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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.09 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 8 
de maig 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, Núria 
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Mireia Mata Solsona, 
Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell 
Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler i Diego Borrego Torres, 
amb assistència del secretari general, Fernando González 
Cebrián, i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de 
fer la sessió ordinària en primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
Francesc Canet Coma i Juan Casas Luís. 

A les dinou hores i vuit minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia del dia 16 d'abril de 
2008 pel qual es va resoldre contractar dos coordinadors i 
dos taquillers per al servei de barraques de les fires i 
festes de la Santa Creu 2008. La Presidència procedeix a la 
lectura del decret següent: 

"Vist l'informe emès  del servei de joventut sobre la 
necessitat de contractar en règim laboral temporal  dos 
coordinadors i dos taquillers pel servei de barraques  de les 
fires i festes de la Santa Creu; Vist que no hi ha temps 
material per efectuar una convocatòria pública; Vist que 
d'acord amb l'informe emès anteriorment els llocs de 
coordinadors poden ser ocupats pels Srs. Joaquim Nebot 
Xandrich i Laura Cebrià Riu els  llocs de taquillers podern 
ser ocupats per la Sra. Cristina Amargant Cumbriu i el  Sr, 
Manel Albalate Estany, atès que acrediten la titulació i 
l'experiència necessària; Vist l'article 298 de la Llei 8/ 
1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de   
Catalunya, l'Alcaldia Presidència resol: 1r.Contractar des 
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del dia 22 d'abril  i fins al 6 de maig de 2008, el Sr. Sr. 
Joaquim Nebot Xandrich i Laura Cebrià Riu com a coordinadors 
de barraques amb un sou  brut per als  15 dies  de 1.599,21 
euros   i la Sra. Cristina Amargant Cumbriu i el Sr. Manel 
Albalate Estany com a taquillers a um sou brut per als 15 
dies de 774,16 euros. El tipus de contracte és en règim 
laboral  per obra i servei determinat; Partida pressupostària 
08174530226 Embarraca't 2008. 2n. Donar compte d'aquest 
Decret al proper Ple municipal que és faci." 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que ha vist l'informe que consta a 
l'expedient en relació a com ha estat el procediment 
d'urgència en aquesta conctractació; que no s'ha adequat a 
les bases de pública concurrència i selecció de personal 
degut al tipus d'urgència d'aquest procediment; que vol 
resaltar que les fires de Figueres moltes persones les 
esperen amb emoció, però que no són una cosa d'urgència; que 
cada any passen a les mateixes dates; que sembla oportú no 
esperar al darrer moment per fer aquestes contractacions; que 
segurament s'haguessin pogut fer en uns períodes de temps més 
adients a la normativa establerta; que s'ha de fer un concurs 
que s'ajusti als procediments habituals i que no s'ha 
d'interpretar com a urgència una cosa que no en té, ja que 
les fires i festes de la Santa Creu són legendàries i que no 
són urgents. 

Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple 
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, donar-se 
per assabentat del decret anterior. 

 
----2. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia del dia 17 d'abril de 
2007 pel qual es va resoldre delegar en la regidora Maria 
Antònia Bonany Pagès la presidència del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació. La Presidència en fa lectura i el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret següent: 

"Els Estatuts del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació regulen l'organització i el funcionament d'aquest 
òrgan de participació. L'article 3 dels Estatuts del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació disposa que el 
president del Consell serà el regidor/a en qui delegui 
l'alcalde. Per tot això,  l’alcaldia presidència ha resolt: 
Únic. Delegar en la regidora Maria Antònia Bonany Pagès la 
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presidència de la Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació." 
 
----3. Urbanisme: S'aprova el text refòs, corregit, 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, va acordar suspndre l'aprovació 
definitiva de la modificació puntual del Pla general a 
l'àmbit del rec del Mal Pas, fins a la presentació d'un text 
refós que incorporés diferents modificacions, les quals es 
van introduir i van ser objecte d'un text refós de la 
modificació puntual que va ser aprovat pel ple municipal en 
sessió de 6 de març de 2008. A aquest text refós és necesari 
d'incloure algunes correccions i especificacions, que si bé 
s'incorporaven a la Memòria, cal traslladar a la normativa, i 
altres precisions com l'alçada reguladora màxima permesa, 
aspecte que es deixava a la concreció del Pla de Millora 
Urbana que s'haurà de desenvolupar, i altres determinacions 
derivades del pas del sòl, fins ara urbà consolidat, però que 
passarà a urbà no consolidat. El dia 17 d’abril de 2008 –RGE 
núm. 9004- es reb l’informe de la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 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 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, corregit, de la 
modificació puntual del Pla general a l'àmbit del rec del Mal 
Pas que s'adjunta, redactada pels serveis tècnics municipals 
i promoguda per l'Ajuntament de Figueres, una vegada rebut 
l’informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 2n.- Trametre dos exemplars 
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del text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona per a la seva verificació 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." 

