AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.04

Acta de la sessió extraordinària del dia 29 de febrer de
2008.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 29
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, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró,
Pere
Pujulà
Comajuan,
Richard
Elelman,
Yolanda
Milán
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Ciro
Llueca Fonollosa, Xavier Besora Causadias, Joan Antoni
Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb
assistència del secretari accidental, Josep Ciurana Dorca, 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
Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona i Miquel Solé Soler.
No assisteixen les senyores Núria Navarro Hurtado i Olga
Carbonell Sabartés.
A les tretze hores i dos minuts, el President declara
oberta la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
dóna
la
benvinguda
als
alumnes
que
de
l'Institut
d'Ensenyament Secundari del Cendrassos que es troben al Ple;
que podran veure com es realitza un Ple extraordinari que té
la diferència respecte a un d'ordinari que al final no hi ha
temps per als assumptes urgents ni per als precs ni
preguntes; que hi ha un ordre del dia tancat i que només es
poden atendre les qüestions que es troben en aquest ordre del
dia.
----1. Pressupostos: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat del decret del decret de l'alcaldia presidència
del dia 21 de febrer de 2007 pel es va aprovar la liquidació
del pressupost per a l'exercici de 2007. El senyor Ollé
Sangenís en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
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"Un cop confeccionada la liquidació del pressupost de
l'exercici 2007, de conformitat amb el que disposa l'article
191 del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i la regla 26 de la instrucció de comptabilitat per a
l'Administració
local,
l'Alcaldia-Presidència
DECRETA:
Aprovar la liquidació del pressupost per a l'exercici 2007,
confeccionada de conformitat amb el que estableix el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i la
instrucció de comptabilitat per a l'Administració local,
segons els annexos adjunts."
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que l'any 2007 es va començar amb un
pressupost prorrogat del 2006; que això vol dir que hi ha
hagut algunes dificultats per poder ajustar les quanties del
2007 amb les que d'alguna manera eren reals i no comparables
amb el 2006; que durant el 2007 s'ha produit l'entrada d'un
nou equip de govern; que hi ha hagut algunes partides que han
hagut d'estar complementades amb algun expedient amb càrrec a
majors ingressos que s'havien actuat durant l'exercici perquè
comparant el 2006 amb el 2007 la participació amb els tributs
estatals havia estat superior a aquest últim any i això ha
permès reconeixer algunes factures amb càrrec a aquest major
ingrés; que en el pressupost d'inversions s'ha hagut de fer
una operació de prèstec d'1.900.000 i una altra a curt
termini 100.000 que ha complementat poder portar a terme
algunes inversions; que s'ha de destacar que del romanent
positiu de l'any anterior s'han pogut atendre unes factures
extraordinàries que es van aprovar en diferents plens dels
mesos de febrer i de març d'aquest any; que el resultat
pressupostari ha estat positiu en 558.000 euros que és la
diferència entre els drets liquidats i les obligacions
liquidades; que els imports totals d'aquestes liquidacions ha
estat de 48.852.000 euros pels ingressos i de 48.294.000
euros per les despeses; que la diferència és notoria en
558.000 euros; que això ha estat la liquidació de les
partides que corresponen a l'any 2007; que l'any anterior hi
havia uns ingressos pendents de liquidar de 15.170.000 euros
i que se n'han cobrat 7.742.000; que hi havia unes
obligacions de 6.100.000 euros i que se n'han pagat
6.096.000; que això vol dir que s'ha tingut un grau de
compliment en quant a la liquidació de l'any 2006 del que
quedava restant del 99,94% i que, per tant, el 2008 es
comença amb que no hi ha cap partida procedent de l'any 2006;
que el romanent de tresoreria no fa rés més que contemplar
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tots els crèdits que es tenen pendents de cobrar i totes les
despeses ques estan pendents de pagar i que si a això es
sumen els fons liquids de tresoreria dóna que queda un
romanent per a despeses generals de 2.769.965,72 euros; que
això permetrà fer front a una modificació de crèdit
extraordinari que es troba a un altre punt de l'ordre del
dia; que per a veure l'estat de la solvència de l'ajuntament
hi ha unes ratios confeccionades; que els fons liquids de
tresoreria que té l'ajuntament respecte a les obligacions
pendents de pagament dóna una ratio d'un 2'60%; que si també
s'aplica als fons liquids la solvència a curt termini s'eleva
fins al 4,30%; que cal destacar el termini mig de pagament a
proveïdors que és de 63,55 dies, però que si aquest marge
s'obre i es fa una diferenciació del que són els proveïdors
per despeses corrents i les que són per inversions es pot
veure que en les despeses corrents aquesta ratio baixa a 52
dies; que l'Ajuntament compleix amb el mínim que es té
previst de fer pagaments als 60 dies; que en quant a
l'endeutament
hi
ha
hagut
3.200.000
de
compliment
d'amortització i 1.600.000 d'interessos; que això fa que el
que s'ha hagut de destinar dels ingressos corrents per a
aquestes amortitzacions ha estat de l'ordre dels 5.000.000
d'euros aproximadament; que l'endeutament d'aquest any 2008
es complementarà amb el que es va aprovar al pressupost del
2008 juntament amb una operació crediticia que farà que a
final del 2008 s'estigui amb una ratio d'aquell 110% famós de
compliment del ratio d'endeutament que quedarà en el 95,51% i
que això és a gran línies el que ha estat aquesta liquidació.
