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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.15 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2008 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4 
de setembre 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 Luis Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, 
Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip 
Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, 
Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, 
Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni 
Bertran Soler, 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. 

A les dinou hores, el President declara oberta la 
sessió. 
 Seguidament, intervé el senyor Joan Casas que diu que 
com a conseqüència de l'accident que hi va haver a l'aeroport 
de Madrid-Barajas el passat dia 20 d'agost, es va promulgar 
un Reial Decret mitjançant el qual es declarava dol oficial i 
que, per circumstàncies que no vénen al cas, no es va poder 
celebrar a Figueres i que vol demanar que s'iniciï aquesta 
sessió plenària amb un minut de silenci en reconeixement i 
homenatge a les víctimes d'aquest accident. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que així s'ha acordat unànimement en Junta de Portaveus.  
 Seguidament, tots els membres del Ple de l’Ajuntament, 
posats en peu, guarden un minut de silenci. 
  
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària, realitzada el dia 30 de juliol de 2008 
que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: Es ratifica la inclusió del punt número 3 
de l'ordre del dia de la sessió. La Presidència procedeix a 
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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 3 de l'ordre del dia de la 
sessió ordinària convocada per a les dinou hores del dijous 
dia 4 de setembre de 2008, consta el titulat: "Proposta 
relativa a prorrogar fins al dia 17 d’octubre de 2008 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 
urgència de la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia està 
motivada per la necessitat de publicar abans del dia 22 de 
setembre de 2008 l’anunci de la pròrroga del termini 
d’informació pública de l’expedient de referència. Per tot 
això, l'Alcaldia Presidència, en virtut d'allò exposat més 
amunt, proposa que s'adopti l'acord següent: ratificar la 
inclusió a l'ordre del dia de la sessió ordinària abans 
esmentada del punt 3 al qual s'ha fet referència més amunt." 
 
----3. Contribucions especials: Es prorroga 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 de la proposta següent: 

"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3 de 
juliol de 2008, va acordar imposar provisionalment 
contribucions especials per a 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 trenta dies hàbils. 
L’anunci d’exposició pública de l’expedient ha sortit 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 136, del dia 15 de juliol de 2008,a l’edició del diari 
El Punt del dia 10 de juliol de 2008,a l’edició del setmanari 
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l’Empordà del dia 8 de juliol de 2008 i a l’edició del 
setmanari Hora Nova del dia 8 de juliol de 2008. El Ple de 
l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de juliol de 2008, va 
acordar prorrogar fins al dia 22, inclòs, de setembre de 2008 
el termini d’informació pública de l’expedient de referència. 
L’anunci de la pròrroga d’exposició pública de l’expedient ha 
sortit publicat en el Butlletí Oficial de la província de 
Girona número 154, del dia 11 d’agost de 2008,a l’edició del 
diari El Punt del dia 7 d’agost de 2008,a l’edició del 
setmanari l’Empordà del dia 12 d’agost de 2008 i a l’edició 
del setmanari Hora Nova del dia 12 d’agost de 2008. 
L’Associació de contribuents de l’avinguda Vilallonga, 
representada per Rosa Maria Baulida, ha presentat el dia 5 
d’agost de 2008 un escrit que ha estat registrat d’entrada 
amb el número 17073 i ha demanat que l’Ajuntament acordi una 
segona pròrroga del termini d’informació pública de 
l’expedient d’imposició de contribucions especials. Es 
considera adient atendre la petició formulada per 
l’Associació esmentada. 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, del dia 5 de 
març, l’Alcalde President proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1.- Prorrogar fins al dia 17, inclòs, d’octubre de 
2008 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. 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 ja s'havia fet una primer perllongament del període 
d'exposició al públic, però que el govern ha consensuat amb 
les associacions que representen els veïns una nova ampliació 
del termini per tal d'aconseguir aquest consens; que aquest 
projecte continuarà exposat al públic per tal que els veïns 
puguin fer els seus suggeriments fins el dia 17 d'octubre de 
2008. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que ja que va sortir publicat al diari El Punt el 
percentatge que representen les contribucions especials 
previstes a l'avinguda Vilallonga i les que s’han presentat 
en l'última dècada; que al seu grup municipal li agradaria 
que se'l fessin arribar aquestes mateixes dades, no només amb 
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el seu resultat final, sinó amb tot el càlcul per veure 
realment el procediment que s'ha aplicat al càlcul; que allò 
publicat estava calculat amb un luxe de detalls notable; que 
és feina de l'oposició controlar la feina del govern; que 
encara que sigui una informació periodística es nota 
clarament que la font d'informació ha estat ben buscada i que 
ha estat donada pel govern de la ciutat; que voldrien 
disposar de les xifres que hi ha del cost total del projecte, 
de la deducció de les subvencions i d’ajudes externes que 
s'han rebut i què és el que van pagar finalment l'Ajuntament 
i els veïns i, per tenir una referència, el que van pagar els 
veïns en cadascun dels projectes que sortien al diari. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que cal preguntar al senyor Canet si el que demana és 
informació de l'històric dels expedients de contribucions 
especials aprovats en el consistori durant els darrers anys. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que tampoc es demana tant, però que el que 
acaba essent real és allò que surt als mitjans; que la vida 
funciona així; que tampoc cal donar una feina especial per 
buscar tots els expedients de contribucions especials, sinó 
els que surten al diari de comparativa; que voldria les 
xifres clau, el cost total de l'obra, les aportacions 
externes, la resta i el percentatge que representa 
l'aportació dels veïns per a poder confirmar aquestes dades.  

