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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.10 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 5 
de juny 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, Francesc Canet Coma, 
Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora 
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler 
i Diego Borrego Torres, amb assistència del secretari 
general, Fernando González Cebrián, i de l'interventor, 
Carles Pigem Ramis, per tal de fer la sessió ordinària en 
primera convocatòria. 

Excusa la seva absència el senyors Juan Casas Luís. 
A les dinou hores, el President declara oberta la 

sessió. 
 

----1. Es deixa damunt la taula l'aprovació de les actes de 
les sessions anteriors ordinàries dels dies 10 de gener, 7 de 
febrer, 6 de març, 3 d'abril i 8 de maig de 2008 i 
extraordinàries dels dies  11 i 29 de febrer, 18 d'abril i 8 
de maig de 2008. Fa ús de la paraula la Presidència que 
pregunta si s'aproven les actes a què es refereix el punt 
número 1 de l'ordre del dia de la sessió. 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que el 
número d'actes que se sotmeten a aprovació es elevat. 
Continua dient que han de fer esmenes a algunes actes, però 
que se les volen llegir amb més cura i finalitza preguntant 
si avui es pot fer una aprovació provisional de les actes i 
en una sessió posterior introduir les esmenes.  
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la corporació que diu que les actes no es poden aprovar 
provisionalment i introduir-hi a posteriori esmenes; que el 
que es podria fer és aprovar avui les actes respecte de les 
quals no es vol fer esmenes i deixar la resta de les actes 
per a aprovació en una sessió posterior. 
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 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que si no perjudica el funcionament de l'administració 
demana que quedi sobre la taula l'aprovació de totes les 
actes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el secretari 
general de la corporació que diu que el fet de no aprovar 
avui les actes no afecta el funcionament de l'administració i 
pregunta si són totes les actes les que queden pendents 
d'aprovació o si s'aprova alguna. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que prefereix que no s'aprovi cap acta perquè se les 
volen llegir amb cura per introduir esmenes. 
 A continuació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, 
acorda deixar damunt la taula l'aprovació de les actes de les 
sessions anteriors ordinàries dels dies 10 de gener, 7 de 
febrer, 6 de març, 3 d'abril i 8 de maig de 2008 i 
extraordinàries dels dies  11 i 29 de febrer, 18 d'abril i 8 
de maig de 2008. 
 
----2. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació 
del Pla parcial del sector Sant Isidre d'iniciativa privada. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió de 30 de 
gener de 2008 va suspendre l'aprovació definitiva de la 
modificació puntual del Pla parcial del sector Sant Isidre a 
la incorporació de diferents determinacions i precisions:  
manteniment de la tipologia edificatòria agrupada entre 
mitgeres; a l'emissió de diferents informes (Direcció General 
de Comerç i de Fomento) concreció pel que fa a paràmetres de 
percel·la mínima, la incorporació de la normativa de la 
totalitat del pla parcial, i l'establiment de les seccions 
dels plànols 07 i 08 com a normatives. Una vegada completat 
l'anterior, d'acord amb l'informe tècnic, 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 
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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 parcial del sector Sant 
Isidre, d'inciativa privada, adjunt a aquesta proposta. 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." 
 
----3. Urbanisme: S'aprova provisionalment la modificació del 
pla general d'ordenació urbana consistent en corregir la 
delimitació de la finca del Patronat de la Catequística 
qualificada amb la clau 6ª d'equipaments i dotacions. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"L'actual Pla General d'Ordenació urbana de Figueres, 
aprovat el 12 d'abril de 1983, al plànol 5.2 d'ordenació del 
sòl urbà, apareix grafiada la finca del Patronat de la 
Catequística, amb la clau 6a (sistema d'equipaments i 
dotacions) però, una porció de la finca es qualifica amb la 
clau a32, és a dir, com a zona d'ordenació aïllada per 
l'edificació en parcel.la, amb la zona 2 de dominància 
unifamiliar. Aquesta porció de finca qualificada amb la clau 
a32 és un error que consta a la representació gràfica del pla 
general, i que ha de ser corregida. Amb posterioritat, el 
document d'adaptació cartogràfica del pla general de 1990 
corregeix en part aquesta errada, i que es reprodueix a la 
fitxa del Pla especial de protecció del catàleg d'edificis 
del municipi, de 1989, però no resolen correctament aquesta 
errada. Amb escrit registrat d'entrada núm. 3691 de 15 de 
febrer de 2008, el Sr. Lluís Illa Romans, en representació 
del Patronat de la Catequística, aporta proposta de 
modificiació puntual del pla general, redactada per 
l'arquitecte Jaume Torrent i Genís, a l'objecte de resoldre 
aquesta errada, tot demanant que s'admeti i s'aprovi aquesta 
modificació puntual. D'acord amb l'anteror, i, previ 
l'informe jurídic, els serveis tècnics van elaborar la 
propost tècnica de modificació puntual del pla general, i que 
va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió 
plenària del dia 6 de març de 2008. Una vegada completat el 
tràmit d'exposició pública i audiència, no s'han formulat 
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al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 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 
provisionalment la modificació del pla general d'ordenació 
urbana consitent en corregir la delimitació de la finca del 
Patronat de la Catequística, qualificada amb la clau 6a 
d'equipaments i dotacions, d'acord amb el document adjunt. 
2n- Donar trasllat d'aquest acord i amb l'expedient, instar 
l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 
 
----4. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació 
del Pla parcial del sector Cendrassos Sud d'iniciativa 
privada. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

"La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió de 30 de 
maig de 2007 va aprovar definitivament la modificació del pla 
parcial del sector Cendrassos Sud, d'iniciativa privada, i 
promogut per la Junta de Compensació Residencial Cendrassos, 
si bé supeditant aquest acord a la incorporació de diferents 
determinacions, precisions i ajustos, els quals van ser 
objecte d'un text refós aprovat per l'Ajuntament Ple en 
sessió del dia 13 de desembre de 2007. Això no obstant, la 
Comissió Territroial d'Urbanisme de Girona en sessió del 30 
de gener de 2008, no va donar conformitat a l'esmentat text 
refós, tot requerint la incorporació de tres concrecions,la 
primera relativa donar continuïtat al carrer Puig Neulós, la 
segona per a concretar i definir amb més precisió els usos 
dels equipaments, i la tercera relativa a precisar millor les 
previsions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
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D'acord amb les prescripcions fixades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme,  l'arquitcte redactor Sr. Jordi 
Cuadras i Avellana, ha procedit a incloure les pertinents 
esmenes al document del text refós d'aquesta modificació 
puntual,el qual ha estat object de l'informe tècnic favorable 
de 14 d'abri de 2008. 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 parcial del sector Cendrassos Sud, d'iniciativa privada, 
adjunt a aquesta proposta. 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." 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els dinou 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, Canet Coma, Mata Solsona, Solé 
Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; 
i en contra el senyor Borrego Torres. 
 