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les
tretze hores i vuit minuts, compareix la senyora Navarro
Hurtado que s’incorpora a la sessió.
----2. Urbanisme: Es deixa damunt la taula el dictamen
relatiu a aprovar el text refòs de la modificació puntual del
Pla general a l'àmbit del Rec del Mal Pas. La Presidència
procedeix a la lectura del dictamen següent:
"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 19
de desembre de 2007 acordà suspendre l’aprovació definitiva
de la modificació puntual del Pla General a l’àmbit del rec
del Mal Pas fins que s’aportés un text refós que incorporés
una sèrie de prescripcions. Entre aquestes prescripcions
consta
incorporar
les
determinacions
que
resultin
de
l’informe demanat a la Dirección General de Ferrocarriles.
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Aquest informe s’ha rebut el dia 6 de febrer de 2008, i
conclou
que
es
pot
continuar
amb
la
tramitació
de
l’expedient. Així mateix, l’acord de la Comissió d’Urbanisme
de Girona determina que cal sol·licitar informe a la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge i a la Direcció General de
Previsió, Extinció d’Incendis i Salvaments. Aquests informes
s’han demanat el dia 4 de febrer de 2008. D'acord amb les
prescripcions
fixades
per
la
Comissió
Territorial
d’Urbanisme, s'ha procedit a incloure les pertinents 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, 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 a l’àmbit del
rec del Mal Pas, promoguda i tramesa per l'Ajuntment de
Figueres. 2n.- Trametre dos exemplars del text refós a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau. 3r.- Facultar l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants 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 decidit deixar-lo sobre la taula a l'espera que
els ajustos que "in extremis" s'intentaven fer es puguin
resoldre positivament.
Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que diu que
a l'última comissió informativa es va dir que un dels punts
necessaris per fer aquest Ple extraordinari era aquest punt;
que van preguntar si realment era per a una cosa urgent i
perquè es puguessin complir tots els terminis; que van
contestar que si que s'havia de presentar a la comissió
d'urbanisme que era el dia 5 de març i que avui s'havia de
fer obligatòriament aquest Ple per poder fer l'altre pas; que
ara resulta que els hi falta ajustar; que des d'Esquerra ja
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han vist que a l'expedient hi faltaven coses per complir i
que demana molta més rigorositat en el moment de fer els
plens extraordinaris perquè hi ha moltes persones que
treballen que no poden assistir.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que aquests són dos punts molt
importants; que un té a veure amb la possibilitat de fer la
modificació del pla general que ha de fer possible que
l'empresa Fridasa pugui desplaçar-se del terme municipal; que
ho ha de poder fer gràcies a la generació d'uns aprofitaments
urbanístics nous que els hi permetin convertir el que ara són
metres quadrats d'ús industrial en futurs metres quadrats de
residencial; que aquest és un objectiu polític que el govern
persegueix i que creu que els ajuda a fer ciutat; que
l'empresa que en aquests moments està tirant-lo endavant té
molt d'interés en què es pugui fer amb zel i amb pressa; que
estan treballant d'acord amb el govern de Catalunya perquè té
repercusions fora del terme municipal de Figueres; que no ha
estat senzill poder ubicar una nova situació que faci
possible la implantació, sense problemes, de l'empresa
