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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.14 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2008. 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 30 
de juliol 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, Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, 
Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell 
Sabartés, Joan Antoni Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego 
Borrego Torres, amb assistència del secretari general, 
Fernando González Cebrián, i de l'interventor, Carles Pigem 
Ramis, per tal de fer la sessió ordinària en primera 
convocatòria. 

No assisteix el senyor Ciro Llueca Fonollosa. 
A les dinou hores, el President declara oberta la 

sessió. 
 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors ordinàries dels dies 5 de juny i 3 de 
juliol de 2008 i extraordinàries dels dies 5 i 12 de juny de 
2008 que van ser repartides amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: Es ratifica la inclusió del punt número 16 
de l’ordre del dia de la sessió. La Presidència procedeix a 
la lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 
 "Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punt 16 de l'ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les dinou hores del dimecres 
dia 30 de juliol de 2008 consta el titulat “Proposta 
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presentada pel regidor Francesc Canet Coma del grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya relativa a prendre els 
acords que calguin per a que el Ple de l'Ajuntament torni a 
assumir les competències que foren delegades en favor de la 
Junta de Govern Local per acord de Ple de data 7 de febrer de 
2008, de les referides a la seva proposta". La urgència de la 
inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia està motivada per  
la conveniència de resoldre aquest tema amb celeritat. Per 
tot això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat 
més amunt, proposa que s'adopti l'acord següent: Únic. 
Ratificar la inclusió del punt al qual s'ha fet referència 
més amunt a l'ordre del dia de la sessió ordinària abans 
esmentada." 
 
----3. Ajuntament: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 9 de 
juliol de 2008 pel qual es van revocar delegacions del 
regidor Albert Ollé Sangenís entre els dies 10 i 25, ambdós 
inclosos, de juliol de 2008. La Presidència en fa lectura i 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret següent: 

"L’Alcaldia Presidència, mitjançant decrets de 16 de 
juliol de 2007, que va ser modificat pel d’11 d’octubre de 
2007, de 30 d’octubre de 2007 i de 13 de març de 2008, va 
disposar delegar en el Sr. Albert Ollé Sangenís facultats de 
titularitat de l’Alcaldia, fins i tot la de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectessin tercers, sobre 
les matèries relacionades en els decrets esmentats. Així 
mateix, per decret de l’Alcaldia Presidència de 26 de 
setembre de 2007 es va disposar conferir al Sr. Albert Ollé 
Sangenís les delegacions especials que s’indicaven a 
l’esmentat decret i l’abast de les quals comprenia la 
facultat de direcció interna i de gestió dels serveis sense 
que s’inclogués la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectessin tercers. El Sr. Albert Ollé 
Sangenís, per causes de força major, no podrà atendre les 
delegacions entre els dies 10 i 25, ambdós inclosos, de 
juliol de 2008. Per això, es considera adient revocar durant 
aquest període exclusivament les delegacions de referència. 
Per tot això, vist el que disposen l'article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
l'article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 
de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, 



 3 

l'article 62 del Reglament orgànic municipal i l'article 43 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1. 
Revocar les delegacions que mitjançant els decrets esmentats 
en els dos primers punts va efectuar l’Alcaldia Presidència a 
favor del Sr. Albert Ollé Sangenís. 2. Determinar que l’abast 
temporal de la revocació comprendrà únicament el plaç inclós 
entre els dies 10 i 25, ambdós inclosos, de juliol de 2008, 
per la qual cosa les delegacions tornaran a tenir vigència a 
partir del dia 26, inclós, de juliol de 2008." 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 17 de 
juliol de 2008 pel qual es va constituir el cartipàs 
municipal. La Presidència en fa lectura i el Ple de 
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
del decret següent: 
 "Aquesta acaldia presidència, mitjançant un decret de 
data 26 de setembre de 2007, va disposar, entre d'altres, 
constituir el cartipàs municipal. Es considera adient 
modificar el cartipàs municipal. Vist el que disposen els 
articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, 56 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya que va ser aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 43,44 i 45 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals que va ser aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i 62, 63 i 64 del Reglament 
Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia Presidència resol: 1. 
Revocar el punt 2 del decret de 26 de setembre de 2007 abans 
esmentat. 2. Constituir el cartipàs municipal que estarà 
integrat per les següents àrees: 1. Àrea d’alcaldia. Compren 
els serveis següents: Gabinet d’alcaldia; Oficina del síndic 
municipal de greugues i Factoria o àrea de projectes.  2. 
Àrea de serveis econòmics i generals. Compren els serveis 
següents: Intervenció; Tresoreria; Gestió tributària; 
Recursos humans; Organització i logística; Sistemes 
d’informació i Contractació i patrimoni 3. Àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient. Compren els serveis 
següents: Urbanisme; Obres i projectes; Habitatge i Medi 
ambient i qualitat ambiental; Àrees residencials i 
estratègiques i Projectes acollits a la Llei de la 
Generalitat de Catalunya 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
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especial de Catalunya. 4. Àrea de serveis urbans, mobilitat i 
seguretat. Compren els serveis següents: Serveis urbans; 
Qualitat urbans; Mobilitat; Seguretat ciutadana i Protecció 
civil.  5. Àrea de serveis a les persones. Compren els 
serveis següents: Joventut; Cultura; Esports; Educació; Drets 
civils, solidaritat i cooperació; Benestar social, gent gran 
i infància; Sanitat i salut; Dona i gestió de la igualtat i 
Centres cívics. 6. Àrea de processos estratègics. Compren els 
serveis següents: Pla estratègic Figueres 2020 i Pla director 
per a la societat del coneixement. 7. Àrea de promoció, 
comerç, turisme i relacions transfrontereres. Compren els 
serveis següents: Promoció econòmica; Comerç; Turisme; 
Barris, festes i associacionisme veïnal; Relacions 
transfrontereres i amb la Catalunya Nord; Participació 
ciutadana; Escoles taller i Tallers ocupacionals." 
 
----5. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia presidència del dia 17 de 
juliol de 2008 pel qual es va efectuar una delegació especial 
en favor del primer tinent d'alcalde Pere Casellas Borrell. 
La Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 
 "Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: 1r. Conferir a la senyor Pere Casellas 
Borrell, primer tinent d'alcalde, una delegació especial del 
servei següent: Àrees residencials estratègiques. 2n. 
Determinar que la delegació especial de serveis a què es 
refereix el punt anterior comprendrà la facultat de direcció 
interna i de gestió dels serveis corresponents sense que 
inclogui la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin tercers." 
 
----6. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 17 de 
juliol de 2008 pel qual es va efectuar una delegació especial 
en favor de la regidora Isabel Pineda Llauró. La Presidència 
en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 



 5 

"Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic municipal i 
l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: 1r. Conferir a la senyora Isabel Pineda 
Llauró, membre de la Junta de Govern Local, una delegació 
especial sobre els següents assumptes: 1. Escola taller 
Castell de Sant Ferran (fase 2) 2008-2009 de Figueres. 2. 
Taller d'ocupació Figueres 2007-2008. 3. Taller d'ocupació 
Figueres 2009. 4. Pla d'intervenció integral del centre 
històric de Figueres acollit a la Llei de la Generalitat de 
Catalunya 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial de 
Catalunya. 2n. Determinar que la delegació comprèn totes les 
facultats delegables de l'alcalde, inclosa la d'emetre actes 
que afectin tercers, i es limita al temps de gestió o 
execució dels assumptes esmentats en el número anterior." 
 
----7. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 17 de 
juliol de 2008 pel qual es va efectuar una delegació especial 
en favor de la regidora Núria Navarro Hurtado. La Presidència 
en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

"L'alcaldia presidència, mitjançant un decret de 26 de 
setembre de 2007, va disposar efectuar delegacions especials 
de serveis, entre d'altres, en favor de la senyora Núria 
Navarro Hurtado. Es considera adient modificar aquesta 
delegació. Vist el que disposen l'article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
l'article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, l'article 62 del Reglament orgànic 
municipal i l'article 43 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta 
Alcaldia Presidència resol: 1r. Deixar sense efecte la 
delegació especial de serveis que, mitjançant el decret abans 
esmentat, es va fer en favor de la senyora Núria Navarro 
Hurtado. 2n. Conferir a la senyora Núria Navarro Hurtado una 
delegació especial dels serveis següents: Dona i gestió de la 
igualtat i Centres cívics. 3r. Determinar que la delegació 
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especial de serveis a què es refereix el punt anterior 
comprendrà la facultat de direcció interna i de gestió dels 
serveis corresponents sense que inclogui la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin 
tercers." 
 
----A continuació, a les dinou hores i tres minuts, compareix 
el senyor Llueca Fonollosa que s’incorpora a la sessió. 
 
----8. Patrimoni municipal: S'aprova la cessió definitiva 
gratuïta del domini d'una finca a l'Institut Català del Sòl. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen  següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Mitjançant acord del Ple Municipal de 3 de març de 2005 
es va acordar aprovar un conveni entre l'Ajuntament i 
l'Institut Català del Sòl per a la cessió per part de 
l'Ajuntament a favor de l'Incasol d'una finca per a la 
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer. El conveni va ser signat en data 20 d'abril de 2005. 
El Ple Municipal de data 6 de setembre de 2007 va aprovar 
inicialment la cessió de la finca. S'ha fet tràmit 
d'informació pública, sense que s'hagin presentat 
al·legacions i s'ha emès informe de la Direcció General 
d'Administració Local amb registre d'entrada 19566/07. Vist 
l'article 49 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i l'article 159 
del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i l'article 17.7 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient, proposa al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 1r.- Aprovar la cessió definitiva gratuïta a 
favor de l'Institut Català del Sòl del domini de la finca 
inscrita a l'Inventari de Béns del Municipi, que es descriu 
registralment com segueix: "Urbana. Parcel·la de terreny 
senyalada amb la lletra B-4 en el plànol de la 
reparcel·lació, de superfície 2.067,50 m2, en el terme de 
Figueres "Pla parcial del Sector Fages de Climent B. Llinda 
al nord, amb parcel·la quatre o B3 adjudicada a Nova Ruixat, 
S.A; al sud i a l'est, amb vials de nova construcció i a 
l'est, amb parcel·la cinc o B5". Inscripció: Figura inscrita 
a nom de l'Ajuntament de Figueres, en el Registre de la 
Propietat de Figueres, al tom 3433, llibre 606, foli 179, 
finca 28.789.  2n.- La cessió definitiva de la finca lliure 
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de càrregues i gravàmens s'efectuarà amb les següents 
clàusules, a més de les altres que resultin necessàries: 
Primera.- La finca objecte de cessió s'ha de destinar a la 
construcció d'uns 45 habitatges de protecció oficial en règim 
de lloguer per a famílies amb residència habitual i permanent 
o bé amb un lloc de treball al municipi de Figueres. 
L'edifici disposarà dels aparcaments corresponents. En la 
definició dels criteris d'adjudicació hi participarà 
l'Ajuntament de Figueres així com la Generalitat de 
Catalunya. Segona.- L'Ajuntament assumirà el pagament de tots 
els impostos i taxes municipals que gravin la transmissió del 
solar a favor de l'Institut Català del Sòl, la construcció de 
les edificacions, l'obtenció de llicències, l'exercici 
d'activitats, així com de qualsevol altre tribut local que 
pogués generar-se fins a la plena disponibilitat dels 
habitatges i locals per part dels usuaris. No s'exigirà a 
l'Institut Català del Sòl cap garantia especial per a la 
reposició dels elements urbanístics que poguessin resultar 
afectats per la construcció dels habitatges. Tercera.- 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 del Patrimoni de 
les Entitats Locals de Catalunya. Quarta.- L'Institut Català 
del Sòl ha de mantenir la titularitat de la finca durant el 
termini de 30 anys, durant aquest termini tant sols podrà 
cedir la finca a altres administracions públiques o a 
entitats dependents d'aquestes, amb el mateix destí. 3r.- 
Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes 
i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 
 