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que dóna instruccions al senyor Ollé perquè treballi per a 
poder donar la informació en base als expedients de 
contribucions que va publicar el diari El Punt. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que no s’interpreti malament; que només es 
conformen amb els que van sortir publicats que són els que en 
acaben essent motiu de comentari públic i que, si els 
busquessin tots, haurien de fer una llista llarga de xifres 
que tampoc cal. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que amb molt de gust es facilitarà la informació al senyor 
Canet i al conjunt dels grups, perquè aquesta és una 
informació de la que el govern disposa des de fa alguns mesos 
i que és prou aclaridora dels criteris d'equitat amb què es 
treballa. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luis 
que diu que per fer referència a la notícia que va sortir al 
Punt diari han sorgit una sèrie de dubtes; que en principi 
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està d'acord amb la pròrroga perquè ja fa temps que ho havien 
demanat; que han sortit un sèrie de dubtes que suposa que ara 
és el moment que el govern els pugui explicar; que voldrien 
saber d'on surten els dos-cents mil euros que aportarà de més 
l'Ajuntament; que es parla que s'ha treballat molt i que s'ha 
fet un gran esforç per a poder quadrar els números, però que 
els agradaria saber d'on surten aquests diners i que si això 
implicarà que s'hauran de treure d'un altre costat; que cal 
preguntar quin sant es despulla per a vestir-ne un altre; que 
demana si la presidència pot fer cinc cèntims de la reunió 
que va tenir amb el veïns, de què es va tractar i quina és 
l'opinió dels veïns afectats. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ahir es va produir una de les moltes reunions que estant 
mantenint amb el conjunt de veïns que resideixen a l'avinguda 
Vilallonga i que hauran de participar d'aquest projecte 
d'urbanització; que hi ha dues línies de problemes o de 
reptes sobre la taula; que una té a veure amb el projecte en 
sí; que s'hi van fer algunes objeccions per part dels veïns i 
que també algun grup municipal ha fet alguna consideració, 
fins i tot, en algun mitjà escrit, posant en crisi el 
plantejament d'arbrat que es feia a l'avinguda; que 
inicialment el projecte plantejava un tipus d'arbrat de 
plàtans que permetés recuperar la traça històrica que havia 
tingut la carretera de Roses fa molts anys i que va ser 
retirada amb el temps; que s'han tingut diverses objeccions 
de veïns que diuen que no els agraden els plàtans per raons 
de salut; que no es pot demostrar, però que el plàtan és un 
arbre que pot contribuir a generar certes al·lèrgies; que hi 
ha una primera línia d'objecció que té a veure amb aquestes 
qüestions de salut; que hi ha una altra línia d'objecció que 
té a veure amb consideracions de tipus estètic com és que els 
plàtans no els agraden; que els avorreixen perquè és un arbre 
massa emprat a la demarcació, al conjunt de Catalunya i també 
a França i que s'hauria d'afavorir més la biodiversitat de la 
ciutat; que hi havia alguna altra objecció referent a 