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que en 
en el seu moment quan es va aprovar provisionalment ja van 
expressar que Esquerra Republicana votaria en contra pels 
paràmetres urbanístics i el model d'urbanisme que representa 
la proposta; que fa unes setmanes l'arquitecte municipal va 
presentar els objectius de Figueres en el Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de 
Catalunya aplicat a Figueres en dos àmbits; que va parlar 
dels paràmetres que creia adients per a la ciutat com era una 
edificabilitat bruta de 0,65 i una densitat d'habitatges de 
50 habitatges/hectàrea; que una de les zones està situada al 
costat de l'Horta de Capallera i al costat del Cendrassos en 
que hi ha una densitat d'habitatges de 65 i que en comissió 
informativa va dir que es considerava excessiva; que en el 
Rec del Mal Pas es proposa una edificabilitat bruta d'1,17; 
que s'està parlant del doble del que l'arquitecte municipal 
creu necessari per a Figueres i una densitat bruta de 115, és 
a dir, més del doble de la densitat que creu convenient per a 
Figueres; que l'Ajuntament pot triar i proposar uns 
paràmetres; que hi ha interessos particulars molt concrets; 
que els semblen exagerats els paràmetres que es proposen i 
que votaran en contra perquè consideren que no és el model de 
ciutat que s'hauria d'estar treballant entre tots. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que aquest és un tema que es ve debatent des de la 
primavera de l'any passat; que aquest tema té molt a veure en 
fer viable una operació urbanística de transformació de tot 
el barri de la Marca de l'Ham i de la seva plena assimilació 
al conjunt de la ciutat; que porta aparellada una operació de 
convertir en residencial el que en aquests moments és 
activitat industrial lesiva per a la qualitat urbana com és 
l'existència de Fridasa al centre de la ciutat; que és un 
tema que s'ha anat treballant colze a colze amb el govern de 
Catalunya a través de tècnics de la seva comissió d'urbanisme 
i que està confiat que seran capaços de culminar. 

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, 
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Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; i en contra, els sis membres de l’Ajuntament 
següents: Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés, Bertran Soler i Borrego Torres. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu el seu vot ha estat negatiu  en coherència amb 
el que han exposat des del principi. 
 
----4. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació 
del Pla especial d'equipaments supramunicipals de Vilatenim. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 30 
de gener de 2008 acordà l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla especial d'equipaments supramunicipals de 
Vilatenim supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d'un text refós, que incorpori 
la prescripció següent: -Delimitar al plànol 4, l'àmbit que 
es proposa com a equipament esportiu, (clau 6a-A) i que 
pertany a l'àmbit del pla especial, reflectint la superfície 
real. D'acord amb les prescripcions fixades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme,  s'ha procedit a incloure aquesta 
correcció o aclaiment, al document del text refós d'aquesta 
modificació del pla especial. 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 del Pla especial d'equipaments supramunicipals de 
Vilatenim, redactat pels serveis tècnics municipals i 
promogut per l'Ajuntament. 2n.- Trametre dos exemplars del 
text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
per a la seva verificació i publicació. 3r.- Facultar 
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l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
 
----5. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació 
del Pla especial de l'àrea compresa entre el Parc Bosc i el 
Castell de Sant Ferran. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 30 
de gener de 2008 acordà aprovar definitivament la modificació 
del Pla especial de l'àrea compresa entre el Parc Bosc i el 
castell de Sant Ferran, supeditant-ne la publicació en el 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text 
refós, que incorpori les prescripcions següents: a) Introduir 
a la normativa refosa del pla especial la nova redacció de 
l'article 13. b) Corregir l'article 11, en el què els 
terrenys han de constar de titularitat pública municipal. 
D'acord amb les prescripcions fixades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme,  s'ha procedit a incloure les dues 
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 del 
Pla especial de l'àrea compresa entre el Parc Bosc i el 
castell de Sant Ferran que s'adjunta, redactada pels 
reserveis tècnics municipals i promoguda per l'Ajuntament de 
Figueres. 2n.- Trametre dos exemplars del text refós a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva 
verificació 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." 
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---- Durant la lectura del dictamen anterior, a les dinou 
hores i tretze minuts, prèviament autoritzada per la 
Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Bonany Pagès. 
 
----6. Ajuntament: Es concedeix a la regidora Maria Antònia 
Bonany Pagès la compatibilitat per exercir la docència en els 
cursos de formació sanitària inicial adreçats a professionals 
del mar que organitza l'Institut Social de la Marina. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"La regidora Maria Antònia Bonany Pagès ha presentat la 
instància registrada el dia 22 d'abril de 2008 amb el número 
de registre d'entrada 9322 mitjançant la qual sol.licita se 
li concedeixi la compatibilitat per exercir la docència en 
els cursos de formació sanitària inicial adreçats a 
professionals del mar que tenen una durada aproximada de vint 
hores que organitza l'Institut Social de la Marina que depèn 
del Ministeri de Treball i Immigració. Vist el que disposa la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, 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. 
Concedir a la regidora Maria Antònia Bonany Pagès la 
compatibilitat sol.licitada. 2. Autoritzar l'alcaldia 
presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l'execució de l'acord anterior." 

 
---- A continuació, a les dinou hores i quinze minuts, 
compareix la senyora Bonany Pagès que es reincorpora a la 
sessió. 
 