----9. Obres públiques: S'acorda sol.licitar al Ministeri de 
Foment que procedeixi a completar els accessos a l'autopista 
AP7 Figueres Nord. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"En relació amb les mancances, evidents, en la 
infrastructura viària general, de la que n'és titularitar el 
Ministerio de Fomento i que més pateix el municipi de 
Figueres, l'arquitecte municipal Sr. Victor Alegrí ha 
elaborat el següent informe: "1. ANTECEDENTS. L’Autopista del 
Mediterrani, AP7, començada a construir els anys seixanta, 
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que recorre la península al llarg de la costa mediterrània i 
enllaça amb la frontera francesa, al seu pas per la comarca 
de l’Alt Empordà va traçar-se per la banda de ponent del 
nucli urbà de Figueres i va preveure la connexió amb la 
comarca mitjançant dos accessos, un al nord de la població de 
Figueres, a l’alçada d’Hostalets de Llers, i un segon a la 
banda sud, a l’alçada de Borrassà. L’accés nord es 
localitzava a uns 4,3Km de la plaça del Sol, centre viari de 
la població Figueres, mentre que l’accés sud se situava a uns 
6,5Km d’aquesta plaça. A l’entorn de la sortida sud hi havia 
un teixit industrial notable format en els municipis de 
Vilamalla, Santa Llogaia, Vilafant i banda sud de Figueres 
que havia crescut recolzat en l’antiga carretera N-II, que 
posteriorment es veuria alliberat de la circulació de pas 
mercè a la construcció de la variant de la N-II per la banda 
de llevant del nucli de Figueres, una via  que facilitava els 
accessos a la costa a través de les carreteres de Llançà, 
Roses i l’Escala. Contràriament, a l’entorn de l’accés nord 
de l’AP7, no hi havia aquesta concentració d’activitats 
industrials i els usos existents es limitaven generalment a 
petits comerços i serveis turístics de carretera. Dins aquest 
marc, la construcció definitiva de l’AP7, en aquell moment va 
preveure un enllaç que permetia tots els girs en l’accés de 
Figueres-sud, mentre que en cas de Figueres-nord només va 
possibilitar un accés a l’AP7 pels vehicles que es dirigien 
en sentit sud i una sortida de l’AP7 pels vehicles procedents 
del nord. 2. SITUACIÓ ACTUAL. Aquesta situació s’ha prolongat 
en el temps al llarg de més de trenta anys, període en el 
qual els creixements urbanístics han alterat les situacions 
inicials i han establert un nou marc a considerar. 
Efectivament, al voltant de l’accés Figueres-sud de la AP7 
s’han completat el creixement urbanístic industrial indicat, 
i al voltant de l’accés Figueres nord s’han instal·lat noves 
activitats industrials, logístiques i comercials que ja 
generen un important efecte sobre la mobilitat territorial. 
La població que depèn directament d’aquest accés per la seva 
situació geogràfica sobrepassa les 4500 persones i correspon 
als municipis empordanesos de Llers, Pont de Molins, Cabanes, 
Boadella, Biure, Masarac, com a poblacions immediates, els 
municipis de Capmany, Sant Climent, Darnius com a poblacions 
properes, i els municipis de Maçanet de Cabrenys, Sant 
Llorenç de la Muga, Albanyà i Espolla com a poblacions més 
llunyanes. També cal tenir present les noves àrees 
industrials, logístiques i residencials consolidades al 
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voltant d’Hostalets de Llers i de la banda nord de nucli urbà 
de Figueres. Per a tota aquesta població i activitats 
existents, les singulars limitacions de l’accés Figueres-
nord, obliga a usar la variant de la NII per tal d’accedir a 
l’enllaç de l’autopista Figueres-sud i connectar-se a la 
xarxa viària territorial d’autopistes. Aquest desplaçament 
obligat suposa compartir una via que ja utilitzen els 
viatgers amb destinació a Llançà, Roses o l’Escala, destins 
que suposen intensitats properes als 17.000, 30.000 i 17.000 
vehicles/dia, respectivament, tot això sense considerar el 
16.000 propis de la via, dades aquestes obtingudes de 
l’estudi de mobilitat encarregat per l’ajuntament a la UPC. 
Cal considerar també que l’accessibilitat al centre del nucli 
de Figueres que es realitza pel traçat de la NII i que podia 
utilitzar-se amb certes condicions de fluïdesa fa trenta anys 
per travessar la ciutat, actualment, amb la densificació 
d’usos que ha patit, es troba suportant intensitats de 
trànsit d’entre 8.000 i 10.000 vehicles/dia, intensitats que 
atesa la capacitat de la via, no permeten el seu ús com un 
eix circulatori d’accés de caràcter general. Com a dada 
rellevant a tenir en compte, és que la distància entre els 
accessos nord i sud de l’autopista AP7 recorreguda per 
aquesta via és d’aproximadament 8km, mentre que si el 
recorregut es fa per la variant de la NII, la distància és 
d’aproximadament 13km. Si aquestes consideracions es 
realitzen atenent el paràmetre “temps” resulta que a 120km/h, 
la distància entre els accessos nord i sud de l’autopista per 
aquesta via és d’aproximadament 4mn, mentre que si l’accés es 
fa per la variant de la NII, considerant una velocitat de 
60km., la distància és d’aproximadament 13mn. 3. CONCLUSIONS. 
Com a conclusió de la problemàtica plantejada, se’n desprèn 
la necessitat immediata de dotar l’accés Figueres-nord de 
tots els enllaços possibles per tal de millorar el servei a 
la població depenent i així poder millorar, al mateix temps, 
la solvència de la resta de la xarxa viària territorial. La 
possibilitat de poder disposar de l’accés Figueres-nord amb 
totes les opcions ha de permetre evitar l’ús de la variant de 
la NII en circulacions forçades de la població i de les 
activitats emplaçades a la banda nord de Figueres que han de 
compartir-la amb la resta d’usuaris per tal d’accedir a 
l’accés Figueres-sud de l’autopista. Aquesta opció, a banda 
de millorar la funcionalitat de la variant de la NII per 
reducció de la seva intensitat, permetrà estalviar temps de 
recorregut en un 69% d’acord amb les dades indicades en 



 10 

l’apartat precedent. Aquestes millores econòmiques es 
completen amb la reducció de despesa de combustible i per 
manteniment ja que la longitud del recorregut s’ha reduït en 
un 38%. A nivell ambiental també cal considerar positiva la 
intervenció mercè als menors recorreguts que permetran reduir 
les emissions contaminants i que la seva distribució en el 
territori serà menys concentrada. Per tot l’exposat en 
apartats precedents, cal concloure que amb les circumstàncies 
presents és necessari completar els enllaços de l’accés a 
l’autopista AP7 Figueres nord i així eliminar aquesta 
singularitat de la xarxa d’autovies amb el benentès que la 
actuació suposarà millores d’abast social, ambientals i 
econòmiques. Figueres, 22 de juliol de 2008." 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, en relació amb la legislació de 
carreteres de l'Estat, la Comissió Informativa de l’àrea 
d’acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- 
Sol.licitar al Ministeri de Foment que procedeixi a completar 
els accessos a l'autopista AP7, Figueres Nord, i elimitar, el 
més aviat possible, la singularitat que suporta, de forma 
inexplicable i perllongada,  la xarxa viària de titularitat 
estatal, el municipi i l'àrea de l'entorn, caracteritzada per 
uns accessos incomplets a l'AP7, al nord del municipi de 
Figueres. 2n.- Facultar l’alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que s’hauria de fer l’exercici de comprovar 
l'afirmació que per part de l'ajuntament mai s'ha demanat 
això, ja que tenen la lleugera sensació que en algun plenari 
aquest tema s'ha abordat; que els estranya pensar que en un 
plenari no s'hagi demanat, ja que habitualment aquests acords 
acaben comunicant la decisió als organismes corresponents; 
que demanen que es confirmi si realment no s'ha demanat mai 
perquè resulta estrany que si s'haguessin adoptat acords no 
s'haguessin comunicat i que demanen aquesta precisió, ja que 
els agradaria saber-ho. 

Seguidament, intervé la Presidència que demana al senyor 
secretari que prengui nota i que faci un exercici de recerca 
històrica per coneixer els antecedents a l'entorn d'aquesta 
qüestió; que aquesta és una iniciativa que avui s'aprova al 
plenari de la ciutat de Figueres; que properament aprovarà 
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també el plenari de l'Ajuntament de Llers; que compte amb el 
total recolzament del conseller de Política Territorial 
l'honorable Joaquim Nadal que aquesta tarda ha comunicat a 
alcaldia que veu molt bé que es formalitzi aquesta petició i 
que la recolzava totalment. 
 
----10. Urbanisme: S'aprova provisionalment la modificació 
del Pla Especial El Parc dels Olivars. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

"La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de desembre 
de 2007 va aprovar inicialment la modificació del Pla 
Especial El Parc dels Olivars, que introduiex una millora pel 
que fa a la coherènca de la implantació dels equipaments, en 
especial, el nou equipament de l'escola d'hosteleria i els 
accessos corresponents. Una vegada exposat al públic 
l'expedient i la modificació del pla, no s'han plantejat 
al·legacions. Demanats els informes corresponents,  s'ha emés 
l'informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d'Educació, pel que respecta a l'IES Olivar Gran,  s'ha emès 
en sentit favorable. I, l'informe assenyala que "cal 
considerar l'observació que recull el punt 3 de l'acord de 24 
d'octubre, del departament de Presidència, publicat al DOGC 
del 18-12-2006 i que estableix el condicionar el retorn de la 
superfície de terreny acordada de 3.373 m2 al fet que el Ple 
de l'Ajuntament de Figueres autoritzi la modificació  de l'ús 
dels 1.186 m2 restants, per tal de donar-li els usos que el 
Departament d'Educació estimi convenients."  L'Ajuntament 
ple, en sessió de 29 de febrer de 2008, va aprovar 
provisionalment aquesta modificació del pla especial. Això no 
obstant, mitjançant escrit de 4 d'abril de 2008 es va 
sol·licitar de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona 
que aquest assupte es quedés sobre la taula, atès que es 
pretenia refer i millorar alguns aspectes de l'ordenació 
proposada per a introduir-hi millores al text. D'acord amb 
l'anterior, els serveis tècnics municipals han redactat una 
correcció que s'inclou a la proposta ja que es considera que 
resituar la totalitat dels equipaments en un únic àmbit fa 
que un cop assumits els terrenys necessaris per a la 
localització de l'escola d'hosteleria, que es qualificaven en 
5.370 m2, la resta del terreny per a equipments representa 
una franja contínua als equipaments escolars amb un únic 
front de façana a l'Avinguda Maria Àngels Anglada de 11 
metres lineals, dificultant l'aprofitament d'aquest terreny. 
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Es per aquesta raó que es planteja una modificació del 
document aprovat provisionalment per tal de traslladar a la 
banda nord-est un total de 1.743,70 m2 i mantenir en 
l'encreuament entre el carrer Ma. Àngel Anglada i el carrer 
Josep Maria de Segarra, amb una superfície de 2.525,08 m2. 
Per tot l'anterior i atès el que disposa el Real Decret 
Leislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'apropva el Text 
Refós de la Llei de Sòl (BOE 26 de juny) 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 
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 Especial El Parc dels Olivars, d'iniciativa municipal i 
redactada pels serveis tècnics municipals. 2n.- Deixar sense 
efecte l'acord de 29 de febrer de 2008, pel qual es va 
aprovar provisionalment aquesta modificació del pla especial. 
3r.- Donar trasllat als Serveis territorials d’urbanisme de 
l’expedient i de dos  exemplars diligenciats d’aquesta 
modificació puntual, instant la seva aprovació definitiva i 
publicació. 4rt.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors." 
 
----11. Urbanisme: S'aprova inicialment la modificació 
puntual de pla general en els sectors Ronda Nord, Cendrassos 
Nord i Horta Capallera. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"L'Ajuntament ple, en sessió de 8 de novembre de 2007, 
va aprovar provisionalment la modificació puntual del pla 
general que afectava el sector Ronda Nord. Aquest acord 
restava supeditat o condicional a l'elaboració de la Memòria 
Ambiental i l'informe previ per pat del Departament de Medi 
Ambient. El Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística preveu la creació de les àrees 
residencials estratègiques. I, el dia 26 de febrer de 2008, 
ha tingut entrada a aquest Ajuntament l'escrit de la Direcció 
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General d'Urbanisme, acompanyant l Resolució de 18 de febrer 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, pel 
qual s'aprova el document d'"Objectius i propòsits generals 
dels Plans directors urbanístics per a la delimitació de les 
Àrees residencials estratègiques per al quadrienni 2008-
2011"; i acorda iniciar el procediment de formulació 
d'aquests plans directors urbanístics i acorda sotmetre els 
documents a  consultes, durant el termini d'un mes, als 
ajuntaments afectats. Aquest Pla Director proposa la creació 
de dues àrees residencials estratègiques al municipi, una de 
les quals abasta els sectors Cendrassos Nord i Horta d'en 
Capellera. El desplegament urbanístic d'aquests sectors 
(Horta Capellera i Cendrassos Nord) demana ajustar els seus 
àmbits, corregint la línea de delimitació actual amb el sòl 
no urbanitzable per una banda, i per l'altra, incorporant 
alguns ajustos que afecten terrenys que, si bé estan 
classificats com a urbans, en realitat no tenen aquesta 
condició i s'incorporen al sector urbanitzable per al seu 
correcte desenvolupament. I, respecte del sector Ronda Nord, 
es preveuen les condicions de la seva delimitació i del 
desenvolupament urbanístic d'aquest àmbit, d'acord amb el 
paràmetres actuals i adequats als nous plantejaments 
urbanístics, garantint la correcta inserció amb el sòl urbà 
immediat. D'acord amb l'anterior, els serveis tècnics 
municipals han redactat la proposta de modificació puntual 
adjunta. Per tot l'anterior i atès el que disposa el Real 
Decret Leislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Sòl (BOE 26 de juny) 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 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 inicialment la modificació puntual del 
pla general en els sectors Ronda Nord, Cendrassos Nord i 
Horta Capellera, redactada pels serveis tècnics municipals. 
2n.- Exposar al públic l'anterior i la resta de documentació 
que s'hi conté, pel termini de 45 dies hàbils, als efectes de 
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consultar l'expedient i poder plantejar les al.legacions que 
es considerin adients. 3r.- Aquesta documentació podrà ser 
consultada al web municipal  a l'adreça: figueresciutat.com. 
4t.- Sol.licitar els informes corresponents d'acord amb la 
legislació sectorial aplicable i sol.licitar informe amb el 
trasllat d'un exemplar de la modificació puntual als 
ajuntaments de Vilabertran i Cabanes quelimiten amb els 
àmbits objecte de la modificació puntual. 5è.- Deixar sense 
efecte l'acord d'aprovació provisional de la modificació 
puntual del pla general del sector Ronda Nord, adoptat per 
l'Ajuntament Ple en sessió de 8 de novembre de 2007, el 
contingut del qual, si bé amb les corresponents adaptacions, 
s'integra i és objecte d'aquesta modificació puntual. 6è.- 
Facultar l'alcaldia presidència per a l'adopció de tants acte 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que en general estan bastant d'acord amb el que es 
proposa, ja que acabarà possibilitant la realització de les 
àrees residencials estratègiques i que els sembla que pot ser 
quelcom interessant; que hi ha alguns aspectes que no acaben 
de tenir del tot clars i que es porten a abstenir-se; que en 
el període d'exposició ho estudiaran i si convé presentaran 
al.legacions; que hi ha alguns aspectes que afecten sòl d'uns 
particulars que està qualificat com a urbà que ha de passar a 
urbanitzable i que s'integra en aquest àmbit; que tenen 
constància que s'està en converses amb els propietaris; que 
suposen que arribaran a bon port aquests canvis de 
qualificació, però que en el fons s'estan posant els bous 
abans que les esquelles; que hi ha algun altre aspecte que fa 
referència al conveni de l'àmbit de la Ronda Nord que hi 
havia anteriorment i que estava basat en la finalització de 
la Ronda; que estava valorat en 3.950.000 euros i que ara es 
dedicaran a uns altres aspectes; que es va incloure al 
document un número d'euros exactes; que si això no es 
desenvolupa de manera immediata potser d'aquí tres, quatre, 
cinc o sis anys, quan es realitzin les obres que es tenien 
pensades, ja no es podran finançar amb aquests 4 milions 
d'euros; que sembla que potser això és quelcom a tenir en 
compte i que per això s'abstindran. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
s'han manifestat moltes vegades en el tema de les 
modificacions puntuals del planejament; que consideren que 
tot hauria d'estar contemplat en una modificació del Pla 