Fridasa; que tota la pressa és poca; que finalment aquest
punt no es podrà sotmetre al plenari perquè hi ha una qüestió
d'ajustos a l'hora d'establir definitivament els paràmetres
que els semblen raonables i que no hi acabin d'estar d'acord;
que confien que es podrà informar degudament i es podrà
portar al plenari de dijous de la setmana que ve; que l'altre
gran tema que justificava la convocatòria d'aquest Ple és el
fer possible el planejament que ha de suportar la construcció
de la nova escola d'hosteleria a la ciutat; que l'escola
d'hosteleria a la comarca es troba ubicada a Vilamalla i la
intenció d'aquest govern municipal es fer possible la
instal.lació d'una nova escola d'hosteleria que doni servei a
tota la comarca i que estigui ubicada just al costat de
l'actual IES de l'Olivar Gran; que aquesta és una iniciativa
molt important; que els calendaris apreten i que estan
convençuts que si s'aprova avui i la comissió d'urbanisme de
Girona ho considera pertinent el proper dimecres als
assumptes urgents podrà ser tractat.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, deixar damunt
la taula el dictamen abans transcrit.
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---- Durant la intervenció de la Presidència, a les tretze
hores i vint minuts, compareix el senyor Canet Coma que
s’incorpora a la sessió.
----3. Urbanisme: S'aprova provisionalment la modificació del
Pla Especial El Parcs dels Olivars. La Presidència procedeix
a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
"La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de desembre
de 2007 va aprovar inicialment la modificació del Pla
Especial El Parc dels Olivars, que introduiex una millora pel
que fa a la coherènca de la implantació dels equipaments, en
especial, el nou equipament de l'escola d'hosteleria i els
accessos
corresponents.
Una
vegada
exposat
al
públic
l'expedient i la modificació del pla, no s'han plantejat
al·legacions. Demanats els informes corresponents, s'ha emés
l'informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d'Educació, pel que respecta a l'IES Olivar Gran, s'ha emès
en sentit favorable. I, l'informe assenyala que "cal
considerar l'observació que recull el punt 3 de l'acord de 24
d'octubre, del departament de Presidència, publicat al DOGC
del 18-12-2006 i que estableix el condicionar el retorn de la
superfície de terreny acordada de 3.373 m2 al fet que el Ple
de l'Ajuntament de Figueres autoritzi la modificació de l'ús
dels 1.186 m2 restants, per tal de donar-li els usos que el
Departament d'Educació estimi convenients." Aquesta condició
ja forma part dels acords,
de caràcter patrimonial que ha
adoptat l'Ajuntament Ple, i aquesta condició ja consta a la
memòria d'aquesta modificació del pla especial, per bé que no
és una determinació de naturalesa urbanística. La modificació
urbanística proposada resulta coherent i permet
donar
compliment a aquesta condició, pel que fa a la qualificació
urbanística, la superfície i els usos. Per tot l'anterior i
atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl
(BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de juliol de 2007. i
el que estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística, publicat al DOGC del
dia 18 d’octubre i en vigor des del dia següent. Atès el que
disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
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local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple
l’adopció
dels
acords
següents:
1r.Aprovar
provisionalment la modificació del Pla Especial El Parc dels
Olivars, d'iniciativa municipal i redactada pels serveis
tècnics
municipals.