----5. Personal: S'aprova inicialment la modificació de la 
plantilla. El senyor Casellas Borrell procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"Vist que  per causes organitzatives és necessari  
reorganitzar l’àrea d’urbanisme i medi  ambient. Vistes les 
al.legacions realitzades per la Junta de Personal i el Comitè 
de Personal referents a la plantilla 2008 i que es varen 
desestimar íntegrament en el Ple municipal de data  7 de 



 6 

febrer de 2008 d’aprovació definitiva  del  pressupost. Vist 
que  per portar a terme  les esmentades modificacions és 
necessari  modificar la plantilla de personal  funcionari , 
la de personal laboral  i la relació de llocs de treball  de  
l’any 2008; Vist que la plantilla de  personal municipal 
s’aprova anualment amb el pressupost municipal; Vist 
l’article 27 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el  
Reglament de personal municipal   al servei de les entitats 
locals ( Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 
de setembre de 1990), la Comissió Informativa de l’àrea de 
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme 
i Participació Ciutadana, proposa al Ple Municipal  que  
adopti els acords següents: 1r.Aprovar inicialment les 
modificacions en les plantilles de personal que tot seguit es 
diran: PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: SUPRIMIR. III - 
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe 
tècnica superior. Plaça: enginyer municipal. Grup: A. Subgrup 
A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. B) SUBESCALA 
DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: places comeses especials. 
Plaça: Tècnic en gestió documental. Grup: C. Subgrup C2. 
Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. c) Classe : 
personal d'oficis. Plaça: operari. Grup: E. Nombre de places: 
1. Nombre de vacants: 1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
CREAR. II - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. a) Subescala 
tècnica. Plaça: Tècnic. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de 
places: 1. Nombre de vacants: 1. d) Subescala auxiliar. 
Plaça: Auxiliar. Grup: D. Subgrup C2. Nombre de places: 2. 
Nombre de vacants: 2. III - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. 
A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe: tècnica superior. Plaça: 
Arquitecte superior. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places:  
1. Nombre de vacants: 1. Plaça: Tècnic de gestio i informació 
territorial. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. Plaça:  Enginyer superior industrial. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. Plaça:  
Enginyer de projectes d’urbanització i serveis. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. 
Classe : tècnica diplomada. Plaça: Enginyer tècnic 
industrial. Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: 
places comeses especials. Plaça: Diplomat en documentació. 
Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 
1. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: CREAR. BRIGADA MUNICIPAL 
D'OBRES. Secció electricitat-lampisteria. Plaça: oficial 2º 
lampista. Titulació: graduat escolar, 1er grau de formació 
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professional o equivalent. Nombre de places: 1. Nombre de 
vacants: 1. GRUP DE SUBALTERNS. Plaça: porter-ordenança. 
Titulació: certificat d'escolaritat. Nombre de places: 4. 
Nombre de vacants: 4. 2n. Aprovar, inicialment, les fitxes 
descriptives de llocs de treball de nova creació que consten 
a l’annex 1). 3r.. Aprovar, inicialment, les modificacions  
de la relació de llocs de treball de les fitxes descriptives 
que consten a l’annex 2).A aquest annex s’adjunta l’infome i 
l’organigrama  justificactiu de les modificacions dels llocs 
de treballs de l’àrea d’urbanisme i medi ambient. 4t. Aprovar 
inicialment  les retribucions que  són   les  que consten a 
l’annex 3). 5è. Exposar l’expedient a informació pública 
durant el termini de 15 dies hàbils a l’efecte de presentació 
de reclamacions. 6è. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s’han d’introduir dues esmenes; que la primera esmena 
consisteix en canviar a la segona línia del full número 4 del 
dictamen l'expressió "Plaça: Diplomat en documentació" per 
l'expressió "Plaça: Diplomat en biblioteconomia i 
documentació" i que, en quant a la segona esmena s'ha de 
canviar a la primera línia de l'annex 3 de l'expedient sota 
l'expressió "C. Esp" la quantitat 185,56 per la quantitat 
2.104,86. 

Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple 
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les esmenes 
presentades per la Presidència. 