 15 

General; que el tema de les Rondes creuen que es prou 
important per a la ciutat; que no es va amb la celeritat de 
creuer que va manifestar la Presidència en el Ple del dia 8 
de novembre de 2007; que es tira enrera el que s'havia fet; 
que no estan massa d'acord amb el tema de la densitat que es 
preveu i amb altres coses que ja ha dit el senyor Solé, però 
que estan d'acord amb el tema de les rondes i que 
s'abstindran de cares a la propera aprovació provisional. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que el que provoca que es torni a aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General del sector Ronda Nord és 
l'existència d'un projecte d'àrea residencial estratègica a 
la ciutat; que el fet que sigui el govern de Catalunya el que 
impulsa a través d'un decret llei la revisió del planejament 
és el que porta a tornar a l'inici en el sector Ronda Nord; 
que la modificació puntual del sector Ronda Nord és la 
conseqüència que la filosofia a tota l'àrea nord de la ciutat 
ha canviat; que ara el motor del desenvolupament a tot el 
sector nord de la ciutat serà l'àrea residencial estratègica; 
que els aprofitaments que es generaven en el sector Ronda 
Nord havien de servir per finançar a estirar la ronda des del 
sector Ronda Nord fins a l'avinguda Marignane; que això ara 
no és així perquè ara es considera que els aprofitaments que 
es generan a través de les àrees residencials estratègiques 
faran possible finançar el cost dels projectes d'urbanització 
de l'avinguda; que sembla que aquests aprofitaments es poden 
reorientar en un altre sentit; que sobre la reflexió del 
senyor Solé sobre sí la temporització és oportuna creu que el 
context de crisis no fa ser optimista amb els terminis; que 
s'està parlant d'unes plusvàlues d'uns 3.950.000 euros i que 
s'ha considerat que el més oportú és destinar-los a finançar 
la reurbanització d'aquest tram de carretera de Llançà que 
s'aspira a convertir en avinguda entre la plaça Elíptica i la 
rotonda de la carretera, per una banda i, per l'altra a la 
futura prolongació de la Via Làctea; que és un projecte que 
no se li escapa a ningú que està pensat a mig termini perquè 
suposarà haver de saltar la via del tren a no ser que s'hagi 
aconseguit eliminar; que és un montant de 3.950.000 que en 
aquests moments és el dimensionat que es fa una mica 
preveient aquest dificultat que el senyor Solé detecta molt 
bé; que la propietat s'ha compromès a què el sector es 
completarà en un termini màxim de quatre anys; que el pla 
parcial i el projecte d'urbanització estaran presentats en un 
termini màxim d'un any; que s'han autoimposat uns calendaris 
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i que s'haurà de veure al camp de qui queda la pilota; que és 
evident que l'ajuntament no té molt bon historial en relació 
a aquest expedient en concret, però que estan conjurats 
perquè tan bon punt entri el pla parcial o entri el projecte 
d'urbanització de seguida s'hi doni resposta; que si no es 
culmina el sector Ronda Nord tot el projecte de les rondes 
quedaria penjat, ja que és una de les peces angulars que fa 
possible la connexió entre l'actual ronda i la resta de la 
ronda que s'obrirà a través de les Àrees residencials 
estratègiques; que creu que les reflexions que fan són 
oportunes; que agraeix el vot d'abstenció i que les 
consideracions que vulguin fer en el període d'al.legació 
seran molt ben estudiades. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa; i en abstenir-se, els vuit membres de l’Ajuntament 
següents:  Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i 
Borrego Torres. 
 
----12. Urbanisme: S'aprova el text refòs de la modificació 
del Pla General en els àmbits del carrer de l'Àngel; del 
carrer Nou, cantonada Clerc i Nicolau i carrer Sant Antoni; 
de la cantonada del carrer Pere III, carrer Oliva i Víctor 
Català; del carrer Pujades i del carrer Oliva, cantonada 
carrer Torres i Bages. La Presidència procedeix a la lectura 
del dictamen següent: 

"L'Ajuntament ple, en sessió de 13 de desembre de 2007, 
va aprovar inicialment la modificació puntual delpla general 
que afecta els àmbits del carrer de l'Àngel, del polígon del 
carrer Nou, cantonada Clec Nicolau i carrer Sant Antoni, el 
polígon de la cantonada del carrer Pere III, carrer Oliva i 
Victor Català; el polígon del carrer Pujades, i el polígon 
del carrer Oliva, cantonada carrer Torres i Bages. La 
Comissió d'Urbanisme de Girona en sessió de 30 de gener de 
2008 va suspendre l'aprovació definitiva supeditada a la 
presentació d'un text refós que incorporés una sèrie de 
prescripcions. Els serveis tècnics municipals han procedit a 
l'adaptació del document de modificació del pla general per 
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aquests àmbits als criteris adoptats per la Comisió 
d'Urbanisme, introduïnt els ajustos en l'ordenació demants 
com a conseqüència d'aquests criteris. Per tot l'anterior i 
atès el que disposa el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 
de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl 
(BOE 26 de juny) 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 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 General en els àmbits dels 
carrers del carrer de l'Àngel, del carrer Nou, cantonada 
Clerc Nicolau i carrer Sant Antoni, de la cantonada del 
carrer Pere III, carrer Oliva i Victor Català; del carrer 
Pujades, i del carrer Oliva, cantonada carrer Torres i Bages. 
2n.- Facultar l'alcaldia presidència per a l'adopció de tants 
acte i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que, en coherència amb els seus vots negatius a 
l'aprovació inicial, a l'aprovació provisional i amb el 
sistema que han mantingut sempre sobre aquestes modificacions 
puntuals, si en aquells moments no hi estaven d'acord, ara 
tampoc. 

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que 
aquest és un tema sobre el que quan es va aprovar el passat 
mes de novembre van tenir una discusió no massa agradable per 
una persona afectada, ja que el pla tal i com s'aprova 
preveia enderrocar la casa d'aquesta persona; que per raons 
administratives que després ha descobert no va poder rebre la 
notificació perquè correus no li va voler entregar la carta 
corresponent; que quan es va adreçar a l'ajuntament no es va 
poder fer el seguiment de què era el que havia rebut i 
aquella persona seguia tranquilament a casa seva sense saber 
que l'ajuntament havia aprovat un pla en el qual es preveia 
enderrocar casa seva per fer-hi passar un carrer; que en 
aquell moment va demanar a la Presidència que es deixés sobre 
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la taula perquè no s'estava parlant d'un solar o d'una casa 
abandonada, sinó que parlaven d'una casa habitada; que 
Figueres és una població en que encara això es pot tenir en 
compte i que normalment quan parlen i fan discursos s'omplen 
la boca de la política de les persones; que entenia que es 
podia deixar el tema sobre la taula i saber per què aquella 
persona no havia al.legat o no havia ni tan sols rebut 
aquella notificació, donar-li l'oportunitat d'expressar el 
que creies convenient i que tingués el dret de defensar-se si 
es que ho considera una agresió a la seva propietat; que 
passa a llegir de l'acta el que en aquell moment va dir al 
Presidència i que és el següent: "no es pot fer l'urbanisme a 
la carta d'acord amb el que digui aquesta senyora, una 
senyora que no s'ha vist en la necessitat d'al.legar després 
d'un procés públic i rigorós; que no pot ser que quan es 
tracta de modificar el planejament el grup d'Esquerra faci 
servir aquests tipus d'arguments; que una senyora gran perd 
una casa"; que en aquell moment deia que es parés, que es 
deixés sobre la taula i que s'averigüés qué passava i que si 
convenia es convoqués un ple extraordinari per aprovar aquest 
punt el més ràpit possible; que de plens extraordinaris per 
temes urbanístics la passada tardor se'n ven fer un munt; que 
li sembla que no hauria costat gaire tenir aquesta 
sensibilitat; que va comunicar a aquesta persona la seva 
situació; que llavors es va moure; que s'ha de dir que la 
cosa ha arribat a bon port i que s'ha pogut arreglar la seva 
situació perquè entre diferents propietaris s'ha acordar 
desplaçar lleugerament el carrer; que no ha costat gaire; que 
creu que en el seu moment tampoc hauria costat gaire 
arreglar-ho; que agrairia que la Presidència no fés aquesta 
cara perquè no creu que s'hagi de sentir gaire orgullós 
d'aquesta acció; que si ara s'ha pogut arreglar no és gràcies 
a la Presidència, sinó que ha estat gràcies a què algú s'ha 
preocupat d'aquest problema; que el responsable d'Urbanisme i 
l'alcalde de la ciutat també s'haurien d’haver hagut de 
preocupar i que hi ha funcionaris que podien haver-hi anat i 
saber per què havia passat; que no estaven parlant d'un camp 
buit o d'una casa abandonat, sinó que estaven parlant de la 
casa d'algú que hi viu; que li sembla que aquesta 
sensibilitat s'hauria d'haver tingut i que malgrat que en 
aquesta modificació que ara s'aprova hi ha algun aspecte 
urbanístic que potser seria discutible hi votaran a favor. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que es va ocupar personalment d'aquest cas; que va 
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contribuir a la seva solució i sense entorpir ni fer perdre 
ni un dia la tramitació urbanística d'interès general; que 
s'ha resolt aquest problema d'aquesta senyora gran; que si el 
senyor Solé parla amb aquesta persona gran podrà comprovar 
l'agraïment que té per la bona feina del govern municipal i 
del seu alcalde, però que és igual; que no ho hagués tret a 
consideració si el senyor Solé no hagués fet aquest 
comentari, ja que treballen per resoldre problemes i que s'ha 
fet sense fer perdre ni un sol dia a la tramitació 
urbanística d'interès general que els mou quan estan reunits 
en sessió de ple. 

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 
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 i Llueca 
Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran Soler; i en contra 
els dos membres de l’Ajuntament següents:  Casas Luis i 
Borrego Torres. 

 
----13. Ajuntament: S'acorda revocar una delegació del Ple de 
l'Ajuntament en favor de la Junta de Govern Local. El senyor 
Casellas Borrell procedeix a la lectura del dictamen següent: 

"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 7 de 
febrer de 2008, va acordar delegar en la Junta de Govern 
Local diverses atribucions i competències. Es considera 
adient modificar les delegacions a què es refereix l’acord 
esmentat. Per tot això, vist el que disposen l’article 22.4 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’article 53 del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya que va ser aprovat pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, l’article 13.2.d de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, i la resta de normativa 
vigent, 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. Revocar la delegació que va acordar en favor de 
la Junta de Govern Local el Ple de l’Ajuntament mitjançant 
l’acord de 7 de febrer de 2008 en allò que es refereix als 
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expedients sobre atorgament d’honors i distincions. 2. 
Autoritzar l’alcaldia presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució de l’acord anterior." 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
gairebé és obligat felicitar que el govern hagi rectificat; 
que Esquerra Republicana ja va manifestar en el seu moment 
que el govern s'havia passat de frenada; que van deixar el 
ple practicament despullat de competències; que, fins i tot, 
van haver de rectificar perquè competències que no es podien 
delegar en el primer text del dictamen anaven delegades; que 
aquesta passada de frenada la van corregir per informe del 
secretari en el seu moment; que aquesta va quedar perquè era 
legal, però que celebren que s'hagin adonat que si algún dia 
han de ser honorats per la seva feina en el govern  o per una 
altra cosa de la ciutat voldran que es faci des del plenari i 
no només des de l'equip de govern; que votaran a favor, però 
que lamenten que hagin hagut de votar avui això perquè s'ho 
podien haver estalviat. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que creu que està molt bé la sensibilitat que han 
tingut en aquest tema; que esperen que això sigui l'inici de 
més sensibilitats en aquest sentit; que d'acord amb la 
proposta que presentarà després el grup d'Esquerra 
Republicana que el ple vagi recuperan competències seria bo 
que els expedients passessin pel ple; que quan va fer la 
proposta de delegar competències va especificar que proposava 
només la delegació de competències que representessin uns 
tràmits burocràtics i perquè es pugués veure acelerada la 
seva tramitació pel fet que passés per la Junta de Govern 
Local; que no estava en la seva idea buidar de competències 
el ple de tot el que marca la normativa; que va dir que era 
un tema legal, però que considerava que no era prou ètic; que 
celebra i espera que aquest sigui l'inici de recuperar les 
competències adients pel ple que no siguin de temes 
burocràtics. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----14. Contribucions especials: S'acorda prorrogar el 
termini d’informació pública de l’expedient d’imposició de 
contribucions especials per a finançar les obres d’execució 
del projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 
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"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3 de 
juliol de 2008, va acordar imposar provisionalment 
contribucions especials per finançar les obres d’execució del 
projecte d’urbanització de l’Avinguda Vilallonga, aprovar 
provisionalment l’Ordenança específica reguladora de les 
contribucions especials que permetrà l’ordenació de 
l’esmentat tribut i aprovar la relació de subjectes passius i 
l’assignació provisional de les quotes individuals de les 
contribucions especials. Així mateix, va acordar exposar al 
públic l’expedient durant el termini de 30 dies hàbils. 
Aquest termini és el mínim legal previst. L’edicte anunciant 
l’exposició pública de l’expedient d’imposició de les 
contribucions especials de referència va sortir publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 136, de 15 
de juliol de 2008, la qual cosa comporta que una part 
important d’aquell coincideixi amb el mes d’agost. Aquesta 
circumstància aconsella prorrogar el termini d’exposició 
pública de l’expedient per tal de facilitar la participació 
ciutadana. Per tot això, vist el que disposen els articles 
17, 18 i 28 a 37, ambdós inclosos, del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals que va ser aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.- Prorrogar fins al dia 
22, inclòs, de setembre de 2008 el termini d’informació 
pública de l’expedient d’imposició de contribucions especials 
per finançar les obres d’execució del projecte d’urbanització 
de l’Avinguda Vilallonga. 2.- Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució de l’acord anterior." 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que van dir publicament que volien anar a parlar amb 
els veïns per veure què opinaven de tota la tramitació; que 
sense implicar-se en el projecte els semblava inicialment un 
punt de partida correcte, però que ja van manifestar en una 
comissió informativa que tenien algunes discrepàncies 
tècniques; que van anar a parlar amb els veïns i que agraixen 
la sensibilitat de l'alcalde per recollir d'alguna manera el 
que els veïns van manifestar als grups que van parlar-hi; que 
van traslladar-ho a l'alcalde perquè fós el primer en saber 
el que havien dit els veïns i que celebren aquesta 
predisposició que no presuposa quin serà el resultat final; 
que de moment s'ha deixat un termini; que quan la gent sap el 
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cost real de les coses és quan s'encenen les bombetes 
d'alarma; que creuen que es bó que des del consistori es faci 
aquesta pedagogia i que la gent argumenti tècnicament o 
economicament; que quan critiquen el govern s'ha de fer, però 
que en aquest cas es bó dir que ha estat receptiu a les 
propostes rebudes de veïns i de grups com és el d'Esquerra 
Republicana que va fer personalment el pas d'anar a parlar 
amb l'alcaldia. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que en 
el ple del dia 3 de juliol va demanar i va exposar els 
raonaments per sol.licitar que es prorrogués el període 
d'informació pública; que celebra que s'hagi prorrogat; que 
s'ha fet més cas al ciutadans que a la proposta que havia 
presentat, però que la finalitat és la mateixa; que s'ha 
aconseguit una pròrroga que coincidirà amb un període en que 
aquestes persones afectades podran fer les consultes 
pertinents amb els seus assessors i  que creu que això es 
positiu per aconseguir aquesta participació ciutadana i 
aquesta transparència en l'actuació de l'ajuntament.  