2n.Donar
trasllat
als
Serveis
territorials d’urbanisme de l’expedient i de dos
exemplars
diligenciats d’aquesta modificació puntual, instant la seva
aprovació definitiva i publicació. 3r.- Facultar l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----4. Pressupostos: S'aprova un expedient de suplement de
crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l'exercici 2007. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la
lectura del dictamen següent:
"De conformitat amb el que preveu l’article 169.6 del
text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Figueres va considerar prorrogat per a
l’exercici econòmic de 2007 el pressupost de l’any anterior
amb els seus crèdits inicials. En el transcurs de l’any 2007,
i a conseqüència de la pròrroga del pressupost, s’han
realitzat despeses sense l’existència de crèdit pressupostari
suficient. Atès que el pressupost de l’exercici 2007 s’ha
liquidat amb un romanent de tresoreria positiu i que de
conformitat amb el que preveu l’article 177 del text refòs de
la Llei reguladora de les hisendes locals els suplements de
crèdit es poden finançar amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria. Vist l’anterior, la Comissió Informativa de
l’àrea de Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció,
Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents acords:
1.Aprovar un expedient de suplement de crèdit per un import
de 1.471.606,52 euros amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria de l’exercici 2007, per finançar les següents
partides:
08.01.1100.22000 DESPESES OFICINA ALCALDIA
08.01.1101.226
DESPESES
ACTIVITATS
INSTITUCIONALS
08.01.1103.22602 ANUNCIS I PUBLICITAT
08.02.4321.22000 DESPESES REPROGRAFIA I MATERIAL
URB.
08.04.5100.212
CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS
08.04.5100.227
CONTRACTE SERVEI NETEJA EDIFICIS
CONSERVACIO
I
REPARACIO
VIES
08.04.5101.210

2.454,70
50.498,06
14.269,74
6.258,56
107.500,55
127.532,76
15.414,07
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PUBLIQUES
08.04.5101.22100 ENLLUMENAT PUBLIC
08.04.5103.227
CONTRACTES
MANTENIMENT
PARCS
INFANTILS
PRESTACIO
SERVEIS
08.04.5104.227
CONTRACTE
MANT.SEMA.
08.06.4500.22607 DESPESES ACTIVITATS CULTURA
08.06.4510.22607 ACTIVITATS TEATRE
08.07.5101.22108 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
08.07.5102.22108 AMPLIACIO RECOLLIDA ESCOMBRARIES
08.07.5103.227
CONTRACTE
MANTENIMENT
PARCS
I
JARDINS
08.08.1100.913
AMORTITZACIO
PRESTECS
ENTITATS
PRIVADES
08.08.1150.310
INTERESSOS PRESTEC
OFICINA
SERVEIS
08.08.6100.22000 DESPESES
ECONÒMICS
08.08.6100.22201 CORREUS I COMUNICACIONS
CONTRACTES
PRESTACIO
SERVEIS
08.08.6100.227
ECONOMICS
08.10.1200.22103 CALEFACCIO
DEPENDENCIES
AJUNTAMENT
08.10.1200.22104 VESTUARI I EQUIP DE PERSONAL
SERV.GENER.
08.10.1200.22603 DESPESES NOTARIALS I JUDICIALS
08.10.1200.230
DIETES,
LOCOMOCIO
I
TRASLLAT
FUNCIONARIS
08.10.1201.22200 TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS
08.10.1201.489
ASSIGNACIONS A GRUPS MUNICIPALS
08.10.1202.480
CONVENIS COOPERACIO UNIVERSITARIA
DIETES
I
TRASLLAT
ORGANS
DE
08.10.1210.230
GOVERN
08.11.4110.227
CONTRACTE
PRESTACIO
AJUTS
A
DOMICILI
08.12.4401.226
DESPESES
FUNCIONAMENT
MEDI
AMBIENT
08.13.4200.226
DESPESES ACTIVITATS EDUCACIO
08.14.2220.227
NOTIFICACIONS MULTES
08.14.2221.226
DESPESES SENYALITZACIO
08.15.4520.22103 CALEFACCIO PISCINA
08.15.4520.226
DESPESES ACTIVITATS ESPORTS
08.15.4521.22103 CALEFACCIO PAVELLO
08.16.4220.22000 DESPESES OFICINA LLAR D’INFANTS
08.16.4221.226
DESPESES
FUNCIONAMENT
MENJADOR
LLAR
08.16.4222.226
DESPESES
LLAR
D’INFANTS
BON
PASTOR
08.16.4223.226
DESPESES
FUNCIONAMENT
MENJADOR

62.145,68
52.065,00
7.096,38
1.558,52
30.771,96
11.733,02
4.766,48
17.355,00
457.669,16
190.636,94
19.205,92
34.050,48
11.826,87
2.543,69
10.381,90
2.147,77
4.525,72
9.189,74
15.900,00
10.000,00
126,01
64.741,26
13.946,68
19.602,40
44.597,39
2.879,12
5.606,29
22.655,80
376,62
65.33
16.360,34
776,63
373,98
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BON PAS.