l'arbrat que tenia a veure amb la consideració que molts 
plàtans acostumen a aixecar voreres, ja que si no troben 
aigua al subsòl immediatament aixequen les voreres i  que no 
compensa; que una primera línia d'objecció és aquesta i que 
el grau d'acord amb els veïns és total; que es va acceptar 
que el propòsit era afavorir la diversitat i que si els 
plàtans no els agradaven es podia plantejar una opció de 
til·lers del tipus que hi ha a la Rambla Catalunya de 
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Barcelona o d'alguns til·lers encara molt jovenívols que 
tenim al perímetre extern de la nostra Rambla; que els 
til·lers podrien ser una bona opció com també ho pot ser 
algun tipus d'arbrat típic de posicionaments alineat; que una 
altra línia de crítica, comentari, objecció o al·legació dels 
veïns tenia a veure amb les qüestions que tenen a veure amb 
l'aparcament; que demanaven més zona de càrrega i descàrrega 
i més zona d'aparcament; que alguns, fins i tot, gosaven dir 
d'aparcament de rotació i que això encara és una decisió 
precipitada; que de moment s'ha d'urbanitzar, però que 
avançaven la seva preocupació per les qüestions d'aparcament; 
que en aquest punt el grau d'acord i el grau de consens és 
molt més gran que no ho era fa dos mesos i que no ho era en 
el projecte inicialment plantejat; que l'àrea tècnica ha 
assumit bona part d'aquestes qüestions; que s'han incorporat 
bona part de tires d'aparcament de rotació i d'aparcament per 
a càrrega i descàrrega; que això s'ha pogut assumir; que hi 
havia una tercera objecció que tenia a veure amb el carril 
bicicleta; que recorda que el senyor Solé també en un moment 
determinat s'hi havia posicionat i va fer saber que aquesta 
podria ser una qüestió problemàtica; que alguns veïns també 
ho han plantejat així i que això ha portat a posar en crisi 
els criteris amb què s'apliquen els carrils bici al conjunt 
de la ciutat; que es va considerar, i que serà un criteri que 
se seguirà a tots els carrers, que quan un carrer té una 
dimensió tan justa com aquest, segurament el més correcte és 
incorporar el carril bici dins la calçada mateixa amb 
limitació de velocitat de 30; que és el que es fa en els 
cascs antics i que, per tant, sobre la calçada mateixa 
s'incorporaria la possibilitat de circular-hi en bicicleta 
com fan molts municipis de Catalunya; que això permet 
alliberar dos metres d'una de les voreres i poder atendre 
aquesta petició d'aparcament; que en aquest terreny les 
notícies són positives i les coses van raonablement bé, ja 
que no hi ha objeccions de calat que no es puguin assumir des 
del punt de vista del projecte, però que les notícies no són 
tan positives des del punt de vista de l'expedient de 
contribucions especials; que hi ha un sentiment important per 
part de bona part dels veïns que reiteren que no volen pagar 
contribucions especials i que consideren que tot el projecte 
s'hauria de finançar amb recursos públics i que no hi haurien 
de contribuir amb els termes amb els quals s'ha plantejat; 
que afortunadament també hi ha un grup de veïns que admet una 
discussió en el grau, és a dir, en quina intensitat han de 