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que vol donar dues dades perquè puguin veure la 
predisposició i actitud del govern; que creu que ha de fer 
que se sentin tranquils i corresponsables d'aquest projecte; 
que la llei preveu que qualsevol expedient de contribucions a 
l'hora de finançar un projecte d'urbanització pot arribar 
fins el 90% de l'import del projecte; que en aquest cas 
s'aplicaran unes contribucions especials que rondaran el 27 o 
28% del cost total; que la llei preveu fins a un 90% i que 
aquest govern municipal fa una proposta de contribucions 
especials al veïns que ronda el 27 o 28%; que la llei exigeix 
que quan es fa un projecte d'urbanització o s'incorpora un 
expedient amb un projecte de contribucions especials se 
sotmeti a exposició pública per al període d'un mes; que el 
projecte d'urbanització de l'avinguda Vilallonga porta set 
mesos d'exposició al públic; que com diu el senyor Canet no 
s'han vist passar el vent per les orelles fins que s'hi ha 
adjuntat l'expedient de contribucions especials, però que a 
vegades una cosa és que es faci pedagogia i que es tingui una 
actitud de diàleg i de consens amb els veïns i l'altra és que 
com a consistori es deixin dir coses que no són certes; que 
l'actitud de diàleg hi és permanent; que el legislador demana 
als consistoris que dediquin un mes a l'exposició pública 
dels projectes; que el govern ha dedicat en el primer tràmit 
sis mesos i dels 150 veïns implicats potser es van rebre 8, 
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10 o 12 consideracions de veïns que es van mostrar 
interessats en participar en aquest procés i de dir-hi la 
seva; que no ha estat fins que no s'ha tornat a aprovar el 
projecte i s'hi ha adjuntat l'expedient de contribucions 
especials que els veïns s'han vist en la necessitat de 
mobilitzar-se; que fent abstracció que ja es portaven 7 mesos 
discutint el tema s'ha decidit tornar a posar el 
comptaquilòmetres a zero i al mes que la llei demana que s'hi 
destini s'hi carregui un mes i mig més; que ho diu perquè el 
consistori si de veritat i honestament està compromès amb la 
modernització i la transformació de la ciutat, haurà de ser 
curós amb les formes, però que al final del procés les formes 
ja no podran ser un pretext per no tirar endavant els 
projectes modernitzadors; que creu que aquestes són dues 
dades que el conjunt de regidors i regidores han de coneixet 
perquè quan es trobin amb veïns també puguin defensar el que 
és l'acció de transformació i modernització de la ciutat. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----15. Esports: S'aprova inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci Poliesports Alt Empordà. El senyor 
Ferrer Sala procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Els Ajuntaments de Figueres i Vilafant i el Consell 
comarcal de l’Alt Empordà van constituir l’anomenat Consorci 
Poliesports de l’Alt Empordà. En la reunió del Consell 
plenari del Consorci Poliesports Alt Empordà realitzada el 
dia 18 de gener de 2008 es va acordar procedir a la 
modificació dels articles 4 i 23 dels Estatuts del Consorci 
d’acord amb la proposta efectuada per l’Ajuntament de 
Vilafant amb l’objecte de reduir la superfície dels terrenys 
de 48.614 m2 que van ser cedits en ús inicialment al Consorci 
a la superfície que és necessària per a la gestió de les 
instal.lacions esportives que és de 19.203,64 m2. La 
modificació dels articles 4 i 23 dels Estatuts del Consorci 
té per finalitat establir la superfície de terreny que 
quedarà únicament afecta a l’ús i gestió per part del 
Consorci de les futures instal.lacions esportives del complex 
“Poliesports”, i lliurar la restant superfície dels terrenys 
a la lliure disposició de l’Ajuntament de Vilafant. Per tot 
això, vist el que disposa l’article 269 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que va ser 
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aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
l’article 322 en relació amb el 313 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals que va ser aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, la Comissió informativa de 
l’àrea de serveis a les persones i de processos estratègics 
proposa que s’adoptin els acords següents: 1.- Aprovar 
inicialment la modificació dels articles 4 i 23 dels Estatuts 
del Consorci Poliesports Alt Empordà de tal forma que quedin 
redactats així: ”Article 4.- L’objecte del Consorci 
consistirà en la gestió dels serveis i les instal.lacions 
esportives que es troben situades als terrenys de domini 
públic de l’Ajuntament de Vilafant, de superfície 
19.203,64m2, i que constitueixen el complex anomenat 
“Poliesports” del municipi de Vilafant, que compren el 
pavelló polesportiu, la piscina coberta i les pistes de 
tennis, en l’estat i situació en que es troben actualment”. 
“Article 23.- L’Ajuntament de Vilafant aporta al Consorci 
l’ús i l’aprofitament dels terrenys de domini públic 
municipal de superfície 19.203,64 m2 i les instal.lacions que 
constitueixin l’objecte del Consorci, per tot el temps que 
duri el Consorci. L’Ajuntament conservarà, en tot cas, la 
titularitat dels béns de domini públic que aporta al 
Consorci”. (els restants paràgrafs d’aquest quedaran igual). 
2.- Sotmetre l’expedient informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils als efectes de la presentació 
d’al.legacions i suggeriments. 3.- Determinar que l’acord 
d’aprovació inicial de modificació dels articles 4 i 23 
referits assolirà el caràcter de definitiva, sense necessitat 
d’adoptar un acord exprés en tal sentit, per al supòsit que 
durant el termini d’informació pública de l’expedient no es 
presentin al.legacions ni suggeriments. 4.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors." 

 
----16. Ajuntament: No s'aprova la proposta presentada pel 
regidor Francesc Canet Coma del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya relativa a prendre els acords que 
calguin per a que el Ple de l'Ajuntament torni a assumir les 
competències que foren delegades en favor de la Junta de 
Govern Local per acord de Ple de data 7 de febrer de 2008, de 
les referides a la seva proposta. El senyor Canet Coma 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

"En Francesc Canet i Coma en representació del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament 
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de Figueres, presenta, per tal que sigui aprovada, si 
s’escau, pel plenari del Consistori en la sessió ordinària 
del proper 30 de juliol, la següent  MOCIÓ. EXPOSICIÓ DE 
MOTIUS. 1.-En el Ple de data 7 de febrer del 2.008 es va 
acordar, amb la votació favorable dels grups CIU, PSC i IC-V, 
que es delegarien a la Junta de Govern Local unes 
determinades atribucions, en concret les que es recullen a 
l’article 22.4, apartats j), k), m) i ñ), relatives a : J) 
L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa 
de la corporació en matèries de competència plenària. K) La 
declaració d’acte lesiu de l’Ajuntament. M) La concertació de 
les operacions de crèdit, la quantia dels quals acumulada, 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels 
recursos ordinaris del Pressupost, a excepció de les de 
tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de 
les operacions vives en cada moment superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, tot això 
amb la conformitat de lo que es disposa a la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. N) L’aprovació dels projectes d’obres 
i serveis quan en sigui competent per a la seva contractació 
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. D’aquestes matèries se’n deriven tota una sèrie 
de competències les quals s’adjunten al present com a annex 
1, annex 2 i annex 3. 2.-Aquesta situació ha provocat que el 
Plenari hagi quedat buidat d’unes competències que sempre 
havia tingut assignades. Així, moltes de les decisions que 
adopta i de les accions que executa l’equip de govern i/o 
l’alcalde, en la pràctica,  no poden ser debatudes en el sí 
de Ple. I, per tant, els grups que no formen part del Govern 
veuen limitada la seva capacitat d’acció a un només poder fer 
un seguiment a posteriori de les decisions, sense poder 
aportar el seu punt de vista abans que es prengui la decisió. 
Aquesta situació, per bé que legal, representa un clar 
retrocés en la qualitat democràtica del funcionament del 
Consistori. Entre d’altres, per aquest motiu: quan la decisió 
sobre un determinat assumpte recau en el plenari, els grups 
que no formen part del govern disposen, 48 hores abans, de 
l’expedient complet, en el qual hi figuren, si s’escau, els 
informes dels funcionaris responsables de vetllar pel 
respecte a la legalitat vigent (Interventor, Secretari 
General, Cap de Contractació, etc.). Per això, PROPOSA al Ple 
de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents ACORDS: 
1.- Que s’acordi atorgar al Ple d’aquest Ajuntament 
l’assumpció de les competències recollides als apartats m) i 
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n) de l’article 22.4 de la Llei de Bases de Règim Local , 
així com de totes aquelles que consten en el document annex 
1, annex 2 i annex 3." 