TOTAL FACTURES

1.471606,52

2.Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit de
conformitat amb el que preveu l’article 177.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004. 3.Autoritzar l'Alcalde-President
perque faci tants actes i gestions com calguin per a
l'execució dels acords anteriors."
Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que
pregunta si no seria necessari que aquest suplement de crèdit
seguís els mateixos tràmits que els pressupostos; que potser
seria convenient que en el dictamen relatiu a aprovar
l'expedient es posés "aprovar inicialment"; que hi ha quinze
dies d'al.legacions, però que quedaria molt més clar que el
dictamen digués "aprovar inicialment"; que "al donar compte"
que ha fet el senyor Ollé del pressupost ha dir que als
proveïdors se'ls pagava en un termini de 55 dies; que això no
és veritat perquè en aquest suplement de crèdit hi ha
factures del mes de març, febrer, agost i setembre de l'any
passat; que són unes factures que no existien i que no hi
eren a l'Ajuntament; que ara amb aquest dictamen afloren per
un valor d'1.450.000 euros; que són molts diners; que no hi
havia partida pressupostària per aquestes factures i que
estaven "al calaix" com les famoses factures de l'Armangué de
fa anys; que es troben amb el mateix; que es volen legitimar
unes factures que realment no existien; que hi ha unes
factures que consideren que es tenien que fer, però que hi ha
d'altres despeses que consideren que no es tenien que fer;
que s'abstindran en aquest punt perquè tampoc volen
perjudicar els senyors proveïdors; que molts ja tardaran a
cobrar 7, 8 o 9 mesos i que no volen ser cap nosa per a ells;
que vol dir que totes les factures haurien de tenir partida
pressupostària i que totes les coses es facin bé i legalment;
que ara sí que serà legal perquè ho passen pel Ple, però que
abans aquestes factures no existien; que cal remarcar que el
Ple ha de ser transparent i que hi ha molts senyors que no
han cobrat a 55 dies, sinó que ho cobraran a 190 o 210 dies.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que els 53 o 55 dies es refereixen a la
mitjana; que ha fet esment que si s'obre aquesta ratio al que
són les despeses corrents i a les despeses per inversions es
troben que algunes es paguen a més curt termini i d'altres a
més llarg termini; que la ratio surt d'unes quanties molt
superiors de les que ara estan parlant per un total 1.472.000
euros; que ha de tenir en compte que aquesta ratio es té amb
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un numerador de 4.380.000 euros pendents de pagar i unes
obligacions reconegudes netes de 25.155.000 euros; que aquest
1.472.000, ni totes les factures són "de calaix" perquè si el
senyor Bertran analitza l'expedient o el dictamen veurà que
hi ha partides que s'emporten gairebé el 50% del 1.472.000
com poden ser l'amortització de préstecs d'entitats privades
i que això no estava "al calaix"; que l'ajuntament està
complint degudament amb cada venciment amb totes les
amortitzacions; que hi han interessos de préstec d'aquestes
quotes per 190.000 euros i que això fa uns 640.000 euros
d'aquest 1.472.000; que això no és rés més que les
amortitzacions que corresponen de l'exercici 2007 que sabrà
perfectament que quan s'ha pagat una quota potser s'ha pagat
el dia 6 de gener, però que es porta 83 dies en el supòsit
que sigui trimestral que correspon al 2007 i 6 dies de
l'exercici 2008; que no es lícit que es carreguin a l'any
2008 les despeses que realment són del 2007; que s'han
aplicat aquests préstecs a on corresponen que és el 2007; que
cal preguntar al senyor Bertran si li sembla que no s'haurien
d'haver fet partides com són conservació i reparació
d'edificis, contractes de serveis de neteja d'edificis,
l'enllumenat públic, contractes de manteniment dels parcs
infantils, contractes de prestació d'ajuts a domicili i etc.;
que no es tracta de legitimar rés, sinó de donar compte i
d'aprovar unes despeses i unes factures que realment s'havien
realitzat i que algunes són del mes d'abril o de juny, però
que el nombre més important són de l'última part de
l'exercici perquè en el seu moment es van reconeixer uns
deutes i unes factures en aquell expedient de modificació que
es va fer per excés d'ingressos; que creu que amb això ha
intentat respondre quasi bé tot i que allò que li pot
assegurar és que en el futur sempre hi haurà aquesta
transparència.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Bertran Soler
que diu que ja ha dit que hi havia partides que no estaven al
pressupost i que ja les ha mirat; que també ha dit que estava
d'acord amb les partides de conservació d'edificis, etc.; que