A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que celebren que aquest Ajuntament es pugui 
dotar de més recursos humans si és que així cal; que volen 
puntualitzar que els agradaria pensar que els recursos humans 
s'incrementen de forma equilibrada entre totes les àrees de 
l'ajuntament i no centrats només en una àrea; que seria bo 
que es dotessin d'una certa racionalitat; que s'hauria 
d'haver fet una previsió en el moment dels pressupostos; que 
s'hauria d'haver evaluat què vol dir un increment que en 
aquest moment es valora en 500.000 euros; que queden 
consolidats en el capítol I i que ja d'ara en endavant 
s'incrementen en el pressupost municipal; que pensen que 
l'increment de personal diu quina és la política que vol 
tenir un ajuntament; que aquest increment diu que 
l'Ajuntament de Figueres aposta més cap a l'urbanisme que 
potser cap a d'altres àrees a les quals des del grup 
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municipal d'Esquerra Republicana s'ha insistit que està 
mancat de personal; que el propi Ple ha reconegut que no 
presta tots els serveis que es voldria justament per manca de 
personal; que els sembla bé que s'incrementi personal si és 
que cal, però que no es faci d'aquesta manera; que no es 
centri tant en una sola àrea; que no es respongui només a 
criteris d'una àrea determinada i molt especialment a l'àrea 
d'urbanisme, sinó que pensen que hauria calgut fer una 
evaluació àmplia de quines són les necessitats i de quins són 
els dèficits i potser fer un creixement d'entrada més evaluat 
a nivell pressupostari i segur que més equilibrat a nivell de 
les diferents àrees. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que interarà constestar les precisions que la senyora Mata ha 
fet; que s'ha anat reconeixent i s'ha anat dient que calia 
fer un seguit de modificacions de part de l'organigrama des 
de l'àrea de recursos humans que permetin situar aquesta 
administració en el segle XXI; que arrel de l'aprovació del 
darrer pressupost es va poder incorporar el senyor Ludevid, 
director gerent de l'àrea d'urbanisme; que una de les 
prioritats del govern és anar arreglant les coses que pensen 
que pitjor estan; que creuen que el fet que l'àrea 
d'urbanisme no estava funcionant prou bé els portava a 
prioritzar-la en aquest moment perquè pensen que és una àrea 
que s'ha d'endreçar; que la directora de recursos humans està 
començant a preparar i buscar els elements necessaris per 
poder portar endavant la catalogació i una nova valoració de 
llocs de treball que ha de portar en alguns casos a 
redistribuir el personal i també a reforçar les àrees que en 
aquest moment estan mancades; que es podrà fer una molt bona 
previsió de quines seran les despeses relatives a aquesta 
millora; que també ha de poder fer possible que hi hagi una 
bona retribució per als nivells més baixos de la casa; que 
tot això es farà i es posarà en marxa; que no pot compartir 
és que els costos de l'increment de personal relatius a 
aquest any afecten només a quatre mesos; que són quatre mesos 
que el govern valora en un increment sobre el que s'havia 
previst en el pressupost de 150.000 euros; que admet que no 
500.000, però que a partir de l'any que ve que l'increment 
serà de 400.000 euros per aquestes places que en aquest 
moment s'estan creant i que consideren vist l'informe que ha 
elaborat el senyor Ludevid que aquesta és una qüestió molt 
important per aquesta casa per fer possible que tot funcioni 
molt millor. 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que en el plenari que van discrepar dels pressupostos 
va fer un parell d'intervencions que vol recordar; que una de 
les al.legacions que van presentar com a grup municipal i que 
se'ls va rebutjar deia que justament el que es fa ara; que 
avisaven que a recursos humans no era procedent un càrrec de 
confiança perquè no podia signar i es demanava que es crees 
una plaça de tècnic d'administració general; que celebren que 
ara el govern rectifiqui, però que des d'Esquerra ja ho van 
dir en aquell moment; que no entenen per què es va rebutjar 
en aquell moment l'al.legació que s'havia presentat en data 
30 de gener de 2008; que ara fan exactament allò que van dir 
que es fes en aquell moment; que ara hi haurà dues persones 
un càrrec de confiança i un tècnic d'administració general; 
que hagués estat més lògic contractar primer un tècnic 
d'administració general que fés la proposta i després  
ampliar aquesta àrea si calia; que és un exemple que a 
vegades les propostes si venen de l'oposició no se'ls fa 
gaire cas; que també el govern va rebutjar la gran majoria de 
les al.legacions que va fer el comitè d'empresa; que ara es 
comença el dictamen dient que d'acord amb les al.legacions 
rebutjades en aquell moment; que han de celebrar que 
rectifiquin, però que quan deien el que  deien no ho feien  
només per fer oposició, sinó perquè pensaven que la plantilla 
municipal havia de tenir un altre plantejament; que el senyor 
Casellas està justificant l'increment en l'àrea d'urbanisme i 
medi ambient; que gairabé tot és subjectiu de si faltaven 
molts o en faltaven pocs; que si no s'han equivocat aquesta 
àrea acabarà amb 73 treballadors dels quals, a part del 
Gerent, hi ha 29 tècnics, 18 coordinadors i tècnics i 26 
operaris; que no els sembla la millor distribució d'aquesta 
àrea; que és una opinió que no serà compartida pel govern; 
que aquesta mena de dibuix que queda d'aquesta àrea pensen 
que està una mica distorsionat com ho estava l'àrea de 
recursos humans amb la decisió que el govern prenia; que creu 
que es bo que es digui; que celebren que es rectifiquin 
al.legacions que no es van acceptar en el seu moment tant del 
comitè de personal com del seu grup municipal; que recorda 
que els diners si es fa cas del que el senyor Casellas acaba 
d'explicar per a l'any que ve seran 400.000 euros; que 
d'entrada es refien de la xifra; que ja discutiran en el seu 
moment si són 400.000 o 500.000 com ha dit la senyora Mireia 
Mata els que es consoliden a cada pressupost municipal; que 
si aquesta és la primera reordenació d'una àrea i totes les 
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àrees han de passar per una semblant reordenació han de 
permetre que digui que espanta una mica la hipoteca dels 
propers pressupostos si en totes les àrees cal tanta 
transformació com en aquesta; que són conscients que els 
pressupostos s'han de complir; que estan segurs que un 
excel.lent regidor d'economia com és el senyor Ollé es 
perfectament conscient de la preocupació que el segon o 
tercer pressupost que haurà d'elaborar si ha reordenacions a 
mig any d'aquest abast i que no sap com quedaran els propers 
pressupostos; que tots saben com s'acaben els pressupostos 
quan no quadren; que quan no quadren s'han d'augmentar els 
impostos sobretot si els ingressos no arriben i que ho volen 
dir sense cap dramatisme ni tremendisme i que han de ser 
conscients que al cap de pocs mesos d'aprovar un pressupost 
haver de fer aquesta remodelació potser té una explicació, 
però que si n'hi ha d'haver gaires més al llarg de l'any no 
saben com es quadraran els números. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta 
modificació respon a una aposta clara per l'àrea d'urbanisme 
i d'acció territorial; que no s'ha de fer una distinció tan 
clara entre el que són les polítiques que serveixen a les 
persones i les polítiques d'acció territorial; que quan es 
garanteix que el pla de rondes es pugui completar s'està 
millorant la mobilitat del conjunt de la ciutat; que quan es 
preocupen que en l'àrea d'urbanisme es puguin completar amb 
molt més zel del que es feia fins ara la concessió de 
llicències s'està patint per la butxaca dels ciutadans; que 
quan es garanteix que des de l'àrea d'urbanisme es puguin 
engegar polítiques per dinamitzar el patrimoni arquitèctonic 
de la ciutat, per apostar per la rehabilitació d'edificis i 
per apostar pel desenvolupament de noves àrees residencials 
estan patint per les persones; que no faria una distinció tan 
clara com ha semblat intuir de les intervencions de la 
senyora Mata i del senyor Canet en dir que quan el govern fa 
aquestes decisions no es preocupen de la gent, sinó que es 
preocupen d'una àrea tècnica que està molt lluny de la gent; 
que és just al contrari; que els ajuntaments que han fet 
polítiques de més progrés i de més transformació social s'han 
dotat de grans instruments a les àrees d'urbanisme i a les 
àrees d'arquitectura; que la reflexió de per què es fa ara i 
no s'ha fet abans és perquè aquest govern intenta treballar 
amb mètode i de forma sistemàtica; que el primer que van fer 
va ser encarregar una auditoria urbanística que va permetre 
dimensionar quines eren les mancances que tenia aquesta àrea 
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i quins eren els objectius a assolir; que aquesta auditoria 
s'ha paït i s'ha dimensionat; que una de les conseqüències 
d'aquesta auditoria urbanística es l'aprovació d'un nou 
organigrama que ha de permetre impulsar d'una forma 
determinant l'àrea d'urbanisme i l'àrea d'arquitectura del 
municipi; que ho creuen perquè era un compromís electoral i 
era un compromís de programa de govern; que després d'haver 
fet l'auditoria i d'haver dimensionat unes mancances es 
tradueix en unes conseqüències econòmiques i de personal; que 
en quant a la pregunta del per què es canvia de posició en 
relació a les al.legacions que va presentar el comité 
d'empresa no es que en aquells moments es considerés que les 
esmenes eren correctes o incorrectes, sinó que es va dir que 
no era el moment d'atendre-les perquè volien treballar de 
forma sistemàtica, amb mètode i que volien incorporar una cap 
de recursos humans que ajudés a incorporar criteri a aquesta 
presa de decisions; que amb el criteri de la cap de recursos 
humans totes aquestes qüestions es van endreçant; que ara 
s'ha endreçat l'àrea d'urbanimse i d'arquitectura i que 
progressivament s'aniran endreçant altres àrees de 
l'ajuntament; que comprèn que vulguin buscar incoherències en 
l'acció del govern, però que l'acció del govern es pot anar 
resseguint; que té aquest mètode sistemàtic de encàrrec de 
diagnósis, evaluació de problemes, plantejament d'objectius i 
plantejament de solucions per atendre aquests objectius; que 
això és el que es fa avui aquí; que entén que és el que ha de 
fer un govern que vol ser previsible i que es poden anar 
preveient les places que estan en condicions d'anar generant. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament adopta, en votar-hi a favor els 
catorze 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 i Borrego Torres; i en abstenir-se els sis membres 
de l'Ajuntament següent: Canet Coma, Mata Solsona, Solé 
Soler, Besora Causadias,  Carbonell Sabartés i Bertran Soler, 
l'acord següent: 

