguntes; que 
considera que és una falta d'atenció cap el seu grup 
municipal; que no volen fiscalitzar el govern, sinó que es 
fan una sèrie de preguntes i que s'ha de veure si el regidor 
sap de què va; que pregunta que què li semblaria a la 
Presidència, com a professor d'universitat, si es fés als 
alumnes una pregunta d'examen ara i tinguessin un mes per 
contestar-la. 
 
----Personal: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la creació de la plaça de Sotsinspector de la Guàrdia 
Urbana. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que se'ls ha informat que es crearà a la Guàrdia Urbana la 
plaça de Sotsinpector; que voldria saber quins són els motius 
per a la creació d'aquesta nova plaça; que cal preguntar-se 
si això influeix directament en que aquest govern trenqui el 
compromís que s'havia adquirit de tenir 9 agents de la 
Guàrdia Urbana, ja que sembla que només se'n tindran 3 i que 
si el pagar 34.027,84 euros és per això. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Borrego Torres, a les 
vint-i-una hores i quaranta-vuit minuts, prèviament 
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió el 
senyor Felip Gayolà. 
 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta 
formula no és nova, sinó que estava aprovada al Reglament 
Orgànic Municipal i que ha de permetre atendre amb rigor les 
respostes; que coincideix amb l'opinió que ha manifestat el 
senyor Canet fa poques hores quan ha dit que si això és amb 
la finalitat que l'acció de control tingui més qualitat el 
mètoda ha de ser benvingut; que tenen interés en què els 
grups puguin formular totes les preguntes que considerin 
pertinents durant el mes; que no cal esperar al plenari; que 
durant les comissions informatives o durant el plenari poden 
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formular les preguntes que considerin i que el govern 
s'obligarà a donar resposta ràpida; que creu que això no té 
rés a veure en fer un examen i en què es preparin les 
preguntes, sinó que té a veure en tenir interés en que la 
ciutat rutlli; que és legítim que quan un grup municipal 
detecta una preocupació es pugui fer i pugui rentabilitzar 
aquesta gestió d'interés públic; que s'ha de poder continuar 
fent, però que això no és Vilafant; que en aquest plenari hi 
ha d'haver un cert nivell i que no es pot estar sempre en 
qüestions que no siguin debats propis d'una ciutat de 42.000 
habitants. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-
una hores i cinquanta minuts, compareix el senyor Felip 
Gayolà que es reincorpora a la sessió. 
 
----Ajuntament: El senyor Bertran Soler informa que li ha fet 
pena l'afirmació que ha fet l'alcalde sobre Vilafant i que 
les queixes dels carrers Mandri i Sant LLàtzer es van entrar 
al registre el dia 11 de gener. Fa ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu és natural i nascut a Vilafant; que 
l'alcalde digui amb menyspreu que aquest plenari no és 
Vilafant li ha fet pena; que ser l'alcalde i dir això en un 
plenari ho troba bastant greu; que les afirmacions que li ha 
fet dels carrers Mandri i Sant Llàtzer estan entrades al 
Registre en data 11 de gener; que avui en dia encara no s'ha 
fet rés i que li sembla que amb les dedicacions exclusives i 
parcials que hi ha a l'Ajuntament es pot fer molta més feina. 
 
----Ajuntament: El senyor Borrego Torres informa sobre que a 
l'Ajuntament de Vilafant un regidor del partit Popular té 
tota la llibertat de fer preguntes i que això que s'està 
aplicant una vegada ho va veure a l'Ajuntament de Roses.                
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que 
treballa a Vilafant; que a l'ajuntament de Vilafant hi ha un 
representant del partit Popular que té tota la llibertat per 
fer preguntes; que a la Presidència no li agrada que es fixin 
amb altres Ajuntament, però que el que està aplicant una 
vegada ho va veure a l'Ajuntament de Roses i que no vol 
recordar on es troba ara el senyor Pàramo. 
 