s'ha deixat partides que són les despeses institucionals que
pugen 50.498 euros i que no les ha dit; que aquesta despesa
es de l'any 2007 que ja s'havia esgotat una partida de
131.000 euros; que si al proveïdor que té una factura pendent
de cobrament del mes de març si se li diu que la ratio de
l'Ajuntament és de 55 dies creu que li contestarà que el que
vol es cobrar i que només ha fet esment a l'evidència de que
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de les factures que hi ha pendents de pagament n'hi ha que
són del mes de març, abril i agost.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Ollé Sangenís que diu que els 50.498 euros institucionals que
són per a materials de papereria, plotters, etc. ha pujat
23.086 euros; que atencions socials i promocials ha pujat
9.300 euros; que es va fer un detall d'agendes i nadales per
un import de 6.337 euros; que per a actes i recepcions que
s'havien de fer, ja que ha entrat un nou grup municipal, ha
pujat 6.805 euros i que això són els 50.498 euros respecte a
1.472.000 euros i que sembla que el percentatge no és tan
significatiu com per donar-li una notorietat com se li pretén
donar.
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
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca
Fonollosa, Borrego Torres i Casas Luís; i en abstenir-se, els
tres membres de l’Ajuntament següents: Besora Causadias,
Bertran Soler i Canet Coma.
----5. Personal: Es nomenen diverses persones amb el caràcter
de personal directiu amb la consideració de funcionaris
eventuals. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent:
"Vist el que disposen els articles 304, 305 i 306 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de règim local, l’article 12 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatuto Básico del Empleado
Público i els articles 9 a 15 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol,
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: 1. Nomenar amb el caràcter de
personal
directiu amb la consideració de funcionaris eventuals amb
efectes a partir del dia 3, inclós, de març d’enguany el
personal següent: -El Sr. Francesc Xavier Diaz Vilanova per
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ocupar el lloc de treball de Cap de Cultura amb les
condicions que consten en l’acord del Ple de l’Ajuntament de
creació d’aquest lloc de treball. -El Sr.Xavier Ludevid
Masana per ocupar el lloc de treball de Gerent d’Urbanisme
amb les condicions que consten en l’acord del Ple de
l’Ajuntament de creació d’aquest lloc de treball. -La Sra.
Helena Lázaro Carreras per ocupar el lloc de treball de Cap
de Recursos Humans amb les condicions que consten en l’acord
del Ple de l’Ajuntament de creació d’aquest lloc de treball.
Segon. Facultar l'alcaldia-presidència a realitzar els actes
i gestions que siguin necessaris per a l'execució de l'acord
anterior."
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que demana disculpes pel retard, però que convocar
plens a aquestes hores s'hauria de mirar de reduir al mínim
perquè les dedicacions no són les mateixes les del govern que
els que tenen altra feina com a "modus vivendi"; que en
aquest tema i per coherència amb el que van votar en el
pressupost hi votaran en contra; que van dir en el seu moment
que passar de dos a vuit càrrecs de confiança era excessiu;
que la partida era excessiva; que es deixaven de destinar
diners a necessitats de l'Ajuntament que s'hauran d'anar
resolent d'una altra manera; que si estaven en contra en
aquell moment també hi estan en desacord ara que es fa el
nomenament concret i puntual; que vol recordar que hi estaven
en contra, no només per un concepte de diners, sinó per un
concepte de perfil; que pensen que el que ha de ser el cap
d'àrea de cultura ha de tenir un altre perfil; que no tenen
rés en contra de la persona física que es nomena, però si
respecte del perfil amb què es cobreix la vacant del senyor
Torner; que també pensen el mateix amb el cas de recursos
humans; que no hi ha rés a dir de la pesona, però sí del
perfil, ja que pensen que hauria de ser un Tècnic
d'Administració General en els dos casos; que per aquestes
raons hi votaran en contra; que espera que avui no hi hagi
al.lusions al Manzanares quan des d'Esquerra Republicana fan
algunes apreciacions estrictament en clau municipal respecte
a problemàtiques que afecten a l'Ajuntament com són diners,
nombre de càrrecs, nombre de dedicacions i perfils de les
persones i que espera que avui no hi hagi al.lusions al
Manzanares i a la seva situació de cap de llista d'una
formació a les eleccions generals perquè si n'hi ha assegura
que en farà respecte a la vinguda de la senyora Chacón.