Prossegueix la seva intervenció el senyor Canet Coma que 
diu que ja van considerar en aquell moment que no es creien 
l'argumentació de l'agilització administrativa i que hi veien 
un rerafons polític important; que la regidora Mireia Mata ho 
va explicar amb molta precisió; que ara presenten una moció 
per recuperar aquestes competències; que s'han posat una a 
una perquè creu que és pedagogic mirar el per què o en tot 
cas l'estranyesa que els produeix que algunes de les 
comepetències que hi ha aquí continuin en mans de la Junta de 
Govern Local; que el punt 2 de l'exposició de motius resumeix 
molt bé el que hi veuen de problemàtic; que creu que en la 
història d'aquest consistori mai un plenari havia tingut tan 
poques competències per decisió legítima, democràtica i 
legal; que vol fer una consideració en la línia que ha dit el 
senyor Casas com és que ja imaginen que el govern no 
s'esmenerà a sí mateix i votarà a favor d'aquesta moció, però 
que després demanaran que si es vota en contra com a mínim 
s'obri la possibilitat de crear una comissió per debatre 
quina d'aquesta llarga llistat de competències arrabassades 
al plenari es podria consensuar que retornessin al plenari; 
que seria lògic retornessin al plenari, ja que permeten molta 
més transparència; que quan s'han de fer expedients de 
reconeixement de deutes sembla que és bastant transparent que 
sigui el plenari qui ho sàpiga i que no s’hagi d'anar 
perseguint decisions d'una Junta de Govern Local que sempre 
són a posteriori i que obliguen, més que a aportar coses, a 
fer un seguiment, a desconfiar de la decisió i a queixar-se; 
que respecte dels expedients d'aprovació dels preus públics 
cal preguntar si a algú li sembla lògic que es puguin fixar 
sense un previ debat dels grups de l'oposició i s'hagin de 
coneixer a través d'una decisió de Junta de Govern Local o de 
l'alcalde; que aquí s'inclou des de augmentar-los fins a fer-
los desapareixer i deixar la gratuïtat d'algun equipament i 
s'acabaran assabentant per la premsa, com passa sovint, de 
decisions que es prenen perquè logicament les actes de la 
Junta de Govern Local arriben una setmana després i en canvi 
a la premsa les mesures que són considerades positives pel 
govern s'expliquen el mateix dia o l'endemà; que no creuen 
que sigui la millor manera; que quan hi ha alineacions 
patrimonials no sembla lògic que fins a 8 milions d'euros es 
pugui vendre patrimoni hipoteticament sense que es pugui 
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debatre al plenari i s'hagin d'assabentar posteriorment; que 
això no els sembla lògic; que tampoc es lògic que es pugui 
renunciar a herències, llegats o donacions fins a 4 milions 
d'euros sense que es pugui debatre al plenari; que es podrien 
buscar més exemples, però que sembla que amb aquestes és més 
que suficient per veure que no és la millor manera de 
practicar la democràcia municipal, tot i que, es practica la 
legalitat, entre d'altres coses, perquè pensen que guanyarien 
les votacions igualment, ja que tenen majoria folgada i 
suficient, però que creu que seria molt més transparent 
l'actitud i sobretot l'activitat municipal si moltes 
d'aquestes competències retornessin on sempre havien estat 
que és en el plenari; que esperen, si no el vot favorable, 
que ja intueix que no ho serà, com a mínim l'acord que en un 
termini breu es puguin rescabalar algunes d'aquestes i 
retornar-les al plenari i deixar, com deia el senyor Casas, 
aquelles que siguin d'agilitació administrativa sobre les que 
no hi tenen rés a dir; que caldria veure quines són 
agilitació administrativa i quines són una altre cosa i que 
són ganes de buidar el plenari de contigut.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el govern està convençut de la decisió 
que es va prendre el mes de febrer; que no és una qüestió 
política com s'ha dit; que el govern el que preté és que 
aquest plenari sigui un forum de decisió política i que sigui 
un forum de decisió de problemes greus que puguin afectar els 
ciutadans; que totes les competències que es van traspassar 
no veu que tinguin una implicació política greu; que ha 
d'afegir la mateixa argumentació que va portar a prendre 
aquesta decisió com és que la normativa es compleix 
escrupulosament; que és díficil dir que aquesta és una 
decisió antidemocràtica; que dóna la impresió que el grup 
d'Esquerra Republicana està equivocat en una qüestió bàsica i 
és que l'oposició, tant el grup d'Esquerra Republicana, com 
el grup del Partit Popular, estan informats puntualment de 
tots els expedients; que assisteixen a les comissions 
informatives on a més de poder-se assabentar i participar en 
la confecció dels dictamens poden votar-hi en contra, 
abstenir-se o votar-hi a favor; que pensa que si es 
repassessin tots els acords de Junta de Govern que han estat 
debatuts en comissió informativa està segur que a tots hi 
figura la signatura del portaveu o del delegat en aquella 
comissió informativa marcant si s'absté o no s'absté, si vota 
a favor o si vota en contra; que al final sí que estan 
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informats i que és una equivocació l'afirmació que s'han 
d'assabentar de les coses amb posterioritat als acords presos 
per la Junta de Govern; que creu que al final el pas del 
temps acredita aquesta decisió; que es pot aspirar, com es 
farà després en algunes mocions presentades pel grup 
d'Esquerra Republicana de Catalunya, que aquest ple sigui un 
forum de debat polític, un forum on poder parlar de problemes 
greus o no tan greus, però que en definitiva sigui de debat 
polític i de discusió; que d’aquestes qüestions més del dia a 
dia n'estan informats puntualment; que, fins i tot, s'hi han 
manifestat i que els convida a que puguin entre tots repassar 
totes les decisions que ha près la Junta de Govern Local que 
venen de competències delegades per part del Ple en les que 
hi figurarà la signatura de l'oposició; que no manca qualitat 
democràtica de cap manera; que simplement ha d’anunciar que 
el govern s'oposa a aquesta proposta del grup d'Esquerra 
Republicana i també a la constitució de qualsevol comissió 
que no té per altre objectiu que tornar a sotmetre un procés 
d'inquisició de la decisió presa el 7 de febrer; que, fins i 
tot, s’ha constatat que un tema com és el reglament d'honors 
el govern ha vist que s'havia de modificar; que aquesta és la 
posició del govern i que no ha variat des del febrer. 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que es 
deu expresar fatal; que haurà d'anar a classe perquè 
s'expressa fatal; que no ha dit antidemocràtic; que ha marcat 
precisament que era ben legal i legítima; que no li han de 
fer dir coses que no ha dit; que ha repetit que era legal i 
legítim; que com que estan en un forum de discusió política 
seriós no en farà broma, però que això de portar la 
signatura, pot portar una signatura positiva, negativa, etc; 
que portar la signatura només vol dir que s'està present a la 
comissió i no vol dir una altra cosa; que s'ha de recordar 
que el govern té personal al seu servei; que porta cinc anys 
de regidor i que en l’any que es porta d’aquest mandat ja 
s’han presentat tants assumptes urgents en les comissions 
informatives com en els quatre anys anteriors; que això des 
del punt de vista d'Esquerra Republicana de Catalunya vol dir 
ineficàcia en la gestió del dia a dia municipal malgrat les 
competències; que porten temes per urgent a comissions 
informatives que es fan quinzenalment; que cal analitzar si 
aquest és un sistema normal de funcionament el que s'hagin de 
portar tants temes urgents i que un es pot entendre, però que 
tants no es pot entendre sota cap concepte; que cal repassar 
com actuen com a govern; que no vol dir que amb precipitació, 
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però que no actuen com el que s'espera d'un govern 
consolidat; que pot anar una mica més enllà com que, per 
exemple, el dijous es convoca una comissió informativa en un 
dia que no era el previst, però que va suposar que el 
president de la comissió no podia el divendres i tanmateix 
que se'ls va despatxar ràpidament amb un parell de paraules i 
se'ls diu que hi ha un projecte relatiu a la plaça de braus 
que ho van comentar de paraula; que van agrair la deferència, 
però que l'endemà en els mitjans hi havia el projecte; que 
allò que els mitjans tenen el dijous per poder publicar 
l'endemà avui entra per urgent en aquest plenari; que cal que 
li expliquin la lògica que té; que a partir d'avui 
s'assabentaran que poden anar a consultar un projecte que els 
mitjans tenien perquè l'han publicat absolutament dibuixat; 
que el mateix dijous podien haver-ho rebut; que al senyor 
Casellas li pot semblar que ja n'hi ha prou portant-ho a una 
comissió informativa, però que pensa que tenen ganes d'evitar 
el que avui estan fent; que si considera que aquí han de 
debatre temes que interessin al ciutadà creu que al ciutadà 
l'interessa saber que la Junta de Govern Local es pot gastar 
sense que públicament es pugui opinar des de sensibilitats 
diferents fins a vuit milions d'euros que són mil tres-cents 
milions de les antigues pessetes; que creu que tenen dret, 
almenys moral, per reclamar que això es debati i es 
discuteixi al plenari i no assabentar-se a posteriori després 
que la Junta de Govern Local ho accepti; que moltes vegades 
passa que per urgència els entegren a última hora un dictamen 
sense els informes dels funcionaris; que en la pràctica passa 
més vegades de les desitjables això que ha descrit li agradi 
o no al senyor Casellas; que el convida a repassar el 
recorregut de cadascú dels temes més importants; que si es va 
a les comissions informatives naturalment es signa, però que 
això no vol dir que s'estigui conforme en tenir la 
documentació; que és legal, però que no es transparent o, 
almenys, no suficient; que queda un altre aspecte que estava 
preparat per precs i preguntes, però que dirà ara; que han 
entrat una instància en nom del grup d'Esquerra Republicana 
de Catalunya respecte als decrets d'alcaldia; que aquesta és 
una altra zona fosca, però no perquè l'alcalde vulgui ser 
fosc, sinó perquè senzillament el decret d'alcaldia és una 
facultat que té l'alcalde augmentada sobre la que tenia 
abans; que abans tenia les que li donava la llei i les que el 
plenari li ha delegat amb els vots del govern a la Junta de 
Govern Local i a l'alcalde; que molts decrets són de tràmit; 
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que potser en un mes en fa 300, però que d'aquests 300 alguns 
afecten a particulars i que després surten publicats als 
mitjans d'informació locals els noms dels afectats per 
determinades decisions; que segur que hi ha 3 o 4 decrets de 
calat; que l'alcalde considera que dóna compte d'alguns 
d'aquests decrets en el ple, però que en alguns casos hi ha 
decrets d'importància extrema i no es dóna compte; que s'ha 
d'anar a fer la feina d'anar a perseguir decrets d'alcaldia i 
després demanar els expedients; que cal preguntar-se si no 
seria més senzill adequar-se al que diu la normativa; que 
faran batalla legal i demanaran que argumentin per què no hi 
ha un llistat de tots els decrets que fa l'alcalde des de 
l'últim plenari; que hi ha un article de la llei que 
justifica que hi hagi una relació succinta de tots els 
decrets d'alcaldia i que quan s'hagi fet podran mirar quins 
són els interessants per a la seva feina d'oposició i de 
fiscalitzar, analitzar, comentar, etc.; que fins ara això no 
es fa; que abans tampoc es feia amb el registre d'entrada; 
que es va consensuar amb l'alcalde Armangué que s'enviaria i 
s'ha continuat fent un llistat resumit de cadascuna de les 
instàncies que s'entren a l'ajuntament; que puntualment reben 
cada dia o cada dos dies la llista de les instàncies que els 
ciutadans han fet entrar a l'ajuntament; que no reben els 
llistats de sortida i que estaria molt bé que també es fés; 
que tampoc reben els decrets d'alcaldia; que creuen que per 
fer la feina d'oposició el seu dret i el seu deure és rebre 
aquestes informacions; que el senyor Casellas dirà que els 
decrets es poden anar a consultar i que efectivament es poden 
anar a mirar tres-cents decrets en un mes; que si el que vol 
es que es passin matins sencers a la casa li dirà que no 
tenen els diners per fer-ho, ni les hores de dedicació i ni 
els funcionaris; que senzillament demana sentit comú, que 
potser el Sr. Casellas es pensa que el té o que creu que el 
té, però que pensa que no en té prou en aquest cas; que s’han 
de retornar al plenari determinades competències que 
permetrien un debat que es pot ordenar i que donaria molta 
més transparència; que reitera que es contesti la instància 
no amb silenci administratiu respecte a si té obligació o no 
l'alcalde d'obrir els plenaris amb una llista dels decrets 
que hagi signat des de l'últim plenari municipal; que demana 
una interpretació legal al senyor Casellas que es advocat, ja 
que si no la demanaran per escrit al secretari tot i que ja 
està feta la instància. 
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---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les dinou 
hores i quaranta-cinc minuts, prèviament autoritzada per la 
Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Carbonell 
Sabartés que es reincopora a la sessió, a les dinou hores i 
quaranta-vuit minuts, durant la mateixa intervenció. 
 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els 
vuit membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, 
Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres; i en contra, els 
tretze membres de l'Ajuntament següent: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca 
Fonollosa.  

Seguidament, intervé la Presidència que diu que en quant 
a la petició concreta dels decrets i més enllà de l'obligació 
és voluntat d'aquest govern actuar amb tota transparència 
perquè quan una cosa es fa malament és perquè no se'n sap més 
no perquè hi hagi cap vocació de fer-la malintencionament; 
que s'està treballant amb la secretaria general la manera de 
poder atendre aquesta petició; que li sembla que ha de ser 
perfectament possible tot i que el senyor Canet ja veu que no 
es un tema senzill des del punt de vista tècnic perquè en un 
mes es poden arribar a signar 400 o 500 decrets que moltes 
vegades tenen a veure amb coses de poc calat; que cada mes es 
compendien en un volum; que queden en un llibre recollits i 
que són consultables, però que per facilitar la feina i 
perquè el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya pugui fer 
aquest exercici de control absolutament necessari per a la 
qualitat d'una democràcia municipal estan pensant amb la 
secretari general com es pot atendre aquesta petició; que es 
pot donar per respost afirmativament en aquest sentit, però 
que hi ha una consideració tècnica com és que no es pot donar 
compte de 400 o 500 decrets en un plenari perquè s'hauria de 
començar a les 3 de la tarda i el senyor Canet encara estaria 
a Madrid. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que amb el mateix to correcte vol agrair 
la resposta; que demana es faci extensiva al registre de 
sortida perquè si s'ha trobat una solució per al registre 
d'entrada no deu ser gaire complicat trobar-la per al de 
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sortida; que senzillament deu ser encarregar a la gent de 
l'Oficina municipal d’atenció al ciutadà el mateix que fa amb 
el registre d'entrada i que amb el tema dels decrets 
esperaran la solució tècnica que hagin trobat; que no és 
intenció del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya alentir els plenaris per donar compte de 400 
decrets; que altra cosa podria ser que figuressin i no es 
debatessin, però que li sembla que hi ha solucions més 
senzilles tècnicament parlant en la línia del registre 
d'entrada i de sortida que poden ser discretes i poden 
complir amb el tràmit de transparència i també amb el tràmit 
d'agilitat i que prenen bona nota amb satisfacció de la seva 
resposta. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que es compromet personalment a què estudiarà i treballarà 
amb el secretari general durant aquest mes d'agost com es pot 
garantir que es pugui fer l'exercici de control sense un 
esforç innecessari. 
 
----17. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Serveis municipals: El Ple de l'Ajuntament acorda donar-
se per assabentat de l'existència del document titulat 
"Avantprojecte d'equipament esportiu municipal cobert a la 
plaça de braus". La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent: 

"És voluntat del govern municipal impulsar un equipament 
esportiu municipal cobert a la Plaça de Braus. Per fer-ho, 
s'ha encarregat a l'arquitecte Moisés Gallego Olmos la 
redacció del document titulat "Avantprojecte d'equipament 
esportiu municipal cobert a la Plaça de Braus". Es considera 
adient donar compte al Ple de l'existència d'aquest document 
tècnic, base per a la redacció del pla especial urbanístic 
d'aquest equipament. Per tot això, l'alcaldia presidència 
proposa que s'adoptin els acords següents: 1. Donar-se per 
assabentat de l'existència del document titulat 
"Avantprojecte d'equipament esportiu municipal cobert a la 
Plaça de Braus". 2. Autoritzar l'alcaldia presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució de 
l'acord anterior." 