----7. Ordenances municipals: S'aprova inicialment la 
modificació del Reglament de règim interior dels mercats a la 
via pública. El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura 
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"El Ple de l'Ajuntament, en la seva sessió celebrada el 
dia 2 de juny de 1997, va aprovar definitivamentla 
modificació del Reglament de Règim interior dels mercats a la 
via pública. Vist que es considera adient modificar el 
reglament esmentat. Atès el que disposen la Llei 7/1985, 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 



 8 

de règim Local de Catalunya, el Decret legislatiu de la 
Generalitat de Catalunya 1/1993, de 9 de març, sobre comerç 
interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de la LLei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre, i la resta de la normativa 
vigent, la Comissió Informativa General proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 1. Aprovar 
inicialment la modificació del Reglament de règim interior 
dels mercats a la via pública el text del qual amb les 
mofificacions introduïdes és el que consta en document annex. 
2. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als 
interessats durant el termini de trenta dies hàbils per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 3. Entrendre 
aprovada definiticament la modificació del Reglament de règim 
interior dels mercats a la via pública sense necessitat de 
prendre un acord exprés en tal sentit, en el supòsit que no 
es presentin reclamacions ni suggeriments durant el termini 
d'informació pública i audiència de l'expedient. 4. Facultar 
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com siguin necessaris per a l'execució dels acords 
anteriors."  
 
----8. Patrimoni municipal: S'aprova la cessió gratuïta a 
favor de la Generalitat de Catalunya del domini d'una finca. 
La senyora Milán Peñalver procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vist que mitjançant acord del Ple Municipal de data 7 
de febrer de 2008 es va aprovar la cessió inicial de la 
cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya d’una 
finca amb destí a equipament escolar. Vist que s’ha publicat 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 25 de 
febrer de 2008 a efectes d’informació pública sense que hi 
hagi hagut al·legacions; vist que al Ple Municipal de 3 
d’abril de 2008 s’ha acordat la desafectació definitiva de 
dita finca del domini públic a fi que es pugui cedir. Vist 
que se n’ha donat compte al Departament de Governació de la 
Generalitat, vista la Disposició addicional 17.3 de la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig i 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 de processos estratègics, proposa al Ple Municipal 
que s’adoptin els acords següents: 1r.- Aprovar la cessió 
gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de 
la finca inscrita a l’Inventari de Béns del municipi, com a 
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bé patrimonial i que es descriu registralment d’aquesta 
manera: “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.  2n.- La finca objecte de cessió 
s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la seva 
construcció i/o ús per tal finalitat i la cessió es fa 
d’acord amb les clàusules següents: 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 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 
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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 
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 
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de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu acord entre 
l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 3r.- L’Ajuntament 
es farà càrrec de la construcció dels guals de les voreres i 
de totes les entrades al recinte del centre, suprimint les 
barreres arquitectòniques, així com del seu possible cost i 
taxes anuals.  4t.- Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 

 
----9. Serveis municipals: S'aprova inicialment la memòria, 
el projecte d'establiment i els reglament del servei de 
Mobilitat de les associacions. La senyora Milán Peñalver 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"El desembre de 2006 les associacions de lleure i 
educatives de la ciutat, en el marc d’una reunió del Consell 
Municipal de Joventut de Figueres, fan una petició conjunta a 
l’Ajuntament sol·licitant que es creï un servei de mobilitat 
d’associacions. Seguint un procés participatiu en els termes 
que es descriuen en els documents adjunts. Aquest procés 
culminarà amb la creació del servei de mobilitat associacions 
que consisteix, a grans trets, en posar a disposició de les 
associacions de la ciutat dos vehicles que els facilitin 
eines per excel·lir en el seu treball, de tal manera que el 
teixit associatiu pugui projectar-se socialment amb 
instruments cada cop més complets que reverteixin, així 
mateix, en la qualitat de vida de la ciutat. Vistos els 
articles 158 a 162 del Decret 179/1995 de 13 de juny. És per 
totes aquestes raons que la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones i Processos Estratègics proposa a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: Primer. 
Aprovar inicialment la Memòria, el projecte d’establiment i 
els reglaments del servei de Mobilitat de les associacions. 
Segon. Sotmetre aquest acord a exposició pública durant un 
termini de trenta dies mitjançant anuncis inserits al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Tercer. Fer trasllat del present 
acord a Figueres de Serveis, SA perquè adopti les mesures 
legals necessàries per a posada en marxa d’aquest servei. 
Quart. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 

Prossegueix la seva intervenció la senyora Milán 
Peñalver que diu que són dues furgonetes que han estat 
gestionades des de l'àrea de joventut; que una pertany a les 
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associacions de joventut i l'altra a acció cívica. 
Seguidament, intervé la senyora Mata Solsona que diu que 

el seu vot serà afirmatiu perquè aquesta és una demanda que 
emana del Consell municipal de la joventut i de la voluntat 
dels joves; que és una demanada que havia de ser atesa; que 
és l'única demanda que durant l'any 2007 l'Ajuntament de 
Figueres va presentar al Pla local de joventut; que és un 
motiu de més per tenir-ne l'aprovació; que cal preguntar-se 
què va passar amb els 6.000 euros que inicialment s'havien 
assignat per part de l'administració de la Generalitat i que 
no van acabar destinats a aquest projecte; que insta a 
l'Ajuntament a què procedeixi a allò que els informes diuen 
que s'ha d'establir en el Reglament de l'ús d'aquestes 
furgonetes que preveuen que poden tenir alguns punts de 
dificultat per la complexitat i pel gran ús que se'n preveu 
fer; que els consta que les associacions estan frisoses de 
poder començar a utilitzar els serveis d'aquestes dues 
furgonetes; que s'haurà de procedir a la modificació dels 
plecs de Fisersa; que això vol dir que s'haurà de tornar a 
passar per aquest Ple; que es tenen uns terminis d'audiència 
pública i que voldrien que tan aviat com sigui possible i 
que, com a mínim, dos anys després de la primera petició el 
servei pugui entrar en funcionament. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que la regidora prén nota d'aquestes consideracions; que 
la senyora Mireia Mata és de les deganes del Consell de 
joventut; que quan es va constituir aquest Consell a la 
ciutat en formaven part junt amb la Presidència i el senyor 
Solé tots amb alguns anys menys; que és un tema important i 
que és bo que els joves puguin veure que el que plantegen es 
vagi atenent. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----10. Esports: Es resol de mutu acord amb la Fundació 
Esportiva Figueres el conveni titular "Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Fundació 
Esportiva Figueres". El senyor Ferrer Sala procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