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Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
mantindran la coherència i que s'abstindran; que el motiu és
perquè consideren que, almenys, una de les places es podia
haver cobert amb un interinatge, en qualitat de funcionari
interí; que en quant a les altres places consideren que a la
casa ja hi ha tècnics suficients per poder fer aquestes
funcions; que tenen majoria i poden tirar això endavant; que
el grup Popular s'abstindrà; que vol demanar que ja que tenen
cura en tenir un grups d'assessors i col.laboradors suficient
que també estudiïn la possibilitat de dotar a les diferents
unitats de l'Ajuntament del personal adient; que des del mes
de desembre de l'any passat no s'ha aprovat cap acta i que
tot es degut a que secretaria està poc dotada de pesonal; que
demanen que s'agilitzi una mica en aquest sentit; que es doti
el personal i a ser possible que en cada Ple es pugui aprovar
l'acta del Ple anterior tal i com es fa amb la Junta de
Govern Local; que no és normal presentar unes actes de fa dos
o tres mesos, ja que la majoria de la gent no es recorda del
que s'havia tractat i que s'abstindran.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que agraeix al senyor Casas el seu vot d'abstenció; que
respecta el vot contrari, però que agraiex el d'abstenció
perquè la seva posició es molt valorada al conjunt de la
casa; que ha estat funcionari de la institució i quan es
posiciona en relació a temes que tenen a veure amb el
personal la seva opinió, no només compte, sinó que es pesa;
que el senyor Yécora conectarà amb al grup Popular perquè hi
ha un seguit d'iniciatives que tenen a veure amb el personal
i que volen comptar amb la participació del grup i la seva
complicitat; que creuen que avui es un dia important per a la
bona marxa d'aquest govern; que la incorporació d'aquests
perfils venen acreditats pels seus curriculums professionals;
que són gent que han de formar part de l'equip directiu
d'aquest consistori; que tenen la confiança política que han
tenir; que tan el gerent d'urbanisme, senyor Xavier Ludevid,
com Helena Lázaro, que s'ha d'incorporar com a cap de
recursos humans, i Xavier Diaz, que s'ha d'incorporar al
davant de l'àrea de cultura, són persones que venen amb una
tragectòria i un curriculum que els avala; que són
funcionaris
de
carrera;
que
són
persones
que
molts
ajuntaments voldrien estar aprovant l'acord que s'aprova aquí
en aquests moments; que és veritat que hi ha mancances a la
relació de llocs de treball i a la plantilla de la casa i que
aquestes mancances s'atendren, però que els semblava que per
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una qüestiò de mètode el més correcte era primer dotar-se
d'un cap de recursos humans que els ajudés a l'hora de
resoldre correctament la catalogació de llocs de treball, la
relació de llocs de treball i la valoració d'aquests llocs de
treball; que creu que el mètode correcte és incorporar primer
un staff tècnic directiu que endreci el que són les qüestions
metodològiques i de procediment i que tot seguit es vagin
prenent les decisions pressupostàries que ho han de fer
possible.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca
Fonollosa; en contra, els tres membres de l'Ajuntament
següents: Besora Causadias, Bertran Soler i Canet Coma; i en
abstenir-se, el dos membres de l'Ajuntament següents: Borrego
Torres i Casas Luís.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que insisteix en felicitar-se per aquesta
iniciativa; que per fí el govern es pot completar amb aquesta
dotació instrumental per fer la feina que els ciutadans
reclamen i que ja ha vist que algun setmanari premiava amb un
fletxa verda a alguna regidoria que ha hagut de passar
aquests mesos com ha pogut.