"Vist que  per causes organitzatives és necessari  
reorganitzar l’àrea d’urbanisme i medi  ambient. Vistes les 
al.legacions realitzades per la Junta de Personal i el Comitè 
de Personal referents a la plantilla 2008 i que es varen 
desestimar íntegrament en el Ple municipal de data  7 de 
febrer de 2008 d’aprovació definitiva  del  pressupost. Vist 
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que  per portar a terme  les esmentades modificacions és 
necessari  modificar la plantilla de personal  funcionari , 
la de personal laboral  i la relació de llocs de treball  de  
l’any 2008; Vist que la plantilla de  personal municipal 
s’aprova anualment amb el pressupost municipal; Vist 
l’article 27 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el  
Reglament de personal municipal   al servei de les entitats 
locals ( Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 
de setembre de 1990), el Ple de l'Ajuntament adopta els 
acords següents: 1r.Aprovar inicialment les modificacions en 
les plantilles de personal que tot seguit es diran: PLANTILLA 
DE PERSONAL FUNCIONARI: SUPRIMIR. III - ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe 
tècnica superior. Plaça: enginyer municipal. Grup: A. Subgrup 
A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. B) SUBESCALA 
DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: places comeses especials. 
Plaça: Tècnic en gestió documental. Grup: C. Subgrup C2. 
Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. c) Classe : 
personal d'oficis. Plaça: operari. Grup: E. Nombre de places: 
1. Nombre de vacants: 1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
CREAR. II - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. a) Subescala 
tècnica. Plaça: Tècnic. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de 
places: 1. Nombre de vacants: 1. d) Subescala auxiliar. 
Plaça: Auxiliar. Grup: D. Subgrup C2. Nombre de places: 2. 
Nombre de vacants: 2. III - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. 
A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe: tècnica superior. Plaça: 
Arquitecte superior. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places:  
1. Nombre de vacants: 1. Plaça: Tècnic de gestio i informació 
territorial. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. Plaça:  Enginyer superior industrial. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. Plaça:  
Enginyer de projectes d’urbanització i serveis. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. 
Classe : tècnica diplomada. Plaça: Enginyer tècnic 
industrial. Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: 
places comeses especials. Plaça: Diplomat en  biblioteconomia 
i  documentació. Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. 
Nombre de vacants: 1. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: CREAR. 
BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES. Secció electricitat-lampisteria. 
Plaça: oficial 2º lampista. Titulació: graduat escolar, 1er 
grau de formació professional o equivalent. Nombre de places: 
1. Nombre de vacants: 1. GRUP DE SUBALTERNS. Plaça: porter-
ordenança. Titulació: certificat d'escolaritat. Nombre de 
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places: 4. Nombre de vacants: 4. 2n. Aprovar, inicialment, 
les fitxes descriptives de llocs de treball de nova creació 
que consten a l’annex 1). 3r.. Aprovar, inicialment, les 
modificacions  de la relació de llocs de treball de les 
fitxes descriptives que consten a l’annex 2).A aquest annex 
s’adjunta l’infome i l’organigrama  justificactiu de les 
modificacions dels llocs de treballs de l’àrea d’urbanisme i 
medi ambient. 4t. Aprovar inicialment  les retribucions que  
són   les  que consten a l’annex 3). 5è. Exposar l’expedient 
a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils a 
l’efecte de presentació de reclamacions. 6è. Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.", 
incorporant en l'annex 3 la segona esmena aprovada més amunt. 
 
----A continuació, a les dinou hores i divuit 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 a l'exercici de la 
medicina com a professional lliberal. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"La regidora Maria Antònia Bonany Pagès ha presentat la 
instància registrada el dia 29 d'abril de 2008 amb el número 
de registre d'entrada 9946 mitjançant la qual sol.licita se 
li concedeixi la compatibilitat per a l'exercici de la 
medicina com a professional lliberal. Vist el que disposen la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal 
al servei de l'Administració de la Generalitat i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la 
Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses 
dependents, 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." 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que en 
cap cas votaran en contra d'aquest dictamen; que entenen 
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perfectament que una persona que treballa al sector públic 
amb dedicació esclusiva té tot el dret de fer altres feines 
que siguin compatibles; que no tenen rés a dir-hi; que com ja 
van manifestar a la comissió informativa que demanen a la 
Presidència o al regidor que consideri convenient si la cosa 
és com s'imaginen, és a dir, que a partir de demanar la 
compatibilitat es dedicarà a fer compatible l'exercici de la 
medicina com a professional liberal amb la dedicació 
exclusiva de l'ajuntament o ara o el dia que va entrar la 
instància i que si el govern diu que així és com funciona hi 
votaran a favor. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que efectivament això serà així. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que vol deixar clar des del principi que no posa en dubte la 
legalitat d'aquest dictamen, però que com ja ha exposat a la 
junta de portaveus considera que en aquest cas la legalitat 
no va juntament amb l'ètica i que en nom de l'ètica i de la 
seva consciència s'abstindrà. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en 
absternir-se el senyor Borrego Torres. 
 
---- Seguidament, a les dinou hores i dinou minuts, compareix 
la senyora Bonany Pagès que es reincorpora a la sessió. 
 
----7. Pressupostos: S'aprova un expedient de crèdit 
extraordinari i de suplements de crèdit. El senyor Ollé 
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent:  

"Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret 
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
que afectin a diferents capítols serà competència del Ple. 
Atès que s’ha de dotar de consignació pressupostària 
suficient per atendre les despeses necessàries pel normal 
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funcionament dels serveis municipals amb càrrec al romanent 
de tresoreria positiu de l’any 2007, per transferència de 
crèdit entre partides pressupostàries i per minoració 
d’ingressos, aquesta Comissió Informativa de l’àrea de 
serveis econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i 
participació ciutadana proposa a l'Ajuntament  en Ple 
l'adopció dels acords següents: 1. Aprovar l’expedient de 
crèdit extraordinari i suplements de crèdit per un import 
total de 1.364.498,97 euros amb càrrec al romanent de 
tresoreria de l’any 2007 per un import de 286.450,75 euros, 
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries 
per un import de 1.168.004,22 euros  i per minoració 
d’ingressos per un import de 89.956,00 euros, de conformitat 
amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, els 
articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril i 
l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, segons 
annex adjunt. 2. Exposar al públic l'expedient de 
modificacions pressupostàries de conformitat amb el que 
preveu l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. 
Autoritzar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes 
i gsetions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors. L'Ajuntament en Ple, no obstant això, amb superior 
criteri, acordarà el que cregui més convenient." 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
per coherència amb el que han exposat abans amb el tema de la 
plantilla s'abstindran. 

A continuació, després de la intervenció esmentada, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa i Borrego Torres; i en absternir-se, els sis 
membres de l'Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, 
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran 
Soler. 
 