� ��

pagar; que des del govern el que se'ls va intentar explicar 
és que en l'històric les contribucions especials en el 
conjunt de la demarcació de Girona i, en especial, a la 
ciutat de Figueres sempre han existit, a menys que sigui un 
projecte molt específic que per raons socials s'ha justificat 
d'una altra manera d'acord amb el govern de Catalunya com són 
els projectes relacionats amb la Llei de Barris de la Marca 
de l'Ham, però que la norma i l'històric a la ciutat és que 
quan es va reformar el carrer Sant Pau, la Rambla, quan es 
van reformar i urbanitzar el carrer Port de la Selva, els 
carrers del centre antic, el carrer Maria Àngels Anglada, el 
Magri, la Pujada de Sant Pere sempre la ciutat va aplicar 
contribucions especials entre un 50% i un 75% del total de 
l’import; que hi ha hagut algun expedient de contribucions 
especials en que s’ha aplicat fins a un 75% de l'import total 
de les contribucions especials; que cal recordar que la Llei 
permet que es puguin aplicar contribucions especials per un 
import de fins el 90%; que en l'esquema d'aquest projecte han 
plantejat unes contribucions especials per als veïns que 
ronden el 23 o 24%; que hi ha un esforç molt relatiu dels 
veïns que, com es justifica tècnicament a l'expedient, és el 
que té proporció amb la millora objectiva de les finques i, 
per tant, amb la millora del valor de les cases i dels 
negocis que es troben a l'avinguda; que el problema és que 
són unes finques sovint molt grans, que tenen unes 
dimensions, tant en volum com en metres de façana, molt grans 
i que, per tant, malgrat que en termes relatius la ciutat ha 
fet l'esforç segurament més gran de la dècada amb un projecte 
d'aquestes dimensions, no és menys veritat que finalment la 
repercussió sobre els veïns és molt gran; que ahir es va 
plantejar com a possible progrés entre els veïns i 
l'Ajuntament afegir a l'expedient una aportació amb recursos 
propis del consistori de 200.000 euros més per veure si això 
podia fer-los aproximar una mica; que en el terreny del 
projecte s'està molt a prop i està pràcticament consensuat, 
però que en el terreny de les contribucions especials aquest 
consens no existeix; que malgrat que es va dir que s'hi 
incorporaven 200.000 euros més, els veïns van continuar 
insistint en què consideraven que l'Ajuntament havia de fer 
un esforç molt més gran i que no es donaven per satisfets; 
que també els van arrencar el compromís d'atendre una 
preocupació que tenien com és preguntar què passaria si una 
vegada adjudicada l'obra hi hagués una desviació que suposés 
un major cost final del projecte; que el govern es va 
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comprometre que si això passés segur que no repercutiria 
novament en els veïns; que l'expedient de contribucions que 
es tanqui serà el definitiu a compte i risc del municipi; que 
si hi havia alguna desviació l'hauria d'assumir el municipi; 
que encara s'està lluny d'aconseguir l'acord; que en relació 
al projecte s'està molt a prop d'aconseguir l'acord, però que 
des del punt de vista de l'expedient de contribucions 
especials es continua lluny; que no vol dir que es vegi 
impossible; que hi haurà noves reunions i nous contactes; que 
es farà un esforç, però que és molt diferent moure un punt en 
el percentatge de contribucions especials d'un projecte petit 
com és el tram del carrer Nou que moure un punt amb un 
projecte ciclopi com l'avinguda Vilallonga que té sis zeros a 
darrere; que rebaixar un punt en les contribucions vol dir un 
esforç econòmic molt i molt gran i que s'ha detallat 
exhaustivament el contingut de la reunió d'ahir amb els 
veïns, els avenços del projecte i els pocs avenços en relació 
a l'expedient de contribucions. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casas que diu que mai no es pot considerar excessiva la 
informació que pugui donar el govern; que estan desitjosos 
que se'ls doni informació i que no se n’hagin d'assabentar 
pels mitjans de comunicació, als quals vol agrair que els 
ajudin a fer la tasca d'oposició perquè el que no explica el 
govern ho expliquen els mitjans de comunicació; que potser 
seria bo que a les rodes de premsa que es facin invitin també 
a l'oposició; que una altra cosa que preocupava referent al 
projecte és que fa un temps va sentir a parlar que es preveia 
en un futur fer un tramvia de Figueres a Castelló i Roses; 
que cal preguntar-se si el traçat passaria per l'avinguda 
Vilallonga perquè si es preveu que pugui passar per 
l'avinguda Vilallonga creu que seria bo que es tingués en 
consideració l'ocupació que pugui fer d’aquesta via. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que en relació a la qüestió del tramvia, el que s'ha 
plantejat en diverses ocasions és la possibilitat de dotar el 
país de tota una xarxa de trens tramvia que no són ben bé un 
tramvia, sinó que circulen per la xarxa de via convencional i 
que alternen la velocitat en funció de si estan a dins dels 