"El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 26 d'abril 
de 2007, va aprovar un document titulat "Conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Fundació 
Esportiva Figueres". Aquest conveni està signat per l'alcalde 
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president i el president de la Fundació Privada Fundació 
Esportiva Figueres (en endavant, la Fundació) sense que 
consti la data de la signatura. En la mateixa data, el Ple de 
l'Ajuntament va acordar aprovar inicialment el Plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques per 
efectuar la concessió directa a favor de la Fundació del 
domini públic d'uns terrenys per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000 per causa de 
tractar-se d'una entitat sense ànim de lucre i destinar-se la 
concessió a la realització d'un fi d'interès general. Durant 
el termini d'informació pública del Plec de clàusules no s'ha 
presentat cap al.legació ni suggeriment. La Fundació, 
representada pel seu president Ramon Miquel Vilanova, ha 
presentat el dia 1 d'abril de 2008 un escrit registrat 
d'entrada amb el número 7505 al que adjunta un certificat 
dels acords presos pel Patronat de la Fundació en la sessió 
del dia 7 de febrer de 2008. Entre els acords presos consta 
el de renunciar al conveni de col.laboració subscrit entre 
l'Ajuntament de Figueres i la Fundació aprovat pel Ple 
municipal en la sessió de 26 d'abril de 2007, així com a 
concórrer a la concessió prevista en el Plec de clàusules 
administratives, particulars i tècniques de la concessió a 
favor de la Fundació del domini públic per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000. Tant la 
normativa civil com l'administrativa preveuen el mutu acord 
de les parts com a causa de resolució dels contractes. Per 
tot això exposat, la Comissió informativa de l’àrea de 
serveis a les persones i de processos estratègics proposa que 
s'adoptin els acords següents: 1. Resoldre per mutu acord amb 
la Fundació el conveni titulat "Conveni de col.laboració 
entre l'Ajuntament de Figueres i la Fundació Esportiva 
Figueres" que havia aprovat el Ple de l'Ajuntament en la 
sessió de 26 d'abril de 2007. 2. Arxivar l'expedient iniciat 
per realitzar la concessió directa a favor de la Fundació del 
domini públic d'uns terrenys per a la construcció i 
explotació de la Ciutat Esportiva Figueres 2000. 3. 
Autoritzar l'alcalde presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que Esquerra Republicana hi votarà a favor, ja 
que està d'acord en revocar l'acord de Ple; que ja van votar 
en contra a la legislatura passada; que volen preguntar si 
els acords que s'han de prendre per gestionar i revocar 
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aquest acord de Ple li comportarà a l'Ajuntament alguna 
despesa extra i que agrairan els puguin contestar. 

Seguidament, intervé el senyor Ferrer Sala que diu que 
hi hauran unes despeses dels costos del projecte de la ciutat 
esportiva que pugen uns 60.000 euros. 

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

 
----11. Esports: Es deixa damunt la taula la proposta 
relativa a donar suport al projecte "Catalunya i voltants amb 
bicicleta". La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"El senyor Jordi del Egido Torres ha presentat a aquest 
Ajuntament el projecte de cicloturisme anomenat "Catalunya i 
voltants amb bicicleta", presentat davant la Secretaria de 
l'Esport de la Generalitat, que pretèn fomentar el ciclisme 
des d'una perspectiva turística i cultural, i ha demanat el 
suport municipal.Atès que l'objecte del projecte és potenciar 
l'esport de la bicicleta com a instrument d'esbarjo, 
respectant el medi ambient; que serà una eina que també 
servirà per potenciar el patrimoni cultural i gastronòmic 
així comel coneixement del món agrari del municipi. Atès que 
el senyor del Egido farà referència a llocs singulars de 
Figueres, com el Castell de Sant Ferran, l'església de Sant 
Pere i els diferents museus de la ciutat i que la iniciativa 
també vol fomentar el comerç local. Atès que els cinc grups 
municipals donen suport a aquest projecte, la Comissió 
informativa de l'àrea de serveis a les persones i de 
processos estratègics proposa que el Ple de l'Ajuntament, 
adopti els acords següents: 1r.- Donar suport al projecte 
"Catalunya i voltants amb bicicleta" presentat pel senyor 
Jordi del Egido Torres, pel seu caire esportiu, cultural i 
mediambiental, així com demanar al Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, a la Diputació de Girona, a la Secretaria General de 
l'Esport i a les direccions generals de Comerç i Turisme i de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya que també 
hi donin suport. 2n.-Comunicar aquest acord al senyor Jordi 
del Egido Torres, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a la 
Diputació de Girona, a la Secretaria General de l'Esport i a 
les direccions generals de Comerç i Turisme i de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat." 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que 
diu que es proposa que aquest dictamen quedi sobre la taula, 



 15 

ja que el peticionari ha demanat que es faci un ajust; que ha 
semblat que no valia la pena fer-ho malament i que passarà 
pel proper plenari. 