----8. Esports: Es dóna suport al projecte "Catalunya i 
Voltants amb bicicleta" presentat pel senyor Jordi del Egido 
Torres. El senyor Felip Gayolà procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"El senyor Jordi del Egido Torres ha presentat a aquest 
Ajuntament el projecte de cicloturisme anomenat "Catalunya i 
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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  des de la perspectiva territorial que es 
veurà beneficiat a nivell esportiu, comercial i culturalment. 
L'Alcalde, desprès de l'oportuna reunió amb el ciclista 
Jordi, promotor de la iniciativa de lleure a debat, explica 
que es tracta d'un campionat de cicloturisme amb rutes, 
portant un "carnet de ruta" per segellar als municipis 
establerts com a control (com es fa al "Camí de Santiago") 
per rebre després un diploma acreditatiu amb les dades 
personals, quilometratge, temps emprat, perfil topogràfic, 
etc. La presentació al públic seria la d'un llibre en plan 
turísitc, amb fotos a color dels atractius  i un mapa per a 
cada rua marcant l'itinerari a seguir, on destacarien els 
sectors monumental, gastronòmic, parcs naturals i zones de 
Pein, zones agrícoles i ramaderes, etc. i que es distribuiria 
en oficines de turisme, biblioteques, consorcis, centres 
d'ensenyament, etc. Comparteix objectius amb el projecte 
"Vies verdes" que es promou  des de la Diputació, en allò que 
ens referim a la promoció del medi natural i indrets 
paisatgístics. Considera positiva pel fet que en un llibre 
d'aquestes característiques es podrien incloure informacions 
complementàries dels conreus de la zona i el món de la 
pagesia i, seria convenient que el ciclistes coneguessin més 
de prop. Ha destacat la promoció turística que suposaria pel 
municipi, en efocar-se des de diversos àmbits, i creu que els 
ciclistes que pernoctessin al municipi podrien viure més de 
prop els costums, festes populars, patrimoni, cuina típica, 
etc. i és positiu fer-ne bona difusió. La prova a l'Alt 
Empordà són els turistes que es porten la bicileta com una 
forma d'esbarjo durant les vacances, i sovint els veiem per 
la plana per desplaçar-se entre municipis. A Figueres seria 
molt positiu un servei de lloguer de bicicletes similar al 
"bicing", per desplaçar-se a nivell urbà, com l'impulsat a 
Barcelona i que està tenint una acollida desbordadora. Un 
"carnet de ruta" per segellar als establiments també suposa 
una gram promoció comercial, i més si sinclou una relació de 
llocs per menjar i dormir, ja que els ciclistes també serian 
clients potencials si van a dinar, de compres, 
s'allotgen,etc. Remarcar que seria una gran eina de consulta 
pels ciclistes que s'entrenen amb vistes a curses juvenils, 
amateurs i professionals, i el ciclisme és un esport de 
qualitat que necessita l'ajut de l'administració per 
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equilibrar-se amb d'altres. Esmentem que l'activitat que 
realitzen entitats com l'Esport Ciclista Figueres o el Club 
Ciclista Empordanès, que organitzen anualment la "Volta a 
l'Empordà". Atès que l'objecte és potenciar l'esport de la 
bicicleta , i els cicloturistes en serien clients potencials 
benvinguts pel nostre comerç local si van a dinar, de 
compres, allotjar-se, etc.Atès que serà una atractiva eina, 
que pretén promocionar el patrimoni i la cuina típica, 
destacant el Castell de Sant Ferran, l'Església de Sant Pere, 
els Museus Dalí, del Joguet, de l'Empordà  d'Art i 
Arqueologia; Atès que una guia de rutes serà una gran canal 
per incentivar el coneixement del món agrari, amb els Plans 
d'Hostalets, de Sant Pau, l'Horta d'en Capellera, amb el Riu 
Manol i les Rieres de Figueres i del Mal Pas que travessen el 
municipi, com un sector que cal potenciar. Atès que els grups 
municipals de CiU, PSC, ERC, IC-V-EuiA i PP 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 Sr. Jordi del Egidor Torres, pel seu caire esportiu, 
cultural i medioambiental, 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 Direcions Generals  de 
Comerç, de Patrimoni  Cultural i de Desenvolupament Rural de 
la Generalitat que també en donin suport. 2n.- Treballar 
conjuntament amb el promotor de la iniciativa i les altres 
administracions dels Països Catalans i de l'estat espanyol, 
de manera que pugui arribar a a ésser una realitat nacional, 
traspassant les fronteres del Principat de Catalunya, cap a 
l'Aragó, la Comunitat Valenciana i els Pirineus francesos. 
3r.-Comunicar aquest acord al Sr. Jordi del Egido Torres a 
les entitats ciclistes locals, 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, de Patrimoni 
Cultural i de Desenvolupament Rural de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
----9. Vies públiques: S'acorda portar a terme la redacció 
d'un inventari de plaques existents als carrers i places. Fa 
ús de la paraula el senyor Yécora Romero que diu que el 
dictamen recull la moció presentada pel grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya en la comissió 
informativa i que el govern municipal ha cregut convenient 
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portar a terme la redacció de l'inventari de plaques. 
Prossegueix amb la seva intervenció el senyor Yécora Romero 
que dóna lectura al dictamen següent: 
 "Els topònims, els noms dels carrers, són un patrimoni 
cultural de la ciutat molt ric que ens parla de la història i 
la llengua d’un país. Els noms dels carrers són història 
viva, que ens informen i ens il·lustren sobre l’evolució de 
la llengua. Els noms dels carrers aproximen els ciutadans a 
les coses i als homes i les dones del país que s’han 
significat envers la ciutat i també als símbols històrics que 
ens identifiquen. - Es molt important que tots els carrers 
estiguin ben senyalitzats i amb el mateix criteri: això dóna 
una imatge de ciutat ordenada i sensible al patrimoni 
col·lectiu. Els figuerencs –i les persones que ens visiten i 
no coneixen la ciutat– no han de trobar a faltar la 
informació necessària per a orientar-se. - Figueres es troba 
actualment amb una gran mancança de plaques amb els noms dels 
carrers, degut al fet  que no s’ha actuat amb un sol criteri 
i amb una normativa definitòria de la imatge i de les 
característiques dels rètols. La situació també ha estat 
propiciada per la quantitat d’obres al casc urbà, sobretot en 
cantonades on no s’han reposat les plaques i en les zones de 
nou creixement,  en les quals no s’han col·locat les noves 
plaques. - L’article 60 del Reial Decret 2612/1996 de 20 de 
desembre (RCL 1997, 105 i 199) estableix que la formació, 
actualització, revisió i custodia del padró municipal pertany 
a l’Ajuntament d’acord amb les normes aprovades. La Resolució 
del 9 d’abril de 1997 sobre la gestió i revisió del padró 
municipal dicta i relaciona les instruccions tècniques als 
Ajuntaments: Retolació del municipi, entitats de població i 
vies urbanes. “Els Ajuntaments han de mantenir perfectament 
identificats sobre el terreny cada via urbana, entitat i 
nucli de població. Cada via urbana ha d’estar designada per 
un nom aprovat per l’Ajuntament. El nom elegit haurà d’estar 
en rètol ben visible i col·locat al principi i al final del 
carrer i en una, al menys de les cantonades de cada 
encreuament. Es recomana considerar com a principi de la via 
l’extrem o accés més pròxim al centre. Els Ajuntaments hauran 
de mantenir actualitzada la numeració dels edificis.” Per 
això, la comissió informativa de serveis urbans, mobilitat i 
seguretat, a proposta del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, proposa que el Ple de l’Ajuntament 
adopti els acords següents: 1. Que l’Ajuntament de Figueres 
porti a terme la redacció de l’inventari de les plaques 
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existents i una relació de les que falten dels carrers i 
places de la via pública de Figueres. 2. Que es redactin unes 
normes definidores de la imatge i de les característiques 
dels rètols, prenent  com a criteri per al disseny el de la 
majoria de les plaques existents. 3. Que es faci un projecte 
de reposició i col·locació de les noves plaques amb el 
corresponent pressupost. 4. Que un cop redactat l’inventari, 
les normes i el projecte es sotmeti a l’aprovació del Ple. 5. 
Facultar a 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 Besora Causadias que diu 
que torna a llegir la part dispositiva del dictamen que siu 
el següent: "1. Que l’Ajuntament de Figueres porti a terme la 
redacció de l’inventari de les plaques existents i una 
relació de les que falten dels carrers i places de la via 
pública de Figueres. 2. Que es redactin unes normes 
definidores de la imatge i de les característiques dels 
rètols, prenent  com a criteri per al disseny el de la 
majoria de les plaques existents. 3. Que es faci un projecte 
de reposició i col·locació de les noves plaques amb el 
corresponent pressupost. 4. Que un cop redactat l’inventari, 
les normes i el projecte es sotmeti a l’aprovació del Ple. 5. 
Facultar a l’alcaldia presidència per a l’adopció de tants 
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors". Finalment, conclou dient que volia remarcar els 
acords als quals s'havia arribat en la comissió informativa. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que com saben tots els regidors i regidores la comissió 
ciutat dels detalls i la comissió del nomenclator en la seva 
agenda de treballar hi consta la preocupació per aquestes 
qüestions i que creu que l'impuls que amb aquesta aprovació 
se li dóna des del plenari servirà perquè s'aconsegueixin 
aquests objectius. 

Seguidament, després de la intervenció esmentada, el Ple 
de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el dictamen 
abans transcrit. 
 