----Ajuntament:  El senyor Canet Coma es queixa de com s'ha 
posat en funcionament el nou règim per formular precs i 
preguntes en les sessions del Ple de l'Ajuntament.                   
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Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que es 
reitera en el que la Presidència diu que ha dit; que si això 
serveix per tenir una major qualitat del control del govern 
ha de ser benvingut; que manté el criteri que va exposar 
davant dels mitjans de comunicació, però que això no pot 
servir per defugir determinats debats; que no sempre la 
pregunta pot ser formulada el dia abans o deu dies abans i 
esperar la resposta al plenari següent; que s'han de fer 
debats d'altura; que és evident que un debat comença a perdre 
altura quan els regidors que són responsables d'una àrea 
determinada no són capaços d'entrar en determinats debats; 
que en quant a xifres ja hi ha els tècnis i els arxius; que 
amb el que no estan d'acord és amb la forma com s'ha fet; que 
s'ha anunciat avui i al cap de vint minunts s'ha posat en 
pràctica; que no està bé i es contradiu amb l'esperit que ha 
retret abans; que estan d'acord en formular les preguntes per 
escrit, però que les respostes no han de trigar tant a ser 
contestades com passa amb la ciutadania; que si s'agafa el 
registre d'entrada es pot veure la lentitud amb què es  
contesta o no es contesta a la ciutadania per demostrar que 
són molt lents a l'hora de prendre decisions; que cal 
preguntar-se quan ha trigat aquest govern des que funciona a 
contestar instàncies; que ja sap que se li dirà que hi ha el 
silenci administriu, però que creu que no seria de rebut en 
determinats temes; que seran col.laboradors al màxim a l'hora 
de fer preguntes escrites, però que exigeixen i esperen també 
respostes ràpides i precises; que és un nou sistema de 
funcionament que no volen valorar; que amb el temps ja veuran 
si funciona; que agafa la paraula de la Presidència; que 
espera que es puguin mantenir debats; que entenen 
perfectament que el regidor ho ha de poder consultar i que 
han de poder argumentar el per què es prenen determinades 
decisions; que pregaria que a l'esperit de l'apartat de precs 
i preguntes, encara que es puguin eleminar les preguntes 
puntuals i que obeeixen a preocupacions puntuals, no 
s'elimini l'esperit del diàleg, de la confrontació d'idees i 
de models de ciutat i que això exigeix que els precs i 
preguntes no es liquidi com avui, és a dir, que es facin les 
preguntes i després dir que ja es contestaran un altra dia i 
que això no estaria gens ben fet. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que creu que 
ha entés perfectamet la preocupació; que han de set capaços 
que una ciutat de 42.000 habitants pugui entrar en uns debats 
més de tipus general i d'interès general; que no s'ha d'anar 
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tant amb l'interés particular; que creu que això no és el que 
s'espera d'aquest consistori; que el senyor Canet veu un 
possible perill que seria que no es trobi l'espai per debatre 
qüestions importants al plenari; que poden prendre 
iniciatives que es poden cursar a través de les comissions 
informatives o a l'apartat d'assumptes urgents en forma de 
mocions que també respondran al joc de majories i minories 
del debat polític; que a l'apartat de precs i preguntes allò 
que s'intenta fer és que aquelles qüestions que són 
preocupacions veïnals ciutadanes que arriben als regidors i 
regidores habitualment o per raons de coneixença, de 
proximitat o d'interés no necessariament s'hagin de vehicular 
aquí; que li sembla que no té cap sentit vehicular-ho a 
l'apartat de precs i preguntes; que el senyor Canet apunta 
aquesta preocupació i que potser serà pertinent que entre 
tots pensin com es podria atendre la regulació de l'apartat 
de precs i preguntes per fer possible que sense lesionar la 
possibilitat que els grups puguin plantejar un tema de calat 
si que d'una vegada s'expurguin les qüestions que tenen a 
veure amb debats impropis un cop al mes havent-hi comissions 
informatives i espais de cotidià; que aquesta és la reflexió 
i que potser no han prou hàbils a l'hora de saber compartir. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que ho comparteix en un gran percentatge, 
però que han de ser curosos; que no és de rebut que 
l'oposició s'assabenti mitja hora abans de les regles del joc 
del que s'aplicaran al cap de mitja hora; que a més la 
Presidència no ha estat prou fi a l'hora d'explicar-se, ja 
que tot això ho sabien abans per la premsa; que mentre la 
Presidència feia vancances la persona que accidentalment el 
substituia va tenir la gentilesa d'informar als mitjans de 
comunicació que aquest seria el nou mètode del plenari; que 
no creu que sigui la millor manera d'assabentar-se d'una cosa 
que afectarà el funcionament del plenari i que li sembla que 
tots han d'aprendre les lliçons. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que això es trobava al Reglament Orgànic Municipal i aprovat 
per Esquerra Republicana; que s'han de mirar aquest Reglament 
Orgànic Municipal i prendre les decisions per poder vehicular 
els interessos de la ciutadania i que els grups de l'oposició 
puguin fer un debat d'altura política, però que per a les 
qüestions puntuals el camí és aquest altre. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que abans de marxar de vacances va 
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demanar al govern que es treballés; que creu que a l'entorn 
del senyor Pere Casellas s'hauria de crear una petita 
ponència de revisió del Reglament Orgànic Municipal perquè 
els òrgans col.legiats siguin el màxim d'eficients possibles; 
que al ple s'ha d'optimitzar el temps perquè tots els electes 
aquí presents són remunerats en major o menor grau i han de 
servir amb eficiència a la ciutat; que tots els òrgans 
col.legiats s'han d'aprofitar al màxim i que a l'entorn del 
senyor Pere Casellas s'obriria un procés de relectura i 
actualització del Reglament Orgànic Municipal que permeti fer 
les coses ben fetes i treure el màxim rendiment. 
 Seguidamemt, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que comparteix el que ha dit la Presidència; que entén que 
preguntar una dada econòmica no es pot respondre al mateix 
moment; que des que és regidor ha intentat aportar preguntes 
d'abast general; que aquesta setmana ha entrat una qüestió de 
carrers al registre d'entrada; que es preocupa d'anar a 
l'Oficina municipal d'atenció al ciutadà i fer la cua 
corresponent; que aquesta setmana ha presentat un prec d'uns 
ciutadans i que ho ha fet per registre d'entrada; que 
considera que la pregunta que ha fet avui al ple afecta la 
seguretat de tots els figuerencs i que creu que és una 
qüestió bastant important perquè se li hagués donat la 
resposta avui. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que recorda al senyor Casellas que li agrada que 
li hagi recordat que això que s'aplica avui estava al 
Reglament Orgànic Municipal i que hi ha moltes altres coses 
estan al Reglament Orgànic Municipal, però que la practica 
cotidiana era una altra; que estarà d'acord en què anunciar-
ho d'aquesta manera no és la millor de les maneres possibles; 
que també està en el Reglament Organìc Municipal l'audiència 
pública per als pressupost i que pel que sembla tampoc l'han 
complert. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas 
Borrell que ofereix constituir una comissió; que tots s'han 
de mirar el Reglament Orgànic Municipal i que s'ha d'intentar 
trobar una manera millor per fer aquesta feina. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-dues hores,  de la qual cosa dono fe.  
 