A continuació, després de la intervenció esmentada, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, deixar damunt la 
taula el dictamen abans transcrit. 
 
----12. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Trànsit: S'acorda instar el Govern de la Generalitat de 
Catalunya que per a la gestió del Centre Intermodal d'El Far 
Empordà i Vilamalla es constitueixi un ens de gestió amb 
participació de diverses entitats. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 "Albert Ollé, portaveu del grup municipal de CiU, 
Francesc Canet, portaveu del grup municipal d'ERC, Ciro 
Llueca, portaveu del grup municipal del PSC, Joan Casas, 
portaveu del grup municipal del PP, i Richard Elelman, 
portaveu del grup municipal d'IC-Verds, presenten, perquè 
sigui considerada, la següent: MOCIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL 
CENTRE INTERMODAL D'EL FAR D’EMPORDÀ I VILAMALLA. El 
desenvolupament del transport de mercaderies en tren depèn de 
la connexió amb ample europeu del port de Barcelona amb la 
xarxa ferroviària del TGV, que des de Barcelona i fins a la 
frontera francesa està pensada perquè hi passin tant els 
trens de viatgers com els de mercaderies. Quan el tram del 
TGV entre Barcelona i Figueres estigui acabat (el 2012 segons 
les previsions), ja hi podrien circular els trens de 
mercaderies que surten del port. El port ha de ser el gran 
alimentador d’aquest trànsit per diversos motius. El primer, 
perquè els contenidors són fàcilment transportables en tren. 
Però, fonamentalment, perquè el port s’està ampliant i 
competeix i competirà més per captar mercaderies que vénen de 
l’Àsia i que es destinen al centre del continent europeu. 
Darrerament des del port de Barcelona s’estan buscant 
ubicacions per emmagatzemar mercaderies per a la posterior 
exportació cap a Europa. Una de les considerades idònies és 
la zona logística del Far d’Empordà i Vilamalla, per les 
seves connexions per carretera i ferrocarril i per la seva 
superfície, ja que en un futur podria arribar a tenir fins a 
cinquanta hectàrees. En aquests moments el centre és en fase 
de planejament, però el seu desenvolupament s’està duent a 
terme entre l’empresa pública Centrals i Infraestructures per 
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a la Mobilitat i les Activitats Logístiques SA (CIMALSA) i el 
Port de Barcelona. En aquest sentit, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, publicava el 14 de desembre de 2007 
l’anunci pel qual CIMALSA treia a concurs la consultoria i 
assistència tècnica en la redacció del Pla Parcial del sector 
logístic de la plataforma intermodal del Far d’Empordà. A 
l’hora de desenvolupament un projecte de centre intermodal 
amb l’extensió i conseqüències tant sòcioeconòmiques com 
mediambientals del que ens ocupa, el territori ha de poder 
participar en les decisions que li condicionen el present i 
el futur.Per tot això exposat, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: Primer.- Instar 
al Govern de la Generalitat de Catalunya que per a la gestió 
del Centre Intermodal del Far d’Empordà i Vilamalla es 
constitueixi un ens de gestió amb participació dels 
ajuntaments del Far d’Empordà, Vilamalla i Figueres, el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona, 
els governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, el 
port de Barcelona i la Cambra de Comerç de Girona. Segon.- 
Fer arribar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca 
de l’Alt Empordà, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a la 
Diputació de Girona, als governs de l’Estat Espanyol i de la 
Generalitat de Catalunya i a la Cambra de Comerç de Girona." 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ha estat 
una moció que ha estat debatuda en el marc de la Junta de 
Portaveus; que ha de fer possible ajudar als ajuntaments 
petits que es troben que pel planejament superior no estan en 
condicions d'atendre àrees logístiques i àrees en presència 
del teixit industrial i que aquesta és una activitat que en 
el planejament en el terme municipal de Figueres no es 
contempla; que si es vol exercir la capitalitat estaria molt 
bé poder-se dotar com a àrea urbana d'alguna forma 
consorciada en què la ciutat pugui ajudar amb l'àrea tècnica 
i amb el suport a fer possible que aquests petits municipis 
puguin atendre amb criteris de sostenibilitat, però també de 
viabilitat econòmica aquests complexos urbanístics. 