----10. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents  
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Vies públiques: S'acorda sol·licitar al Ministeri de 
Foment, a l'Administrador d'infraestructures ferroviàries i 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
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la Generalitat de Catalunya que es projecti una connexió 
ferroviària amb un traçat que interconnexioni Figueres – 
Castelló d’Empúries – Roses. El senyor Elelman 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 d'IC-Verds presenten perquè sigui valorada la 
següent MOCIÓ: MOCIÓ SOBRE EL TRAMVIA COMARCAL. El Pla 
Director Territorial de l’Empordà descriu que el node de 
l’àrea urbana de Figueres concentra més del 40% de la 
població i llocs de treball de la comarca. El node de Roses – 
Castelló d’Empúries el segueix en ordre d’importància amb un 
pes específic del 20%. A aquest fet cal afegir que 
l’estacionalitat provoca que el mes d’agost, el sistema urbà 
Roses – Castelló d’Empúries sosté un pes demogràfic de 
128.000 residents. Això provoca que la relació temporada 
baixa / alta es multiplica per 6,2 a Castelló d’Empúries per 
4,7 a Roses i per 1,4 a Figueres – Vilafant. L’estudi de 
mobilitat obligada de l’any 1996, analitzada segons les 
relacions entre municipis interdependents per causa de 
l’oferta de llocs de treball, d’equipaments docents i 
d’elements de centralitat, permet destacar uns sistemes 
urbans on la mobilitat quotidiana és molt important. 
Figueres – Vilafant – Santa Llogaia 
     destins 19% Girona 
       10% Vilamalla 
       8% Castelló d’Empúries 
Castelló d’Empúries     destins 31% Roses 
       29% Figueres – Vilafant 
       8% Girona 
     origen 47% Figueres – Vilafant 
       20 % Roses 
Roses     destí  24% Figueres – Vilafant 
       16% Castelló d’Empúries 
       12% Girona 
       10% Barcelona 
     origen 27% Figueres – Vilafant 
       17% Castelló d’Empúries 

Per la qual cosa, la càrrega diària de la C-260 de Figueres a 
Roses és de 17.000 a 19.000 vehicles els dies laborables de 
l’hivern, mentre que la màxima de l’agost és de 35.000 a 
40.000 vehicles / dia. El desenvolupament de la interconnexió 
ferroviària del territori català ha de ser un dels objectius 
principals pel qual han de vetllar totes les administracions 
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públiques. Les necessitats creixents de foment de la 
mobilitat sostenible, respectant el medi ambient i l’entorn 
natural existent, així com la descongestió de les vies 
rodades i el respecte per la igualtat en l’accés dels 
ciutadans i ciutadanes d’arreu del país a un sistema de 
transport públic de viatgers proper, útil i eficaç, fa 
necessària una planificació ferroviària que reforci una 
estructura nodal del territori català capaç de connectar les 
capitals regionals, les comarcals i aquells municipis, el pes 
poblacional, industrial i comercial dels quals exigeixen uns 
serveis adequats a les seves necessitats de mobilitat. L’ús 
del tren, tant per a viatgers com per al pas de mercaderies, 
ha de convertir-se en una de les alternatives de transport 
més accessible pel conjunt del país, tant des del punt de 
vista euroregional, com intercomarcal i intracomarcal. En el 
sentit intracomarcal de la necessitat d’interconnexió de la 
xarxa ferroviària, i vistes les dades de població i mobilitat 
exposades, l’Alt Empordà ha de disposar d’una alternativa al 
transport per carretera que asseguri l’accés de la població a 
la capital Figueres, i d’altres municipis de la comarca, 
especialment Roses i Castelló d’Empúries. La perllongació de 
la connexió ferroviària des de Figueres fins a Castelló 
d’Empúries i Roses és, així, la infraestructura més adequada 
per a satisfer l’augment progressiu de la demanda global de 
mobilitat a partir de l’evolució de la distribució de la 
població i dels augments de mobilitat de viatgers a l’Alt 
Empordà. Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya en 
data 29 de gener de 2008 ha redactat un document anomenat 
“Bases pel Pacte nacional per les infraestructures” el qual 
inclou, entre d’altres, els apartats: - Estendre la xarxa 
ferroviària de rodalies a les principals àrees urbanes de 
Catalunya i impulsar el tren tramvia, el metro regional i el 
metro comarcal al conjunt del territori català. - Completar 
la xarxa d’alta velocitat i planificar futurs eixos 
ferroviaris de Catalunya. Així, a la vista d’aquestes 
consideracions es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: Primer.- Sol·licitar al Ministeri de 
Foment, a ADIF i al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que es 
projecti una connexió ferroviària amb un traçat que 
interconnexioni Figueres – Castelló d’Empúries – Roses. 
Segon.- Trametre aquesta moció a la resta de municipis de la 
comarca de l’Alt Empordà, així com al Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, als efectes escaients. Tercer.- Notificar la 
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present resolució al Ministeri de Foment, a ADIF i al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. " 

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

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, la moció abans transcrita. 
 
----11. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Carbonell 
Sabartés sobre diverses qüestions de la plaça Joan Tutau. Fa 
ús de la paraula la senyora Carbonell Sabartés que diu que 
formularan una sèrie de preguntes per tal que puguin ser 
contestades per escrit durant els propers dies i que la 
resposta que es rebi pugui ser debatuda en el proper plenari; 
que la primera pregunta es refereix al fet que han tingut 
coneixement que mesos enrera l'ajuntament s'havia compromès 
amb els veïns de l'Horta de l'Hospital a que concretament a 
la plaça Joan Tutau s'instal.laria una zona de jocs 
infantils; que aquests jocs ja van ser adquirits per 
l'ajuntament i que pel que sembla s'està a l'espera del 
muntatge dels mateixos; que els veïns de la zona dels 
voltants de la plaça Joan Tutau han mostrat la seva inquietud 
i preocupació respecte de la problemàtica existent en relació 
amb vehicles que estacionen continuament a l'interior de la 
plaça; que aquests mateixos veïns han fet extensiva la seva 
preocupació en relació a la tardança en què s'està produint 
en el lliurament del local que els ha de servir per poder 
reunir-se, ja que en l'actualitat aquestes persones estan 
fent les reunions a peu dret a l'aire lliure i a la 
intempèrie a la mateixa plaça Joan Tutau; que demana que 
sigui considerada com a pregunta per a resposta escrita els 
següents punts: "Quan es procedirà a la instal.lació de la 
zona de jocs previstos i pressupostats a la plaça Joan 
Tutau?. Quins mitjans i mesures s'estan adoptant per evitar i 
frenar l'aparcament dels vehicles al mig d'aquesta plaça? i 
Quan es procedirà a cedir el local propietat de l'ajuntament 
per tal que els membres d'aquesta associació de veïns en 
puguin fer ús?."  
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----Protocol: Pregunta que formula la senyora Carbonell 
Sabartés sobre diversos viatges efectuats per membres del 
govern. Fa ús de la paraula la senyora Carbonell Sabartés que 
diu que fa una breu exposició de les altres quatre preguntes 
restants que s'han presentat per registre aquest matí i que 
consideren que poden ser debatudes més tranquilament en el 
proper Ple i que són relatives als viatges que s'han fet 
recentment per part de membres del govern; que són viatges 
que s'han fet a Itàlia, Mathausen, París i  Madrid; que hi ha 
un detall de punts que els interessaria saber com són els 
motius que han donat a què organitzin aquestes sortides els 
membres de l'equip de govern, càrrecs de confiança i 
habitants de la ciutat que han assistit, els costos d'aquests 
viatges i la valoració que se'n fa o aspectes que s'han 
extret d'aquests viatges. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
Presidència li dóna una resposta immediata en relació a les 
qüestions de l'Horta de l'Hospital, ja que algunes estan 
resoltes i les altres són de resolució imminent; que quant a 
les preguntes que es plantegen en relació als viatges a 
algunes ja s'han donat respostes en junta de portaveus amb 
criteri de màxima transparència; que no hi ha cap 
inconvenient per part del govern a explicar quins eren els 
propòsits d'aquestes sortides, els regidors o regidores que 
han participat en aquests viatges i l'import; que no hi ha 
cap inconvenient i que en els propers dies ho tindran amb 
tota celeritat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Felip 
Gayolà que diu que els jocs infantils no s'han posat fins ara 
perquè hi ha una empresa en construcció que es troba al 
costat de Joan Tutau; que primer es va demanar a l'empresa 
que es retirés cap enrera per intentar posar els jocs 
deseguida; que es va demanar un informe als tècnics de 
l'empresa dels jocs i van fer un informe negatiu perquè no es 
podien comprometre mentre aquesta empresa de construcció es 
trobés ubicada allà; que es van reunir amb els veïns i es va 
acordar que quan aquesta empresa estigui a punt de marxar es 
posarien els jocs; que els jocs ja es tenen; que els veïns ja 
saben que estan a punt de posar-se; que sobre el tema de les 
pilones es va anar amb els tècnis i la brigada a mirar els 
llocs on s'aparcava malament; que es van marcar els llocs per 
posar les pilones i algunes d'elles s'han començat a posar; 
que si no s'han posat totes segurament en el decurs de la 
setmana que ve hi estaran totes posades i que tan punt 
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l'empresa desapareixi o acabi les seves obres s'instal.laran 
els jocs i que els veïns això ja ho saben, però que l'informe 
tècnic de l'empresa va desaconsellar posar-los. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l'adequació definitiva del local començarà la setmana que 
ve; que hi havia en discusió alguns serveis determinats si 
s'havien de fer des de la brigada municipal o si es feia 
directament l'actuació per part de l'Incasol; que  no caldrà 
que li expliquin per escrit, ja que constarà a l'acta del 
plenari i que aquesta resposta ja queda resolta. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que no s'ha pogut culminar per escrit i 
aprovat la modificació del Reglament Orgànic Municipal, però 
que les preguntes que s'han plantejat des d'Esquerra 
Republicana es contestaran per escrit abans de quinze dies 
tal com es va acordar; que en el proper plenari es discutiran 
les que es puguin considerar oportunes i que entén que 
l'acord està prés i falta donar-hi la formalitat adequada. 
 Seguidament, torna a intervenir la senyora Carbonell 
Sabartés que diu que vol fer un petit matís; que no és un 
caprici presentar aquestes preguntes; que no sap si els veïns 
d'aquesta zona ho tenien tan clar perquè fa vuit dies es van 
reunir amb ells i no tenien rés d'aquestes aspectes clars i 
encara menys el tema dels jocs. 
 