Prossegueix la seva intervenció la Presidència que diu 
que en aquesta proposta es tracta d'ajudar a l'acció de 
control dels grups municipals i a l'acció prepositiva; que té 
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a veure amb una proposta d'alcaldia perquè es voluntat del 
govern municipal impulsar un equipament esportiu municipal a 
la plaça de braus; que aquest és un equipament que ha de 
jugar un paper d'arrossegament al conjunt del barri vinculat 
a la plaça de braus i a la zona de llevant més enllà de les 
vies del tren; que aquest equipament ha de poder atendre els 
dèficits en matèria d'instal.lacions i equipaments esportius; 
que és un equipament que permetrà disposar per la ciutat de 
la segona piscina de 25 metres i de diversos recursos 
poliesportius; que sembla que és correcte i oportú aprofitar 
el torn d'assumptes urgents per donar compte de l'existència 
d'aquest projecte que s'ha encarregat a l'arquitecte Moisés 
Gallego perquè quan els grups de l'oposició tinguin temps i 
oportunitat el puguin consultar i analitzar en detall, ja que 
sobre aquest document es vestirà el pla especial que ha de 
fer possible el concurs que finalment ha de dur a adjudicar 
la construcció i rehabilitació de la plaça de braus i 
l'adjudicació d'aquest servei municipal de concessió 
administrativa; que els sembla que és un exercici de total 
transparència, ja que previsiblement aquest pla especial 
s'aprovarà de forma inicial a mitjans de setembre; que  tenen 
tot el mes d'agost i el mes de setembre per poder mirar el 
projecte i veure si els agrada o si consideren que han de fer 
algun suggeriment; que aquest és un document de que el govern 
no en tindria perquè donar-ne compte; que és un document 
necessari per tirar endavant l'impuls d'un pla especial i per 
poder fer l'adjudicació en el seu moment; que ha semblat que, 
ja que segurament és el projecte més important des del punt 
de vista de recuperació patrimonial, val la pena incorporar-
lo a l'ordre del dia del plenari, donar-ne compte i enviar un 
missatge a l'opinió pública que per al govern de la ciutat 
aquest és un projecte molt trascendent i perquè els operadors 
que estan espectants puguin veure si l'ajuntament es creu de 
veritat o no la plaça de braus; que la proposta es donar 
compte de l'existència d'aquest projecte i posar-lo a 
l'absoluta disposició dels grups municipals i que es pugui 
anar a mirar i es puguin fer les consideracions que 
considerin més oportunes. 

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

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que ja 
ho ha ha dit abans, però que a vegades no queda cap més 
recurs que el figurar a l'acta el que un grup pensa; que  
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aprofita per no parlar a precs i preguntes d'un tema que no 
té rés a veure amb aquest, però començant per aquest perquè 
forma part del mateix paquet; que felicita la Presidència, ja 
que s'explica de maravella; que no aconsegueix fer-se 
entrendre pel senyor Casellas, però que entén perfectament el 
que diu la Presidència; que s'explica molt bé; que ho vol 
vendre com si se li hagués d'agrair el portar aquesta 
proposta al ple; que no ho agraiexen perquè en bona part ja 
la coneixen per la premsa; que hi ha un costum arrelat en 
aquest govern municipal i que potser hi és en tots els 
governs; que no ho sap; que té la desgràcia d'haver estat a 
l'oposició dues vegades; que no cal que la Presidència digui 
que sigui per molts anys; que no acaba d'entendre que hagi de 
costar tant que els portaveus d'un grup s'assabentin una mica 
abans de les coses; que diu portaveus per quedar bé, però que 
s'hi poden afegir regidors de l'oposició i que sospita també 
a vegades regidors del govern; que no costa rés mantenir el 
respecte cap a la condició de regidor i que s'informi abans 
al regidor que a la premsa; que creu que seria un bon costum; 
que ho poden agrair de cara a la galeria, però que s'hagués  
agraït més que ho haguessin fet en el seu moment; que com que 
aquesta és una conducta reiterada i repetitiva  no queda cap 
més remei que reiterar i repetir; que ho ha dit per un tema 
que no té cap relació amb aquest; que no voldria debatre ni 
el fons ni el tema, però que forma de la mateixa falta de 
rapidesa o desig de comunicar determinades coses als grups de 
l'oposició; que han quedat en una reunió anterior que 
d'aquest tema no se'n parlaria al plenari per discutir-lo, 
però que vol que quedi constància de dos temes extrems com és 
aquest i l'altre que n'han parlat en privat i que afectava al 
cap de la guàrdia urbana; que ja ho ha dit abans i ho torna a 
dir ara que consideren que la informació havia d'haver 
existit; que és una manera com una altra de veure les coses; 
que el govern ho ha gestionat d'una manera; que no hi estan 
d'acord, però que accepten les explicacions donades en privat 
i que no volen trasllardar-les al plenari; que insisteix que 
la transparència i la informació en molts casos no van de la 
ma; que creu que hi ha informacions que quan arriben arriben 
tard; que no és que no arribin, sinó que arriben tard i que 
en aquest cas pensa que la Presidència ha fet tard. 

 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint 
hores, prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de 
la sessió el senyor Ollé Sangenís. 
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 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luis 
que diu que agraeix les explicacions; que es donen per 
assabentats de l'existència del projecte perquè la 
Presidència ho diu, ja que no l'han vist físicament, però que 
no es donen per assabentats del seu coneixement; que creu que 
aquestes coses són prou importants com per haver-ho portat a 
la comissió a la qual no va poder assistir, ja que es va 
convocar un dia abans del dia normal; que avui a la Junta de 
Portaveus es podrien haver ensenyat els dibuixos i el 
projecte escrit d'aquest expedient i que en el seu moment 
suposa que ja s'els avisaran quan es trobarà a les oficines 
municipals tècniques per anar-lo a veure. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que a part de l'àrea d'urbanisme hi ha un exemplar d'aquest 
avantprojecte a l'àrea d'alcaldia; que des de demà mateix es 
podrà consultar, analitzar, fotocopiar o el que sigui 
convenient i que aquest és un projecte que si es fa 
correctament el pot sentir com a propi tot el consistori i no 
només el govern. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que l'altra dia la Presidència els va fer 
una succintissíma explicació; que quan hagin vist el projecte 
opiniran; que tan de bo estiguin d'acord amb el govern i que 
cal preguntar si aquest projecte el govern el preveu 
circumscrit urbanísticament a l'espai de la plaça de braus o 
si hi ha un seguit de decisions urbanístiques en cadena. 
 
----Durant la intervenció anterior, a les vint hores i dos 
minuts, compareix el senyor Ollé Sangenís que es reincorpora 
a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que aquesta és la primera decisió d'un seguit de decisions 
que s'aniran succeint en tota aquella àrea; que la primera 
fase afecta estrictament el solar municipal de la plaça de 
braus; que la segona fase afectarà el camp de futbol que en 
aquests moments és terreny qualificat d'equipament privat 
propietat de l'Asil Villalonga i que la tercera fase, que 
possiblement coincidirà amb la segona, tindrà a veure amb 
dinamitzar el solar que en aquests moments fa façana amb 
l'avinguda Vilallonga. Prossegueix amb l'ús de la paraula la 
Presidència que diu que dóna la paraula al senyor Canet per 
gràcia de l'alcaldia, ja que ha exhaurit els dos torns. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que agraeix a la Presidència la concessió d'aquest 
torn d'intervenció; que agraeix l'explicació; que esperava 
que la Presidència digués que no ho sabia; que al grup 
municipal d'Esquerra Republicana els agradaria coneixer, no 
només el projecte de la plaça de braus, sinó també les 
intencions urbanístiques del govern en les fases 2 i 3 en el 
cas que estiguin relacionades amb la fase 1 de la plaça de 
braus; que si hi ha relació entre les fases agrairien la 
informació perquè hi ha una cosa que els provoca uns certs 
dubtes com  és que la Presidència amb una habilitat immesa va 
dir el dijous que encara que sembli que dos complexos tan a 
prop no poden acabar resultant rendibles els promotors creuen 
que sí; que espera que la rendibilitat no vingui donada per 
les fases 2 i 3 d'aquest projecte i que si és així no passa 
rés, però que ho voldrien saber. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en el moment de fer el plec de condicions econòmiques i 
tècniques s'hauran d'analitzar els detalls d'aquestes 
preocupacions. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat de la proposta abans transcrita.  

 
----Recursos: S'acorda adoptar diverses iniciatives en 
relació als crims internacionals produïts a Rwanda i a la 
Republicana democràtica del Congo. Fa ús de la paraula la 
Presidència que diu que s'ha aprovat unànimement per part de 
tots els grups recolzar la iniciativa que sorgeix del grup 
d'Empordanesos Solidaris que té un llarg recorregut i que té 
a veure amb la causa de Joaquim Vallmajó.  

A continuació, el senyor Casellas Borrell procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 "ANTECEDENTS: Primer.- Sobre les 14,40 hores del dimarts 
26 d'abril de 1994 el navatenc JOAQUIM VALLMAJO I SALA va ser 
segrestat per militars en la localitat de Kageyo (Parròquia, 
Diòcesi i Prefectura de Byumba, Nord de Rwanda). Mai més se 
li ha tornat a veure ni el seu cos sense vida ha aparegut. 
JOAQUIM VALLMAJO I SALA, havia nascut a Navata (Girona) en 
data 21 de març de 1941. Va ser Missioner d'Àfrica (Pares 
Blancs) i va iniciar la seva missió a Rwanda en 1965, 
quedant-se a Rwanda definitivament a partir de 1972. Va ser 
un conegut religiós i activista per la seva lluita a favor 
dels Drets Humans. Es va desplaçar de nord a sud amb milers 
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de refugiats, oferint-los aliment, aigua i acompanyament. A 
més de prestar la referida assistència, va denunciar 
obertament les situacions d'injustícia que sofria la gent del 
poble. Va ser un testimoni incòmode … fins a tal punt que 
això va provocar el seu segrest, tortura i desaparició 
organitzada. Tres anys més tard, el 18 de gener de 1997, 
moria assassinada a Rwanda l’infermera manresana Mª FLORS 
SIRERA, juntament amb dos companys més de l’organització 
Médicos del Mundo, Manuel Madrazo i Luís Valtueña, resultant 
greument ferit el cooperant de nacionalitat nord-americana 
Nitin Mahdav. Aquest atac es va produir en el marc d’una 
operació violenta executada amb armament automàtic. Encara 
que ja ho van fer abans d’aquesta data, des de llavors els 
ciutadans de Navata i les seves institucions es van 
mobilitzar contra la barbàrie a Rwanda, contra la impunitat 
dels crims que es produïen a l’Àfrica Central i en favor de 
la pau i la resolució pacífica del conflicte. Casualment 
aquesta darrera matança va coincidir amb una campanya de 42 
dies de dejuni voluntari, al més pur estil gandià, duta a 
terme per l'espanyol JUAN CARRERO SARALEGUI (actual president 
de la Fundació S’Olivar) amb el suport de 19 premis Nobel, 
tots els grups polítics del Parlament Europeu i moltes altres 
institucions nacionals i internacionals, en denúncia dels 
crims contra la humanitat que s'estaven produint a Rwanda i 
el llavors Zaire (actualment, República Democràtica del 
Congo) i en el qual demanava una intervenció de la comunitat 
internacional per aturar els atacs als camps de refugiats que 
estaven duent a terme els exèrcits de Rwanda, Uganda i 
d’altres aliats. Dejuni voluntari realitzat davant de les 
institucions europees i el Consell de Ministres de la Unió 
Europea a Brussel·les. El dejuni va estar a punt de produir-
li danys físics i psíquics irreparables. Segon.- L'Ajuntament 
de Figueres, mitjançant un decret de l'alcaldia de 25 de 
gener de 2005, va acordar l'interposició d'una querella 
criminal davant els tribunals que resultessin competents per 
raó de la mort de Joaquim Vallmajó Sala. Tercer.- L'alcalde 
president va atorgar davant notari poders especials per a 
plets. Quart.-  El Ministeri Fiscal va instar l’admissió a 
tràmit de la querella interposada davant l’Audiència Nacional 
en el marc del Fòrum Internacional per la Veritat i la 
Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs, “limitada a la 
investigación de los hechos relacionados con la muerte de los 
ciudadanos españoles”. D’aquest fet se’n pot despendre la 
voluntat de l’Estat espanyol, a traves del seu Ministeri 
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Públic, d’investigar la mort dels 9 ciutadans espanyols, 
entre ells la mort dels dos catalans Joaquim Vallmajó i Flors 
Sirera. La posició del Govern espanyol ha estat sempre 
favorable a la investigació i aclariment dels fets, així com 
al processament en justícia dels presumptes responsables, 
segons resta documentada per compareixences del Secretari 
d’Estat per a la Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica i sengles respostes del Govern d'Espanya a 
diverses preguntes formulades en el Congrés dels Diputats al 
llarg d’aquests anys. Cinquè.- Després de quasi tres anys 
d’investigació judicial el Magistrat del Jutjat Central 
d’Instrucció nº 4 de l’Audiència Nacional, Sr. Fernando 
Andreu Merelles, va decidir processar a quaranta militars de 
l’Armée Patriotique Rwandaise/Front Patriotique Rwandais com 
a presumptes responsables de crims internacionals de 
genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra i 
tortura, entre d’altres, resolent, per Acte de data 6 de 
febrer de 2008, emetre 40 ordres d’arrest internacional que 
han estat tramitades al sistemes internacionals de policia 
INTERPOL i al sistema europeu SIRENE. El Consell General del 
Poder Judicial, a través del seu portaveu, va demanar el dia 
següent, això és, en data 7 de febrer de 2008, tenint 
especialment en compte que aquesta resolució judicial feia 
referència a víctimes espanyoles a Rwanda i a la República 
Democràtica del Congo, tota la col·laboració internacional 
per culminar el procés judicial i la investigació endegada. 
Sisè.- D’entre els 40 processats pel tribunal espanyol, cal 
destacar nou processats que ocupen llocs claus fora de les 
fronteres de Rwanda, la majoria dels quals estan directa o 
indirectament implicats en la mort violenta del navatenc 
JOAQUIM VALLMAJÓ I SALA, la manresana Mª FLORS SIRERA  i els 
seus companys de Médicos del Mundo, així com de les altres 
víctimes espanyoles: - Processat nº 2: General Major KAYUMBA 
NYAMWASA, actual ambaixador plenipotenciari rwandès a New 
Delhi, India. - Processat nº 3: General de Brigada KARENZI 
KARAKE,  actual segon comandant de la Força Híbrida de 
Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides 
(ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada UNAMID. - 
Processat nº 7: Tinent Coronel RUGUMYA GACINYA, amb darrer 
destí conegut Attaché Militar de l’Ambaixada de Rwanda a 
Washington, als Estats Units d’Amèrica. - Processat nº 12: 
Coronel ERIK MUROKORE, amb darrer destí conegut a la 
República Democràtica del Congo. - Processat nº 13: Major 
DENYS KARERA, amb residència actual a Califòrnia, als Estats 
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Units d’Amèrica. - Processat nº 24: General de Brigada WILSON 
GUMISIRIZA, adscrit a la Força Híbrida de Manteniment de la 
Pau de l’Organització de Nacions Unides (ONU)-Unió Africana a 
Darfur (Sudan) denominada UNAMID, amb darrera residència 
coneguda a Kampala (Uganda). - Processat nº 29: Capità KARARA 
MISINGO, actualment responsable de verificació de desarmament 
del Programa de l’Organització de Nacions Unides per al 
Desenvolupament al Nepal, UNDP Katmandú, Nepal. - Processat 
nº 31: Capità FRANK BAKUNZI adscrit a la Força Híbrida de 
Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides 
(ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada UNAMID. - 
Processat nº 34: Coronel CHARLES KARAMBA, adscrit a la Força 
Híbrida de Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions 
Unides (ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada 
UNAMID. Setè.-  Aquest Consistori ha tingut coneixement sobre 
la imminència de la decisió que ha de prendre l’Organització 
de les Nacions Unides en aquestes dates sobre la consideració 
o no de renovar el contracte al General de Brigada KARENZI 
KARAKE,  actual segon comandant de la Força Híbrida de 
Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides 
(ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan), denominada UNAMID, 
contracte que fineix el proper mes de setembre de 2008. 
Tenint en compte els anteriors antecedents, tots els grups 
municipals de l'Ajuntament de Figueres proposen al Ple de 
l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Fer palès el suport d’aquest Consistori a la 
investigació duta a terme pel Poder Judicial espanyol en 
relació als crims internacionals produïts a Rwanda i la 
República Democràtica del Congo contra el conciutadà navatenc 
JOAQUIM VALLAMAJÓ I SALA, les altres vuit víctimes de la 
resta de l’Estat i víctimes rwandeses i congoleses en base al 
principi de justícia universal i de personalitat passiva 
aplicables segons la normativa aplicable. Segon.- Fer palès 
el suport d’aquest Consistori a les accions pertinents que el 
Gobern d'Espanya hagi realitzat i pugui endegar en el marc de 
les seves competències legals i compromisos nacionals i 
internacionals perquè els presumptes responsables d’aquests 
crims internacionals siguin portats davant la Justícia i els 
fets siguin convenientment investigats i aclarits a traves 
d’un procés just i equitatiu amb totes les garanties 
processals. Tercer.- Demanar al Govern d'Espanya perquè de 
conformitat amb la legislació nacional i els convenis 
internacionals signats per l’Estat espanyol insti a les Altes 
Autoritats d’altres estats pertinents la detenció i 
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lliurament a les autoritats judicials espanyoles dels 40 
processats per la justícia espanyola i, molt en particular, 
la detenció del General Major KAYUMBA NYAMWASA, actual 
ambaixador plenipotenciari rwandès a New Delhi, India, 
presumpte implicat directe en la mort violenta del navatenc 
JOAQUIM VALLAMAJÓ I SALA, així com de l’altra víctima 
catalana, Mª FLORS SIRERA, i els altres dos cooperants de 
Médicos del Mundo, segons la resolució judicial abans 
esmentada, tot i considerant que la immunitat de la que 
gaudeix com ambaixador afecta els actes realitzats a la Índia 
en l’exercici del seu càrrec com a tal, però que tal 
immunitat no és aplicable a fets criminals produïts fora de 
la Índia amb anterioritat al seu nomenament i, molt menys, a 
crims internacionals que afecten la humanitat en el seu 
conjunt i que són de vigència internacional generalitzada. 
Quart.- Demanar a la Unió Europea, a traves de l’Estat 
Espanyol, perquè els seus estats membres facin tot el legal i 
convencionalment oportú per executar en l’espai europeu les 
40 ordres d’arrest internacional abans esmentades a traves 
del sistema de lliurament directe SIRENE, així com que la 
Unió Europea insti en totes les reunions regionals i 
internacionals en les que participi com a tal el compliment 
sense dilació de la resolució judicial d’un Estat membre, com 
és España. Cinquè.- Demanar a l’Organització de les Nacions 
Unides, a traves del seu Secretari General, perquè cessi i 
separi dels seus càrrecs que ocupen davant d’aquesta 
organització internacional a les persones processades 
judicialment detallades en l’antecedent Sisè, i en 
particular, el General de Brigada KARENZI KARAKE, el General 
de Brigada WILSON GUMISIRIZA, Capità KARARA MISINGO, Capità 
FRANK BAKUNZI i el Coronel CHARLES KARAMBA. Sisè.- Demanar a 
l’Organització de les Nacions Unides, a traves del seu 
Secretari General, perquè, de conformitat amb els convenis 
internacionals aplicables, (i en especial la Convenció sobre 
prerrogatives i immunitats de les Nacions Unides de data 13 
de febrer de 1946, The Status of Forces Agreement signat 
entre el Govern de Sudan i la Missió de Nacions Unides-Unió 
Africana a Darfur de data 9 de febrer de 2008, així com 
l’Acord de Cooperació entre l’Organització de les Nacions 
Unides i l’Organització Internacional de Policia Criminal-
Interpol), es puguin fer les gestions oportunes i pertinents 
perquè les persones processades judicialment i que treballen 
per a l’ONU i, en particular, el General de Brigada KARENZI 
KARAKE, el General de Brigada WILSON GUMISIRIZA, Capità 
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KARARA MISINGO, Capità FRANK BAKUNZI i el Coronel CHARLES 
KARAMBA puguin ser lliurades a l’Organització Internacional 
de Policia Criminal-Interpol, als efectes legals oportuns i 
per iniciar els tràmits per a la seva extradició a la 
justícia espanyola, tot i considerant que la immunitat de la 
que gaudeixen en els seus càrrecs davant les Nacions Unides 
afecta als actes realitzats al Sudan i Nepal, respectivament, 
en l’exercici dels seu càrrecs com a tal, però que tal 
immunitat no és aplicable a fets criminals produïts fora del 
Sudan i Nepal amb anterioritat al seu nomenament i, molt 
menys, a crims internacionals que afecten la humanitat en el 
seu conjunt i que són de vigència internacional 
generalitzada." 
 Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