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

Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple 
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la moció 
abans transcrita. 
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----13. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Assistència social: Pregunta que formula la senyora Mata 
Solsona sobre el per què no han rebut informació de la visita 
de la Consellera Capdevila a la ciutat i prec perquè se'ls 
informe sobre el conveni del Punt de Trobada de Figueres. Fa 
ús de la paraula la senyora Mata Solsona que diu que els ha 
arribat informació que demà hi ha prevista una visita a la 
ciutat de la senyora Capdevila Consellera de Benestar Social; 
que no han rebut informació per part de l'Ajuntament; que si 
que els ha arribat la visita del Conseller Ausas del 
departament de Governació; que fa notar aquesta disfunció; 
que els agradaria que es pugués corregir perquè entenen que 
una visita institucional ha de ser informada a tots els 
membres de l'Ajuntament i no només als de l'equip de govern; 
que segons informació que els ha arribat un dels temes que es 
tractarà és el del conveni vinculat al Punt de Trobada de 
Figueres; que entenen que és una tema que demà es tractarà i 
que la informació deu estar disponible i informable i que 
abans de llegir-ho demà als diaris els agradaria rebre 
informació sobre quin és el tema vinculat aquest conveni amb 
el departament d'acció social i ciutadania. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquest 
tema ha estat informat a tot el plenari i que els regidors 
coneixen per part de l'àrea de l'alcaldia la visita de la 
Consellera; que no sap si és a través dels seus portaveus o 
és a través el conjunt dels regidors, però que és segur que 
tots els grups municipals tenen coneixement de l'existència 
d'aquesta visita i que aquest conveni ha estat aprovat pels 
òrgans col.legiats. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les dinou 
hores i trenta-dos minuts, compareix el senyor Canet Coma que 
s’incorpora a la sessió. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula la senyora Bonany 
Pagès que diu que es tracta de l'aprovació de la signatura 
entre les dues institucions del conveni sobre el Punt de 
Trobada; que és un servei que es presta quan una parella es 
troba en tràmits de separació i perquè després d'una 
disposició judicial l'arribada d'una criatura no suposi viure 
cap tipus de situació de violència; que fa un any que es 
porta a terme i que és la renovació d'aquest conveni. 
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 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no sap si s'ha pactat el tema de repreguntar i que es 
bàsic que es preservi el torn de preguntes. 
 
----Fires i festes: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la venda d'alcohol a menors de 16 anys a les barraques. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que ha 
estat informat per uns pares sobre un fet que va passar a 
barraques el dissabte a la nit; que aquests pares van ser 
avisats pels amics del seu fill que aquest es trobava en un 
estat no bastant bo; que es van traslladar al recinte de 
barraques; que es van trobar el seu fill en un estat etílic, 
golpejat i que li havien robat el mòbil i la cartera; que va 
ser traslladat a l'hospital; que la data preocupant és que 
aquest noi té 14 anys; que els metges van informar als pares 
que va estar a punt de patir un coma etílic; que és un tema 
que ja fa temps que volia comentar, però que sembla que si es 
toca et poden tractar de poc progre o acusar de no tenir un 
esperit juvenil; que no és culpa de l'equip de govern, sinó 
d'una permisimitat de molts demandats; que a barraques es 
serveix alcohol a menors de 16 anys; que si un noi o una noia 
té un coma etílic l'Ajuntament seria responsable directe; que 
creu que aquest Ajuntament no pot fomentar l'ús de l'alcohol; 
que aquests pares estan molt preocupats; que sol.licitaran 
poder parlar amb l'alcalde o amb els responsables per exposar 
aquest problema; que des del grup Popular proposen que en el 
moment d'atorgar a les diferents entitats les barraques se'ls 
faci signar que compliran la llei tal com marca la 
Generalitat de Catalunya; que hi hagi més control; que hi 
hagi una campanya d'informació sobre l'alcohol i les drogues 
perquè hi ha escoles a la ciutat que porten aquesta campanya 
d'informació al jovent abans de la setmana de fires; que 
l'Ajuntament ho hauria de fer; que als pressupostos hi ha 
partides molt importants per la drogodependència; que tots 
han estat a barraques i saben que quan s'hi entra el que no 
se sent és precisament olors de geranis, sinó unes olors que 
tots saben les que són; que és un assumpte molt important i 
que s'hauria de posar fil a l'agulla. 
 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que cal preguntar a quina hora va passar això a aquest noi de 
catorze anys. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que no es pot fer debat; que no es pot ser rigorós amb 
l'oposició i lax amb el govern. 
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 Seguidament, torna a intervenir la senyora Milán 
Peñalver que diu que cada any a barraques hi ha el Som.nit; 
que aquest any s'ha tornat a fer i que existeix una barraca 
que dóna informació als joves sobre drogues, alcohol o 
conductes de risc sexual; que aquest any també es va parlar 
amb totes les entitats que tenien barraques i que totes van 
estar d'acord sobre el consum responsable; que creu que les 
barraques van ser molt correctes amb la dispensa d'alcohol; 
que ara hi ha la moda del botellón; que el botellón és una 
altra història, però que té constància que la policia hi va 
estar a sobre; que també és important preguntar-se que fa una 
criatura de 14 anys a barraques a segons quina hora agafant 
un coma etílic; que no totes les coses s'han de derivar a 
l'administració; que les famílies també són responsables del 
lloc on deixen anar els seus fills i fins a quina hora i que 
els han d'ensenyar a que no beguin. 
 
----Assistència social: Prec que formula la senyora Mata 
Solsona sobre el fet de no haver rebut informació de la 
visita de la Consellera Capdevila a la ciutat. Fa ús de la 
paraula la senyora Mata Solsona que diu que no vol reinsistir 
amb els temes, però que vol aclarir que el senyor Eduard 
Custey els acaba de fer arribar la invitació de la Fundació 
Altem a l'assistència en un acte en el qual assisteix la 
Consellera Capdevila; que entenen que si la Consellera 
Capdevila ve a l'Ajuntament es podrien donar per convidats 
com a regidors i membres del consistori; que aquesta era la 
seva demanda i que la Fundació Altem els ha fet arribar 
mitjançant l'Ajuntament. 
 