----Ajuntament: Preguntes que formula el senyor Borrego 
Torres sobre places de la Guàrdia Urbana i sobre viatges de 
membres de la corporació. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que voldria fer una sèrie de 
reclamacions; que primer vol dir que les actes les donen 
totes per bones i que volen fer arribar una felicitació al 
personal de secretaria; que saben que ara tenen uns mitjans 
tècnics més modern, però que també saben que han fet un 
esforç molt important per fer arribar totes les actes al dia; 
que ha pogut comprovar que a l'acta del 7 de febrer va fer 
una pregunta sobre la plaça de sotsinspector que es volia 
crear a la Guàrdia Urbana; que va preguntar que se li fés 
arribar quins eren els motius per a la creació d'aquesta 
plaça i que si això anava en detriment del compromís que 
s'havia adquirit de tenir nou agents de la Guàrdia Urbana; 
que li va arribar una resposta on s'explicava el compromís, 
però que no se li explicaven els motius pels quals es creava 
aquesta plaça i que ara ho torna a sol.licitar; que la segona 
reclamació és sobre l'acta d'una comissió informativa del 19 
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de maig en la qual va formular una pregunta referent al 
viatge a Mathausen; que torna a demanar ara en el ple 
exactament el que va demanar en comissió informativa i que se 
li respongui el número de persones, quines persones, amb 
quina qualitat, com es va decidir fer aquest viatge, els 
motius i objectius del mateix, el cost d'aquest i contra 
quina partida s'han efectuat els pagaments; que una altra 
reclamació és que a la comissió ordinària del 28 d'abril va 
ajuntar-se a una petició que va fer el senyor Canet de la 
qual no ha obtingut resposta ni per escrit ni verbalment 
sobre el cost real del pregó de les fires i festes de la 
Santa Creu i que avui es 5 de juny i la resposta porta 
bastant retard. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en els 
propers dies se li facilitarà tota la informació que precisa 
en relació al viatge a Mathausen amb el col.lectiu gitano; 
que li lliuraran la mateixa resposta que al grup d'Esquerra i 
que insisteix que precisament aquesta pregunta es va explicar 
de forma exhaustiva en Junta de Portaveus i que si ho volen 
tenir acreditat amb una resposta formal ja se'ls hi farà 
arribar. 
 
----Cultura: Prec que formula el senyor Canet Coma sobre 
l'horari d'obertura de la Biblioteca Fagés de Climent. Fa ús 
de la paraula el senyor Canet Coma que diu que el Ple del dia 
10 de gener, arran d'una moció d'Esquerra Republicana, es va 
aprovar el que llegeix a continuació: "1.- Estudiar la 
viabilitat que els dissabtes a la tarda la Biblioteca Fages 
de Climent i altres possibles equipaments municipals 
romanguin oberts al públic i que la resta de dies laborables 
de la setmana (de dilluns a divendres) obri en règim d’horari 
continuat, sense tancar al migdia. 2.-Estudiar la viabilitat 
que la Biblioteca  Fages de Climent pugui obrir també, en 
alguna franja horària,  els diumenges al matí durant els 
períodes d'exàmens universitaris. 3.- Aquest govern abans de 
sis mesos es posicionarà sobre els acords adoptats en aquesta 
sessió plenària"; que no s'han complert encara el sis mesos, 
però que volen avisar que quan es compleixin els sis mesos 
volen que el govern es posicioni; que volen saber què pensa 
el govern de tot això; que en aquell moment va estar molt 
hàbil la transacció que van proposar de sis mesos; que 
Esquerra Republicana va preferir acceptar els sis mesos, però 
que estan a punt de complir-se; que ja es troben dins el 
període d'examens universitaris; que no s'ha prés cap 
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decisió; que entenen que no s'ha incomplert tampoc allò 
acordat i que ja ho accepten, però que ha de quedar clar que 
tornen a trobar que en les noves incoporacions es dedueix que 
aquest tècnic de gestió documental no els fa la sensació, 
vist el nivell, el grup i la remuneració, que sigui una 
persona que faciliti l'obertura més hores de la biblioteca; 
que més aviat pensaven amb un altre perfil de personal; que 
sumant les dues coses recorden el compromís de lliurar un 
posicionament en estudi i la temença que això no sigui 
possible, vist que l'increment de la plantilla només afecta a 
una persona que és un tècnic de gestió documental o de 
biblioteconomia com abans s'ha rectificat i que han de 
manifestar d'una banda una temença i de l'altra un 
recordatori. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que s'en 
pren nota; que el regidor és plenament coneixedor i que es 
posicionarà quan correspongui. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre l'arrenjament de voreres i les baixades per a 
minusvàlids. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
diu que a través dels mitjans de comunicació s'han assabentat 
que s'ha fet una presentació del Pla per arrenjar voreres 
d'aquí al 2011; que agradaria se'ls faci arribar exactament a 
quins carrers hi haurà aquestes actuacions i que als carrers 
que ja s'hi ha actuat quines reparacions s'han fet; que s'ha 
fet alguna actuació a algun carrer, sobretot en la qüestió de 
la baixada de minusvàlids, en la qual creuen que s'ha fet 
bastant malament, ja que aquests dies de pluja aquestes 
baixades s'han convertit en verdaders bassals d'aigua; que no 
hi podia passar ni una persona amb minusvalia ni ningú; que 
suposa que s'ha fet malament; que es una qüestió que afecta 
un sector de la població amb dificultats i que s'ha de posar 
atenció en el moment de fer aquestes obres. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
senyor regidor a la propera comissió informativa donarà 
compte exhaustivament del pla de voreres perquè tots 
coincideixen en què les voreres de la ciutat necessiten d'una 
actuació de xoc tal i com el govern ha plantejat. 
 