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

 
----Vies públiques: S'acorda debatre en la comissió del 
Nomenclator dedicar a Vicenç Albert Ballester un carrer o 
plaça i que en la Diada Nacional de 2008 es pengi en un lloc 
destacat la senyera estelada. El senyor Canet Coma procedeix 
a la lectura de la moció següent: 

"En Francesc Canet Coma, amb NIF 40.424.039K, que actua 
com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Figueres, amb domicili a efectes 
de notificació al carrer Dels Rocaberti, número 7, baixos, de 
Figueres, presenta, per tal que sigui sotmesa a la 
consideració del Ple i aprovada si s'escau, la següent MOCIÓ. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: Que enguany la comissió del centenari de 
la senyera estelada celebra els cent anys de la bandera que 
impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1919, com a 
senyal de la lliuta per una Catalunya lliure. Aquest símbol, 
que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja 
transcendeix els partits polítics, esdevenint una veritable 
icona catalana. Vicenç Ballester ha entrat enguany a 
l'Enciclopèdia Catalana, gràcies a la seva infatigable tasca 
en favor de les llibertats catalanes a través de múltiples 
iniciatives com les de Reixa, l'Associació Catalana de 
Beneficència, l'Associació per l'Ensenyança Catalana, el 
Comitè Pro-Catalunya, les revistes "Renaixement", "la Talla" 
i "l'Insurgent". Per fer difusió d'aquest i altres actes s'ha 
creat la Comissió Centenari de la senyera estelada que difon 
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aquesta efemèride mitjançant actes commemoratius i 
pedagògics. Per tot això, el grup municipal d'ERC a 
instàncies de la Comissió Centenari de senyera estelada, 
proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
ACORDS: 1.- Que el M.I. Ajuntament posi a debat en la 
comissió del nomenclàtor de Figueres, la proposta del grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de nomenar un 
carrer o plaça dedicat al patriota català Vicenç Albert 
Ballester, per la seva meritòria biografia exposada a dalt. 
2.- Que en la Diada Nacional d'enguany, hissant en solitari 
la senyera catalana tradicional en senyal d'honor i respecte 
pels nostres símbols, es pengi a en un lloc destacat la 
senyera estelada, en commemoració del centenari de la seva 
creació i en record dels objectius pels quals va ser creada: 
la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya."  

Prossegueix amb la seva intervenció el senyor Canet Coma 
que diu que vol fer un aclariment; que la versió que s'ha 
repartit és la que el matí ha enviat als portaveus per si 
tenien algun interès en afegir-se a la moció; que després del 
grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya diu 
l'expresió "i altres que eventualment s'hi vulguin afegir"; 
que anava adreçat als portaveus de cada grup; que s'ha 
equivocat al donar aquesta còpia; que la idea és de posar-hi 
el nom de tots els grups que s'afegeixin a la moció; que si 
s'aprova no hi ha cap poblema en que es redacti de manera que 
hi constin els grups que hi donin suport; que és l'any del 
centenari de la senyera estelada; que no és una senyera de 
partit i que s'ha fet prou genèrica com per fer-la símbol de 
catalanitat; que la va dissenyar Vicenç Albert Ballester 
l'any 1919; que quan presenten una moció que encarrega alguna 
entitat els agrada posar-ho i que, per tant, consta que es fa 
a instàncies de la comissió del centenari de la senyera 
estelada; que ha de quedar clar que és una moció que 
presenten i assumeixen, però que es fa en nom d'una comissió; 
que és una moció que es presenta tal com s'ha rebut; que 
segurament si s'hagués fet a nom d'Esquerra Republicana 
s'hauria matitzat que el lloc ha de ser l'edifici 
consistorial; que l'habilitat de l'alcalde ha fet adonar que 
a la moció no diu el lloc; que és evident que l'esperit ha de 
ser que es col.loqui a l'Ajuntament, però que entendran 
qualsevol altre posicionament en nom del suport a la moció i 
que votaran a favor només amb el que diu el text. 
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 

Seguidament, intervé el senyor Richard Elelman que diu 
que li sembla una idea magnífica i que una bandera és una 
bandera. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luis 
que diu que en aquesta moció hi ha dos punts; que en un dels 
punts estan d'acord, però que en l'altre no; que demana poder 
votar per separat; que en el primer punt estan d'acord, però 
que s'haurien de poder dedicar noms dels carrers de Figueres 
prioritariament a ciutadans de Figueres abans que a persones 
de fora; que, en quant al segon punt, tot i respectar els 
símbols que són molt propis de cada persona que se'ls fa 
seus, consideren que el punt final no poden entrar en el tema 
que parla de  recuperació de la plena sobirania per a 
Catalunya, ja que interpreten que pot ser un esperit 
d'independentisme i que com a persones catalanes i espanyoles 
que es consideren no poden combregar amb això; que demana que 
es pugui votar per separat; que en el primer punt votaran a 
favor amb la condició que abans ha dit i que en el segon punt 
votaran en contra. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que es pot 
votar per separat; que això no desvirtua la moció i que el 
senyor Canet ho assenteix. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que s'afegeixen a la necessitat de votar 
per seperat; que en la primera de les parts pensen que el 
tràmit més ric per fer-ho possible és que es presenti de 
manera directa a la comissió del nomenclator que presideix la 
regidora Milán; que estan convençuts que el regidor Bertran, 
com a representant del grup d'Esquerra Republicana a la 
comissió ho tindrà present; que, en quant a la segona part, 
si es produeix votació separada votaran en contra, ja que 
pensen que més enllà d'acabar d'establir si es penja en un 
lloc, a quin lloc es penja o quin és el lloc destacat com pot 
ser el centre del Castell o el mig de la Rambla tot això 
s'hauria de parlar a nivell de detalls menors; que és una 
qüestió que violenta el protocol; que no és la bandera 
oficial del país tant si s'entén país per Catalunya o 
Espanya; que cal recollir la sensibilitat majoritària de la 
societat figuerenca que se sent còmode amb una doble 
adscripció com és Catalunya i Espanya i que pensen que no té 
lloc. 
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Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
ha escoltat la proposta presentada pel partit Popular de 
dividir-ho en dos punts, però que el grup de Convergència i 
Unió s'adhereix a la proposta presentada per Esquerra 
Republicana i que votaran favorablement els dos acords. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, el punt número 1 de la moció abans 
transcrita. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el punt número 2 de la moció abans 
transcrita. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els tretze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente,  Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,  
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i 
Bertran Soler; en contra, els set membres de l'Ajuntament 
següents: Casellas Borrell, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, 
Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Casas Luis i Borrego 
Torres; i en abstenir-se el senyor Richard Elelman. 
 
----18. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Solé Soler 
sobre l'estat en què es troben els trebals d'eliminació i 
protecció de biondes perilloses per als motoristes. Fa ús de 
la paraula el senyor Solé Soler que diu que el passat mes de 
març va demanar informació sobre l'estat d'execució del 
projecte d'eliminació i protecció de biondes perilloses per 
als motoristes; que van contestar molt completament dient que 
el 30 de maig estaria completat l'execució dels treballs; que 
demana si s'ha complert el termini; que sembla que no ha 
estat així i que pregunta en quin estat es troben els 
treballs. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
contestaran per escrit i que es traslladarà a l'àrea 
d'urbanisme. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Bertran Soler 
sobre si tot el que s'aprova per la Junta de Govern Local ha 
de passar primer per comissions informatives. Fa ús de la 
paraula el senyor Bertran Soler que diu que no ha entès el 
que ha dit el senyor Casellas sobre que si tot el que 
s'aprova per la Junta de Govern primer passa per comissions 
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informatives o és que potser tampoc ho entén com el senyor 
Canet. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que sí el 
que es vol fer és una pregunta s’ha de donar per acabada, 
però no obrir un debat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que si la resposta és que tot ha de 
passar per comissió informativa les factures que no tenien 
consignació pressupostària es van aprovar per la Junta de 
Govern i que no van passar per cap comissió informativa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
demana al senyor secretari il.lustrar la sapiència dels 
regidors i regidors sobre quines són les competències que en 
aquests moments s'aproven per la Junta de Govern Local, però 
que han estat prèviament informades per comissió informativa, 
ja que és necessari per a poder garantir l'exercici de 
control. 
 A continuació, fa ús de la paraula el secretari general 
de la corporació que diu que totes les competències que el 
Ple ha delegat a la Junta de Govern Local han de passar 
prèviament per comissió informativa. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que dóna 
les gràcies al senyor secretari i que agraeix doblement la 
concisió i precisió en la resposta. 
  