----Personal: Pregunta que formula la senyora Mata Solsona 
per demanar informació sobre els pactes entre l'Ajuntament i 
la societat Ecoserveis en relació a les demandes sindicals 
que s'havien plantejat. Fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que pregunta si és possible disposar d'informació 
sobre els pactes als que l'ajuntament ha arribat amb la 
societat Ecoserveis en relació a les demandes sindicals que 
s'havien plantejat i la resolució del conflicte a la qual 
s'ha arribat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sense 
cap mena d'inconvenient el conseller delegat els transmetrà 
per escrit els acords que s'han prés i que seran públics i a 
l'abast de tothom. 
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----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre si té dret a una replica després de fer una pregunta.                          
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que 
anteriorment quan es feia una pregunta es tenia dret a una 
replica i que cal preguntar si es continua amb aquest 
sistema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que per part 
de l'alcaldia presidència no hi ha cap inconvenient, però que 
aquesta és una de les coses que s'han d'acabar de precisar 
quan es consensui l'espai de torn de preguntes; que no es pot 
convertir el torn de precs i preguntes en un torn de debat i 
que el senyor Borrego té la paraula i pot preguntar el que 
consideri adient. 
 
----Fires i festes: El senyor Borrego Torres informa que 
algunes barraques venen alcohol a menors de 16 anys i que el 
govern se n'ha de fer responsable. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que transmetrà als pares el que 
la regidora de joventut acaba de dir; que no es pensava que 
es fés aquesta contesta; que s'ha sorprès; que aquests nois 
no fan botellón; que ho pot assegurar; que no sap d'on ha 
tret això la regidora; que potser va passar a les dues i que 
no són hores tant intempestives; que se'l va acusar de no 
tenir esperit juvenivol quan va acusar que l'Ajuntament feia 
festes a la una i mitja de la nit; que creu que hi ha una 
responsabilitat i que és molt clara; que segons quines 
barraques venen alcohol a menors de 16 anys; que l'Ajuntament 
s'ha de fer responsable d'això; que el govern ha de fer un 
control de tot això i que la regidora no pot acusar a uns 
pares quan sap perfectament que es ven alcohol a menors a 
segons quines barraques. 
 
----Policia urbana: Preguntes que formula el senyor Borrego 
Torres sobre les visites que es van fer, la quantitat d'actes 
que es van aixecar i el per què no es van tancar els 
establiments de persones immigrants que estaven oberts el dia 
1 de maig. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
dia que el dia 1 de maig que és festa obligatòria per tots 
els establiments; que a la ciutat hi van haver una sèrie 
d'establiments que no van complir aquesta norma; que estan 
regentats per persones immigrants; que va sol.licitar en dues 
ocasions a la Guàrdia Urbana que hi havia establiments 
d'aquests que estaven oberts; que voldria se li contestés les 
visites que es van fer als locals, la quantitat d'actes que 
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es van aixecar i el per què no es van tancar, ja que el dia 
de Nadal es van tancar establiments; que la llei obliga a 
tothom a tancar el dia 1 de maig i que voldria que se li 
contesti a aquestes preguntes. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que es 
contestarà degudament amb precisió de les actuacions que es 
van fer aquell dia; que a una ciutat oberta i acollidora una 
persona quan passa a residir a la ciutat deixa de ser 
immigrant i és resident de la ciutat de Figueres; que  
aquestes persones pel seu origen són d'immigrants, però que 
s'hauria d'anar erradicant aquesta qualificació perquè són 
gent que deuen pagar els seus impostos i que són residents de 
ple dret a la ciutat; que s'ha d'anar adequant aquesta 
voluntat de valors de ciutat oberta i liberal que sempre 
prediquen amb el vocabulari que es fa servir i que des de la 
regidora d'activitats detallaran amb precisió les actuacions 
que s'han fet perquè l'objectiu que es persegueix també és el 
del govern. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Bertran 
Soler sobre les partides de les Fires de la Santa Creu. Fa ús 
de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que a la Junta 
de Govern del dia 4 d'abril, a les partides de Fires i 
Festes, va veure una partida que no era la mateixa de les 
altres; que  la partida d'11.940 euros que van costar els 
focs artificials estava a la partida de Firagri i que li va 
sobtar; que vol preguntar com és que la partida que havia 
d'anar junt amb les despeses de les Fires de Santa Creu està 
inclosa a la partida de Firagri. 
 Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
és veritat que això estava en aquesta partida; que s'està 
preparant un expedient de crèdit extraordinari i de suplement 
de crèdit amb el qual aquestes partides quedaran 
regularitzades, ja que en el moment de l'aprovació dels 
pressupostos es van figurar unes partides d'ingressos i de 
despeses de Firagri; que ara es fa una regularització d'això, 
ja que s'ha prés la decisió que no se celebrarà Firagri i que 
això s'aplicarà amb aquestes despeses de Santa Creu. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que li sembla correcte que es faci una 
partida de crèdit; que hagués semblat molt més correcte que 
aquesta modificació de crèdit s'hagués fet en el moment 
oportú; que si el senyor Ollé és el regidor d'Hisenda ha de 
saber que les partides que no es fan servir o que s'han 
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d'utilitzar la modificació de crèdit ha de passar 
obligatoriament pel ple; que això no s'ha passat; que si 
Esquerra denuncia només faltaria que no es regularitcés; que 
prega que el senyor Ollé sigui que tenen raó i que una altra 
vegada s'esmeraran més a fer modificacions de crèdit perquè 
hi ha gent que són veterans a l'ajuntament i que això és 
l'abece de l'ajuntament. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre la falta d'informació en el problema de les 
antenes parabòliques de les façanes. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que diu que s'alegra que s'hagi posat 
fil a l'agulla en el problema de les antenes parabòliques de 
les façanes; que és un problema molt greu; que el dia 7 de 
febrer va presentar una moció sobre això i que va retirar-la 
perquè van comentar que el regidor el mantindria informat en 
tot moment; que ho va tornar a comentar en un altre Ple; que 
van insistir que el mantindrien informat en tot moment; que 
lamentablement i una vegada més un regidor de l'oposició s'ha 
hagut d'assabentar pels mitjans de comunicació d'aquest 
afaire; que troba lamentable, ja que és una moció que va 
presentar el grup municipal Popular; que van dir que els 
mantindrien informats; que en cap moment s'ha fet; que si van 
retirar la moció en aquell moment era perquè els van 
assegurar que els mantindrien informats i que no ha estat 
així en cap moment. 
 Seguidament, intervé el senyor Richard Elelman que diu 
que demana disculpes públicament perquè es possible que 
s'hagi oblidat de passar informació al senyor Borrego i que 
demana disculpes. 
 