----Esports: Pregunta que formula el senyor Canet Coma sobre 
per què es va decidir endegar conjuntament el projecte de la 
gespa artificial de l'estadi Albert Gurt amb la gespa de 
l'estadi de Vilatenim. Fa ús de la paraula el senyor Canet 
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Coma que demana una explicació per part del govern del perquè 
es va decidir engegar en un paquet el cas de gespa artificial 
de l'estadi Albert Gurt, que per part d'Esquerra Republicana 
tenia una determinada urgència, amb el de la gespa de 
l'estadi de Vilatenim; que sobretot ara que s'ha vist el 
resultat final de tot plegat els agradaria saber per què es 
va fer conjuntament; que creu que fa temps que els que es 
troben en aquest ajuntament saben que era una necessitat 
urgent que havien avalat tots i que potser hagués estat més 
útil fer primer la gespa de l'Albert Gurt i després 
plantejar-se altres estadis municipals. 
 Seguidament, intervé el senyor Ferrer Sala que diu que 
es van fer conjuntes perquè al fer els dos camps de gespa 
artificial es podien aconseguir unes millores més importants; 
que es demanava a l'empresa a la qual s'adjudiqués unes 
millores més importants; que per això es va fer conjuntament 
i que així l'ajuntament hauria d'haver pagat menys. 
 
----Associacions: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si els contractes que es fan amb les 
associacions de veïns són iguals per a totes. Fa ús de la 
paraula el senyor Borrego Torres que en relació al tema dels 
locals de les associacions diu que els agradaria els facin 
arribar si els contractes que es fan amb les associacions en 
el moment d'una cessió d'un local són iguals i si els serveis 
que s'estipula que es faci càrrec l'ajuntament i els serveis 
de que es fan càrrec l'associació són iguals. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que cada 
barri té una casuística i una realitat diferent; que algunes 
associacions de veïns estan insertades en el marc d'un centre 
cívic; que a vegades senzillament és una associació veïnal; 
que a vegades hi coincideixen una associació veïnal i alguna 
entitat de tipus cultural; que sempre són equipaments i 
instal.lacions municipals destinades a servir a la població; 
que la casuística es molt diferent i que amb tota 
transperència en cada cas que vulgui aclariment i precisions 
amb molt de gust es donarà a les comissions informatives. 
 
----Protocol: Prec que formula el senyor Canet Coma sobre la 
felicitació al Grup d'Empordanesos i Empordaneses Solidaris i 
a Kawral Fuladu amb motiu del premi que havien obtingut a la 
Nit de la Comunicació.  Fa ús de la paraula el senyor Canet 
Coma que diu que és un prec que creu no es tindrà cap 
problema en atendre's; que en el plenari passat el grup 
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d'Esquerra Republicana va demanar que es fés arribar una 
felicitació al Grup d'Empordanesos i Empordaneses Solidaris i 
a Kawral Fuladu amb motiu del premi que havien obtingut a la 
Nit de la Comunicació; que l'alcalde va contestar que el 
govern ja ho havia fet i que el fet que el plenari si afegís 
li semblava molt oportú; que segons les informacions que 
tenen la felicitació que se'ls ha fet arribar ha estat 
posterior al plenari i que no s'ha fet en nom del plenari, 
sinó a títol del govern o de l'alcalde; que els agradaria que 
les entitats ciutadanes que són patrimoni de tothom se'ls 
feliciti en nom de l'ajuntament; que s'ha d'aclarir si se'ls 
ha felicitat en nom de l'alcaldia o del govern perquè es va 
demanar que es fés en nom del plenari; que abans del plenari 
no s'havia fet la felicitació formal; que són coses que no 
són segurament importants, però que són de sensibilitat i que 
si tots se senten orgullosos que una associació obtingui un 
premi i que en el plenari es queda que es farà una 
felicitació en nom del plenari si no s'ha fet pensen que 
s'hauria de fer en aquests termes. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que quan 
l'alcalde felicita algú ho fa sempre en nom del consistori; 
que l'alcalde els representa a tots; que són els diversos 
grups muncipals que l'han elegit com alcalde; que l'alcalde 
exerceix les seves funcions com a alcalde amb una votació que 
es desprén del plenari; que l'alcalde va felicitar aquestes 
entitats; que ho va fer abans de la sol.licitud del grup 
municipal d'Esquerra Republicana; que ara el trasllat que es 
deriva de la seva petició perquè constés explicítament que 
era també el sentiment general de tot el consistori encara no 
els ha arribat s'aclarirà per què no els ha arribat, però que 
deu ser imminent que els arribi perquè així es va acordar i 
que els sembla molt bé que el consistori ratifiqui la 
felicitació de l'alcalde. 
 
----Associacions: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
pel qual demana se'ls faci arribar una còpia dels actuals 
contractes de tots els locals que hi ha a Figueres. Fa ús de 
la paraula el senyor Borrego Torres que diu que voldria 
demanar que se'ls faci arribar una còpia dels actuals 
contractes de tots els locals que hi han a Figueres. 
 
----Edificis municipals: Prec que formula el senyor Borrego 
sobre la instal.lació d'una protecció a l'escala interior de 
l'Ajuntament. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
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que diu que en l'anterior comissió ho va exposar i que algun 
regidor del govern s'ho va prendre amb una mica de riure; que 
suposa que la Presidència sap que dies enrera hi va haver una 
senyora que va caure per les escales interiors de la casa; 
que aquesta persona encara està ingressada i que ha estat 
operada dues vegades; que aquest accident li podia haver 
causat la mort; que va exposar que aquestes escales són 
bastant perilloses; que s'hauria de posar una protecció 
perquè no siguin lliscants; que en el dia d'avui veu que no 
li han fet cas; que suposa que això no deu resultar gaire 
important, però que la Presidència va posar el crit al cel fa 
dos dies perquè una persona degraciadament va morir en un 
accident ferroviari a la ciutat; que ho demana a la 
Presidència perquè creu serà sensible que en aquesta escala 
interior i per tornar a evitar el que ha passat es posi uns 
impediments perquè aquest accident lamentablement podia haver 
estat més greu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi va 
haver una senyora que va venir a interessar-se per qüestions 
que tenen a veure amb la marxa del cotidià de la ciutat; que 
va estar a l'àrea de l'alcaldia; que quan baixava per les 
escales va caure i es va fer força mal; que l'alcalde l'ha 
visitada a l'hospital; que en aquests moments aquesta senyora 
es troba molt més bé del que es podia despendre de la seva 
intervenció; que l'any que ve s'ha de procedir a la reforma 
integral d'aquesta casa; que hi haurà un seguit d'iniciatives 
que han de permetre millorar aquest aspecte i molts altres; 
que aquesta és una qüestió important, però que ha de 
comprendre que la pròpia senyora que va caure va atribuir a 
dir que sempre baixava per l'ascensor i que aquell dia es va 
distreure i va caure; que creu que tampoc se li ha de donar 
més trascendència; que és un fet lamentable; que no es per 
riure; que si hi ha algun regidor que s'ho ha agafat 
frívolament li sap molt de greu; que creu que està en vies de 
solució i que afortunadament la persona que va caure està bé. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les dinou hores i quaranta-vuit minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  