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre unes subvencions concedides a les 
entitats Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi de Catalunya 
i a Breakers de Figueres. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que es tracta d'una qüestió que fa 
arribar a la regidora de Joventud, Yolanda Milán, respecte a 
uns acords de la Junta de Govern del dia 2 de juny; que sap 
que han passat bastants de dies des d'aquesta Junta, però que 
a les tres últimes comissions informatives de l'àrea de 
joventud la regidora no hi  ha assistit i que ha hagut de 
portar aquesta pregunta al Ple; que en l'esmentada Junta de 
Govern es van concedir dues subvencions sense règim de 
convocatòria; que vol deixar clar que no tenen rés en contra 
de cap de les dues situacions; que es va concedir una 
subvenció de 5.000 euros als Minyons Escoltes i Guies de Sant 
Jordi de Catalunya i una altra de 2.000 euros a Breakers de 
Figueres; que a aquesta última entitat ara se'ls torna a 
donar 2.000 euros sense cap règim de convocatòria quan en una 
reunió a començament d'any a la qual va assistir es van 
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repartir els diners que es donaven per a les diferents 
institucions de joventud; que creuen que és perquè a la 
regidora en qüestió li deuen caure en gràcia i que regala 
2.000 i 5.000 euros; que són diners de tots els figuerencs i 
que no es pot jugar tan alegrement amb els diners quan a 
l'anterior ple el senyor Ollé ja havia dit que s'haurien 
d'estrenyer el cinturó i que per una banda la senyora 
regidora va regalant els diners i per l'altra s'han 
d'estrenyer el cinturó. 
 Seguidament, intervé la Presidència que demana al senyor 
Borrego si la pregunta és sobre els criteris en què s'han 
concedit aquestes dues subvencions i que la regidora 
l'informarà oportunament a la propera comissió informativa, 
ja que són qüestions de vida cotidiana. 
 
----Ferrocarrils: Pregunta que formula la senyora Mata 
Solsona sobre si s'ha fet el trasllat a les instàncies 
pertinents de l'acord del Ple sobre el tema de les estacions 
ferroviàries. Fa ús de la paraula la senyora Mata Solsona que 
diu que el dia 5 d'agost farà dos mesos que es va aprovar per 
unanimitat en el Ple una proposta segons la qual l'Ajuntament 
de Figueres demanava tres punts referents al tema de les 
estacions ferroviàries; que des d'Esquerra Republicana van 
celebrar i es van alegrar que per primera vegada l'Ajuntament 
de Figueres s'hagués pronunciat a favor del manteniment de 
l'estació central i soterrada; que l'objectiu era fer arribar 
aquest pronunciament unànime del ple com a pas primer perquè 
l'Estat Epanyol, el Ministeri i la Generalitat puguessin 
emprendre accions per valorar aquest posicionament del ple i 
que volen saber si s'ha donat compliment a la demanda de 
traslladar aquest acord unànime del Ple de l'Ajuntament a les 
instàncies esmentades perquè justament aquest era l'objectiu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que aquesta 
és una pregunta trascendent  i que no es pot remetre la 
resposta a les properes setmanes; que s'ha donat trasllat 
personalment i via correu d'aquests informes que avalaven la 
viabilitat de dues estacions; que és voluntat del Ministeri 
respondre per escrit com es posicionen a l'entorn d'aquest 
projecte perquè el consistori ho pugui valorar; que aquestes 
gestions s'han fet i s'han fet amb discreció, ja que formen 
part d'un mandat del plenari i que quan es tingui el 
posicionament formal del Ministeri de Foment s'haurà de 
valorar com a consistori. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Mata Solsona que diu que agrairien poder disposar ara de les 
cartes trameses i també ser oportunament informats en el 
moment en què hi hagi les respostes. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no hi ha cap inconvenient, ja que una carta és un ofici 
en el que es diu que es dóna trasllat de l'informe que 
explica la viabilitat del model de dues estacions i que amb 
tota transparència també es concretarà la visita i els termes 
en què es va fer. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre la denegació de posar una terrassa a la placeta 
baixa de la Rambla. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que voldrien saber el per què en un principi 
es va denegar la instal.lació d'una terrassa a un hotel 
situat a la placeta baixa de la Rambla; que aquesta setmana 
s'ha comunicat els propietaris que poden posar aquesta 
terrassa, però que diversos dies s'haurà de retirar perquè es 
faran actes en aquesta placeta; que no entenen que es denegui 
a aquests senyors poder posar una terrassa, ja que han vist 
els dibuixos i queda molt bé; que pot dignificar aquest 
sector i atreure més gent en aquest punt de la Rambla i que 
en canvi hi ha una permisivitat total en què s'hi aparquin 
cada dia les motos, ja que l'aparcament de motos ha quedat 
petit; que s'estan aparcant moltes motos a la placeta de la 
Rambla; que s'ha comentat a la Guàrdia Urbana de la Rambla i 
que aquesta s'ha quedat igual; que també ha denunciat que a 
la mateixa placeta baixa s'aparquen bicicletes lligades als 
senyals de trànsit; que hi ha una permisivitat i es dóna una 
imatge degradant d'aquest sector de la Rambla visitat per 
molts dels turistes; que en aquests senyors se'ls denega una 
terrassa i que no entenen realment quin és el motiu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que 
efectivament s'ha produït una sol.licitud de la possibilitat 
d'instal.lar una terrassa a la placeta baixa de la Rambla; 
que històricament la resposta hagués estat denegatòria; que 
inicialment, seguint aquesta tradició, va estar denegatòria, 
però que després s'ha analitzat amb més detall el projecte; 
que s'ha comentat als impulsors d'aquesta iniciativa que si 
feian compatible amb els usos públics que es preveuen per a 
la placeta baixa no hi hauria d'haver cap inconvenient en 
fer-ho possible; que finalment el govern ha estat flexible i 
ha atès aquesta posició favorablement; que la placeta baixa 
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originàriament va ser pensada per promoure-hi activitats 
públiques d'inciativa municipal; que s'ha deixat molt clar 
que el propòsit de la reforma va ser aquest i que la vocació 
del govern continua essent aquest; que va semblar que si hi 
havia una actitud flexible per les dues parts es podia 
incorporar i que, que hi ha hagi o no una terrassa, és 
excessiva la qualificació de situació degradant de la placeta 
baixa de la Rambla, ja que segurament és un dels indrets més 
bónics que hi ha a la ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que suposa que amb aquesta resposta la 
Presidència ha volgut dir que la placeta baixa de la Rambla 
no està pensada per aparcar motos; que la situació actual de 
motos aparcades sobre la Rambla es una visió que no es gens 
bona ni per la gent d'aquí ni per als de fora; que continúa 
dient que això és una situació degradant; que seria maco que 
no hi hagués cap moto; que li agradaria que a partir de demà 
la Guàrdia Urbana sigui inflexible i que faci retirar aquests 
vehicles i que si és veritat  que en el pròxim festival 
d'Acústica en aquesta placeta baixa està pensat d'instal.lar 
un escenari. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que no està previst instal.lar un escenari del festival 
Acústica a la placeta baixa de la Rambla, sinó que s'ha 
pensat algun tipus de plataforma petita en la qual hi haurien 
mitjans de comunicació per relacions amb els artistes i amb 
el públic, però que no hi haurà un escenari de música. 
 
----Fires i festes: El senyor Canet Coma felicita el regidor 
Felip Gayolà per la decisió de traslladar la Fira d'Art a un 
altre lloc de la ciutat. Fa ús de la paraula el senyor Canet 
Coma que diu que felicita el senyor Quim Felip; que fa temps 
es va fer una Fira d'Art a la plaça Nova Icària que no va 
resultar del tot exitosa; que els que van estar allà fent 
costat als que hi eren i interessant-se per com funcionava 
van sentir que el retret que van fer a l'ajuntament és que el 
lloc era excèntric, ja que era lluny del centre de la ciutat; 
que han fet arribar al regidor Felip la petició d'obtenir un 
altre un espai; que creu que s'ha respost positivament i que 
es bo felicitar la decisió o intenció expresada a la gent que 
va montar la Fira d'Art fa un mes aproximadament. 
 Seguidament, intervé la Presidència que dóna les gràcies 
per la felicitació que satisfà al govern i al senyor Quim 
Felip. 
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----Cultura: El senyor Canet Coma afirma que el senyor 
Casellas en l’últim Ple no va dir una cosa certa sobre les 
obres de rehabilitació del Casino. Fa ús de la paraula el 
senyor Canet Coma que diu que vol fer dues matisacions; que a 
l'últim ple va demanar que s'escrigués literal a l'acta 
l'afirmació que havia fet el senyor Casellas; que ha pogut 
constatar el que va dir el senyor Pere Casellas; que va fer 
cas al que li recomanava que era que preguntés a la Diputació 
les xifres respecte del Casino; que ha de contestar que el 
senyor Pere Casellas no va dir una cosa certa; que les xifres 
no havien arribat a la Diputació respecte del tema del 
Casino; que no van arribar l'endemà, ni al cap de dos dies i 
que li sembla que no hi han arribat; que això és pel que fa 
referència a l'aspecte menys positiu; que l'altre aspecte és 
celebrar que s'obri la porta a la pregunta escrita que va fer 
Esquerra Republicana i que ha estat resposta per al govern; 
que s'alegren molt que el govern contempli la possibilitat 
d'una modificació estatutària per resoldre per la via de la 
intervenció del Ministeri de Cultura el posar fí a les obres; 
que el govern recorda que són els socis els que han de 
prendre una decisió; que estan totalment d'acord amb la 
resposta, però que es feliciten perquè després de molt temps 
senten a un govern municipal obrir aquesta porta que 
probablement ha de ser la que ha de permetre tancar un tema 
que preocupa a tots; que no manaran la pressa al govern 
perquè veuen que obre aquesta porta que fa temps que Esquerra 
Republicana defensa; que aporten el detall que efectivament 
ho han de decidir el socis, però que hi ha una via intermedia 
que podria ser la via del conveni i la cessió d'ús públic no 
implicaria probablement canvi d'estatuts; que cal felicitar-
se per la resposta; que és una via  de diàleg que s'obre; que 
prometen la màxima lleialtat institucional i la col.laboració 
possible perquè si no es la via que no la sigui, però que 
pensen que es molt positiu que almenys es plantegi tal com 
diu la resposta del govern; que cal treballar plegats per 
trobar diferents vies, però que aquesta del Ministeri de 
Cultura que sempre s'havia deixat al marge per la qüestió de 
rehabilitació de patrimoni sembla que s'obre la porta i que 
estan encantats que es pugui trobar un lloc comú. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que va estar en aquella reunió amb el delegat de cultura de 
la Diputació de Girona; que va manifestar verbalment quina 
era la xifra balanç de les obres del Casino; que el senyor 
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Casellas va afirmar en el darrer Ple que la Diputació de 
Girona tenia les xifres i que és cert que les té; que pot 
donar la data exacte de la reunió a la qual l'acompanyava el 
cap de l'àrea de cultura i un representant tècnic de la 
Diputació de Girona; que no es tracta de fer cares a cares; 
que pot assegurar que va manifestar verbalment al diputat 
Zamorano quina era la xifra de la qual fa balanç l'Ajuntament 
per referir-se a la quantia de les obres del Casino 
acompanyada d'una documentació escrita que plantejava a la 
Diputació de Girona quins eren els dubtes respecte a aquesta 
xifra; que no es va donar la xifra per escrit, sinó que es va 
donar verbal; que en relació a la segona de les qüestions que 
considera el regidor Canet cal dir que agraeix sincerament 
l'aportació en posisitiu; que tal com s'ha respost a aquesta 
pregunta per escrit evidentment l'Ajuntament contempla la 
modificació d'Estatuts i qualsevol altre mesura que pugui 
permetre amb els tràmits successius poder solventar el que és 
realment la prioritat del govern és iniciar la rehabilitació 
de les obres del Casino, però sobretot finalitzar aquestes 
obres un cop iniciades; que en aquest sentit vol recordar 
que, malgrat que sigui aquesta la voluntat i altres mesures 
per tal de desencallar el procés de rehabilitació de la seu 
històrica, és l'assemblea de socis del Casino la que ha 
decidir en el seu moment si vol canviar o no Estatuts i que 
potser estarà bé que l'Ajuntament es posicioni quan això 
passi. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que no vol encetar cap discusió a l'entorn 
de la veritat o de la certesa; que ho resoldrà facilment; que 
es parla d'una tercera persona que no és aquí i que cal 
deixar-ho en empat perquè la persona que hauria de donar-li 
la raó no és aquí. 
 
----Patrimoni municipal: El senyor Borrego Torres agraeix la 
regidora Pineda Llauró per haver solucionat el problema de 
les proteccions a l'escala interior de l'ajuntament. Fa ús de 
la paraula el senyor Borrego Torres que diu que es vol 
referir a una qüestió que va tancar l'acta del Ple del 5 de 
juny; que cal agrair li sembla que a la senyora Pineda perquè 
ha demostrat molta sensibilitat per això; que al final s'han 
posat les proteccions a l'escala interior d'aquest edifici; 
que no ho ha d'agrair al senyor Alcalde perquè va dir que 
s'hauria d'esperar l'any que ve quan es procedís a la reforma 
de tota la casa; que algú ha decidit que per solucionar un 
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petit problema no és necessari una gran obra i que felicita 
la senyora Pineda. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
regidora no va posar les proteccions personalment, però que 
va vetllar per aquesta qüestió i que agraeix el detall que el 
senyor Borrego se n'hagi donat compte. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i trenta-sis minuts, de la qual cosa dono 
fe.  
 