----Vies publiques: Pregunta que formula el senyor Bertran 
Soler sobre la talla d'uns arbres al barri de la Marca de 
l'Ham. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu 
que s'ha assabentat que a la Marca de l'Ham s'han tallat un 
arbres; que els serveis tècnics de l'Ajuntament no els volia 
tallar, ja que els veïns al.legaven que tenien alergies, però 
que no van presentar cap certificat metge; que no es van 
tallar; que després sense haver presentat cap certificat 
metge s'han tallat aquests arbres; que vol preguntar si això 
és o no veritat. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que no és la 
regidora de medi ambient la que vetlla per aquestes 
qüestions, sinó que és Ecoserveis; que és un tema que es va 
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tractar fa temps; que hi havia una discrepància en el barri 
sobre si aquells arbres que es plantaven quan es va 
reurbanitzar el carrer eren els adequats o no, ja que hi 
havia algunes famílies que tenien greus problemes d'alergies; 
que es va produir una certa confrontació veïnal i que al 
final no es van tallar, però que es va decidir traslladar 
alguns exemplars. 
 
----Protocol: Prec que formula el senyor Canet Coma perquè es 
feliciti publicament al Grup d'Empordanesos i Empordaneses 
Solidaris i a Kawral Fuladu pel premi que van obtenir a la 
nit de la comunicació que organitzava el diari El Punt. Fa ús 
de la paraula el senyor Canet Coma que diu que demana 
disculpes pel retard; que vol fer una proposta com és que el 
plenari feliciti publicament el Grup d'Empordanesos i 
Empordaneses Solidaris i a Kawral Fuladu pel premi que van 
obtenir per a la seva tasca amb projectes en el Senegal, per 
una continuada tasca que estan fent i per la que van ser 
premiats el dia 26 del mes anterior a la nit de la 
comunicació que organitzava el diari El Punt; que van rebre 
el premi que atorga la Diputació de Girona a aquestes accions 
de col.laboració, cooperació amb el tercer mòn i que el 
plenari de Figueres se n'ha de sentir orgullós i que s'hauria 
de fer arribar una declaració institucional felicitant les 
dues entitats, ja que no passa sempre que gent de Figueres 
amb feines d'aquestes rebi reconeixements exteriors i que 
seria un oblid que com a plenari no es poden permetre no fer 
aquesta felicitació i que proposen un acord unànim de plenari 
i que si no presentarien una moció. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que tots 
estan d'acord amb aquesta felicitació; que el govern ja l'ha 
fet i que el fet que el plenari s'hi afegeixi li sembla molt 
oportú. 
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la corporació que diu que si es vol prendre un acord s'ha 
de tornar a l'apartat d'assumptes urgents. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que creu que el govern atén el prec del senyor Canet i que es 
traslladarà el sentiment del plenari amb una carta que es 
farà en nom de tot el consistori i que no cal que es violenti 
l'ordre del dia. 
 
----Ajuntament: Prec que formula la senyora Mata Solsona 
perquè es rebin amb celeritat els resultats d'una campanya 



 24 

d'enquesta entre els ciutadans. Fa ús de la paraula la 
senyora Mata Solsona que diu que s'han assabentat que s'ha 
endegat novament una campanya d'enquestes entre els ciutadans 
de la ciutat; que demanen que una vegada finalitzada 
l'enquesta se'ls facin arribar els resultats amb més 
celeritat que els sis mesos que han transcorregut des de que 
es van assabentar que es feien. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que ja fa temps que es van encarregar; que a la mateixa 
partida hi anaven dues enquestes; que esperen tenir-les amb 
més celeritat i que quan les tinguin ja les lliuraran. 
  
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les dinou hores i cinquanta minuts, de la qual cosa dono 
fe.  
 
 