nuclis urbans o si estan unint municipis diversos; que en el 
cas de l'Alt Empordà el pacte nacional per a les 
infraestructures que impulsa el Govern de Catalunya a través 
del departament de Política Territorial insinua la 
possibilitat que la comarca disposi d'un tren tramvia que 
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uneixi Roses, Castelló d'Empúries i Figueres, però que en el 
propi sí del Govern de Catalunya hi ha discrepàncies sobre la 
viabilitat d'aquest projecte; que si això s'arriba a 
concretar el traçat d'aquest tren tramvia aniria sobre la via 
convencional; que s'hauria d'ampliar la via i s'hauria de fer 
un ramal; que hi ha algun dibuix existent que parteix des de 
Vilajuïga en direcció cap a Pau, Palau i Roses o alguns que 
fan algun traçat des de Vilanova cap a Castelló d'Empúries; 
que hi ha un parell d'alternatives dibuixades, però que en 
aquests moments des de la regidoria de medi ambient ja tenen 
sobre la taula fins a 6 opcions de traçat i que cap d'elles 
passa per l'avinguda Vilallonga; que quant al tema dels 
mitjans de comunicació hi ha una cosa que s'ha de dir molt 
clarament perquè a vegades hi ha certes suspicàcies; que la 
informació es gestiona a través de rodes de premsa, però 
també a vegades a través de la iniciativa d'un mitjà que 
s'interessa per una qüestió o per una altra; que el govern té 
donades ordres a l'àrea de comunicació d'actuar amb tota 
transparència i que quan un mitjà s'interessa per una qüestió 
si es pot se l'informa; que no sempre el govern vehicula a 
través d'una roda de premsa una informació, sinó que a 
vegades és el propi mitjà que té sensibilitat per algun tema 
el  que demana informació sobre la qüestió que l'interessa; 
que no necessàriament el govern ha de respondre del que surt 
als mitjans perquè l'agenda de preocupacions de cada mitjà té 
a veure amb els seus lectors i amb el seu projecte 
empresarial; que a vegades hi ha comentaris irònics que diuen 
com és que determinades coses surten en un setmanari o en un 
altre i que el govern només pot respondre de les rodes de 
premsa oficials i de les declaracions públiques que es fan de 
forma formal. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Casas que diu que hi està totalment d'acord, però que són 
temes que afecten tot l'Ajuntament; que potser són iniciativa 
de l'equip de govern que té majoria i ho pot fer, però que 
creu que fóra bo que, si més no, a les comissions 
informatives s'informés d'aquests detalls; que cal preguntar 
a la Presidència que s'imagini el paper que hagués fet el 
grup popular si els truca algun periodista per saber què en 
pensa el seu grup i que no en tinguessin ni idea; que no 
queda gaire bé; que pot ser a instància dels mateixos 
periodistes, per iniciativa de l'equip de govern o pot ser 
per iniciativa d'algun regidor de l'equip de govern, però 
creu que també, com a representants del poble, tenen dret 
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obligatori per la representació que ostenten a tenir aquesta 
informació i saber de què van les coses perquè molta gent els 
pregunta i no ho saben. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que només vol recordar al senyor Casas que en aquests moments 
disposa de tota la informació objectiva del projecte; que el 
projecte està aprovat pel plenari i exposat al públic; que 
aquest projecte ha estat explicat detalladament amb power 
points i amb informació en comissions informatives; que el 
que sortia ahir, avui o el que pugui anar sortint als mitjans 
forma part d'un llarg camí de negociacions, d'estires i 
arronses i que va sortir que el govern posaria sobre la taula 
un suplement de 200.000 euros, però que això no s'ha 
concretat; que l'expedient que el senyor Casas coneix és 
l'objectiu; que si el va a veure un veí o un ciutadà pot 
respondre que deu ser un argument que posa l'alcalde en la 
negociació, però que en aquests moment la dada objectiva és 
que en el projecte aquests 200.000 euros no hi són; que el 
senyor Casas no està en la indefensió; que sap que hi ha un 
projecte objectivament plantejat i aprovat que coneix i que 
té tot el detall de la informació, però que hi ha un 
recorregut de negociació que fa el govern i que van passant 
coses; que aquests 200.000 euros són una xifra que potser 
s'haurà d'ampliar o que finalment s'haurà de retallar si no 
hi ha consens; que aquesta és una informació que apareix i 
que forma part del quotidià, d'una negociació d'aquestes 
característiques i que sembla que el tema ha estat prou 
debatut a propòsit del perllongament d'un període d'exposició 
al públic. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----4. Ajuntament: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 28 de 
juliol de 2008 pel qual es va delegar en dos regidors 
l'exercici de les funcions d'alcalde. La Presidència en fa 
lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, 
donar-se per assabentat del decret següent: 