----6. Ajuntament: Es designa el Síndic Municipal de Greuges.
La senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del dictamen
següent:
"El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de
Figueres, en els seus articles 186, 187, 188, 189 i 190,
regula la institució del Síndic municipal de greuges com una
eina amb què es dota l’administració municipal per garantir
un bon funcionament de l’activitat de l’ajuntament i del
personal al seu servei; vist que correspon designar una
persona que assumeixi aquest càrrec i que el desenvolupi
d’acord amb els articles esmentats del ROM; vist que el Sr.
Eduard Puig Pujol ha desenvolupat aquest càrrec entre els
anys 2002 i 2007 amb una gran dedicació i excel·lents
resultats, havent consolidat aquesta institució fent-la
imprescindible en el si de l’administració municipal i atès
que en el dia d’avui no concorren elements, d’acord amb
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l’article 187 del ROM, que impedeixin que el Sr. Eduard Puig
Pujol sigui elegit de nou Síndic Municipal de Greuges; vist
el dictamen que ha elaborat la Comissió Especial de Relació
entre el Síndic Municipal de Greuges i l’Ajuntament de
Figueres en sessió de 25 de febrer de 2008; 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 ACORDS següents: Primer. Designar
Síndic Municipal de Greuges el Sr. Eduard Puig Pujol. Segon.
Encomanar al Sr. Eduard Puig Pujol que desenvolupi el càrrec
de Síndic Municipal de Greuges de Figueres amb la durada,
atribucions, procediments d’actuació i mitjans que estan
establerts als articles 186 a 190 del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Figueres. Tercer. Facultar
l’alcaldia-presidència perquè realitzi aquells actes i
gestions que calgui per a l’execució dels acords anteriors."
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Bertran
Soler que diu que s'han de felicitar entre tots pel consens
que hi ha hagut cap a aquesta persona; que és una persona
reconeguda per tots; que té una independència total i que des
del grup d'Esquerra Republicana li donaran tot el suport que
calgui pequè pugui fer la seva feina en bé de tots.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
s'adhereix a les paraules del senyor Bertran; que vol fer
arribar la felicitació del grup Popular per la tasca que ha
portat fins ara; que no és una pròrroga del seu càrrec, sinó
que és un nou nomenament i que això implica molt en base a la
tasca que ha fet; que és molt positiu que tots hagin arribat
a aquest consens i que volen felicitar-lo per la funció i la
dedicació que ha portat a terme durant els quatre anys
anteriors i per l'opinió generalitzada que ha pogut copsar
dels ciutadans sobre la seva tasca i la seva labor.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca
Fonollosa que diu que en nombre del grup municipal socialista
vol sumar-se a la felicitació global dels grups municipals
per tal que sigui possible que per 4 anys més es tingui la
figura del senyor Eduard Puig Pujol fent aquesta tasca
necessària de control i de seguiment de l'acció municipal.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es
feliciten perquè aquest acord hagi pogut ser prés de forma
unànime i sense demorar-lo en el temps; que això els honora;
que han de saber posar-lo en valor i més avui que hi ha
presents al Ple nois i noies joves; que no sempre la política
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es basa en el desencontre, sinó que avui es prén un acord que
permet renovar el Síndic de la ciutat; que el Síndic és
aquell ciutadà de qui s'espera que controli en tot allò que
l'administració pugui lesionar algun interés particular en el
qual cas s'hi pot recórrer; que és el que vigila
l'administració; que si hi ha algun procediment administratiu
que no s'ha fet prou correctament la gent pot trobar empar a
la figura del Síndic; que avui s'acaba de presenciar un acord
unànim que fa possible coses a vegades tan insòlites com que
el
partit
Popular,
Esquerra
Republicana,
partit
dels
Socialistes, Convergència i Unió i Iniciativa Catalunya
estiguin d'acord en què hi hagi una persona que faci aquesta
activitat i que d'aquesta manera és impossible d'acabar
millor un Ple.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les tretze hores i quaranta minuts, de la qual cosa dono
fe.
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