"Vist el que disposen els articles 20, 21.2 i 23.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, 48.1 i 55 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, 21 del Text Refós de les 
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disposicions legals vigents en matèria de règim local que va 
ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, l’article 46 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 
52 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia 
Presidència resol: 1. Nomenar segon tinent d’alcalde entre 
els dies 4 i 10, ambdós inclosos, d'agost de 2008 el regidor 
José Luis Yécora Romero. 2. Delegar al segon tinent d'alcalde 
senyor José Luis Yécora Romero l'exercici de les funcions 
d'alcalde durant els dies 4 al 10, ambdós inclosos, d’agost 
de 2008. 3. Delegar al primer tinent d'alcalde senyor Pere 
Casellas Borrell l'exercici de les funcions d'alcalde durant 
els dies 11 al 15, ambdós inclosos, d’agost de 2008." 
 
----5. Personal: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 5 
d'agost de 2008 pel qual es va contractar una auxiliar 
d'administració general en règim laboral temporal. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 

"Vist que d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de data  
9/07/2008 es va contractar la Sra. Laura Vidal Escobedo com a 
auxiliar d’administració general, en règim laboral temporal 
amb destinació al Departament d’Urbanisme a partir del dia 14 
de juliol de 2008; Vist que la Sra. Laura Vidal Escobedo 
presenta escrit, amb registre d’entrada número 17.133/08 en 
el qual comunica que vol causar baixa voluntària amb data 31 
d’agost de 2008; Vist que és necessari substituir l’esmentada 
senyora i l’actual llista d’espera per a possibles 
contractacions o nomenaments en règim funcionari interí de la 
categoria d’auxiliar d’administració general es troba 
esgotada; Vist que pel servei és necessari que es contracti 
per via d’urgència una auxiliar d’administració general, i 
atès que en data 12 de juny de 2008 es va efectuar una 
selecció d’auxiliars administratius per l’Escola Taller de 
Caputxins, i la Sra. Lourdes Ramírez Trinch reuneix els 
requisits per a ocupar la plaça esmentada; Vist el Reglament 
de Personal al servei de les Entitats Locals i l’Estatut dels 
Treballadors, aquesta alcaldia presidència resol: 1r. 
Contractar la Sra. Lourdes Ramírez Trinch com a auxiliar 
d’administració general en règim laboral temporal; la 
modalitat contractual serà per acumulació de feina, des del 
dia 1 de setembre de 2008 i amb una durada inicial de tres 
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mesos. El sou serà de 1.245,24 euros bruts mensuals, dels 
quals 587,20 corresponen al sou base, 406,15 al complement de 
destinació i  251,89 al complement específic." 
 
----6. Personal: El Ple de l'Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l'alcaldia presidència del dia 5 
d'agost de 2008 pel qual es va contractar una auxiliar 
d'administració general en règim laboral temporal. La 
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA, 
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent: 
 "Vist que la treballadora municipal Sònia Bret Quero, 
contractada com a auxiliar d’administració general en règim 
laboral temporal, a raó de 25 hores setmanals per a donar 
suport a l’oficina municipal d’escolarització, en data 1 de 
setembre de 2008 passarà a substituir a la Sra. Lluïsa Soler 
Portas, a qui li ha estat concedida una llicència sense sou 
per un període de 6 mesos (Decret de l’Alcaldia de data 
24/07/2008). Vist que cal ocupar la vacant que deixa la Sra. 
Sònia Bret Quero a l’oficina municipal d’escolarització;  
Vist que l’actual llista d’espera per a possibles 
contractacions o nomenaments en règim funcionari interí de la 
categoria d’auxiliar d’administració general es troba 
esgotada; Vist que pel servei és necessari que es contracti 
per via d’urgència una auxiliar d’administració general, i 
atès que en data 12 de juny de 2008 es va efectuar una 
selecció d’auxiliars administratius per l’Escola Taller de 
Caputxins, i la Sra. Roser Calderón Morros reuneix els 
requisits per a ocupar la plaça esmentada; vist el Reglament 
de Personal al servei de les Entitats Locals i l’Estatut dels 
Treballadors, aquesta alcaldia presidència resol: 1r. 
Contractar a partir de l’1 de setembre de 2008 la Sra. Roser 
Calderón Morros com a auxiliar d’administració general, en 
règim laboral temporal a raó de 25 hores setmanals, des del 
dia 1 de setembre de 2008, el contracte serà per obra o 
servei determinat i el sou de 927 euros bruts mensuals. 2n. 
Donar compte d’aquest decret al proper Ple municipal que es 
faci." 
 
----7. Aportacions i subvencions: Se sol·licita a la Direcció 
General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya l'ampliació del termini per a justificar la despesa 
relativa a la subvenció rebuda per al Projecte d'urbanització 
de l'avinguda Vilallonga. La Presidència procedeix a la 
lectura del dictamen  següent: 
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"El dia 12 de desembre de 2007 el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques va resoldre atorgar una 
subvenció de 140.000 € a l’Ajuntament de Figueres per al 
projecte d’urbanització de l’avinguda Vilallonga, dins la 
convocatòria de subvencions per a incentivar la realització 
d’actuacions de millora paisatgística en l’espai públic urbà 
d’avingudes, rambles i passeigs arbrats dels municipis de 
Catalunya, durant els anys 2007 i 2008. (Ordre  PTO/345/2007, 
de 26 de setembre). El termini màxim per justificar la 
despesa és el dia 30 de novembre de 2008. Aquest termini es 
podrà ampliar si es justifica la impossibilitat de donar 
compliment a l’obligació per alguna causa justificada. Atès 
que el termini d'exposició pública del projecte d'obra 
municipal ordinària ha estat objecte de dues ampliacions,  
per a facilitar el procés de participació ciutadana i assolir 
el més ampli consens possible sobre les solucions adoptades. 
Atès que el termini d'exposició pública del projecte, 
comptant les dues pròrrogues, no finalitza fins el proper dia 
17 d'octubre de 2008, i per a executar-lo caldrà iniciar 
l'expedient de contractació d'aquestes obres, no resultarà 
possible  justificar l'execució del projecte, i l'objecte 
d'aquesta subvenció, el proper dia 30 de novembre de 2008. 
Per tot l'anterior i atès el que preveuen les bases de 
concessió d'aquesta subvenció, 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 a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
de la Generalitat l’ampliació, fins al dia 30 de juliol de 
2009, del termini per a justificar la despesa relativa a la 
subvenció de 140.000 € rebuda per al Projecte d’urbanització 
de l’avinguda Vilallonga de Figueres dins la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, destinades a les actuacions de millora 
paisatgística de l’espai públic urbà d’avingudes, rambles i 
passeigs arbrats dels municipis de Catalunya (Ordre  
PTO/345/2007, de 26 de setembre). 2n.- Facultar l’Alcaldia 
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució dels acords anteriors." 

Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que 
diu que es va aconseguir una subvenció d'aquest departament, 
ja que es preveia que es podrien començar les obres en el 
curs del 2008 i que, com que en ares del consens es va 
perllongant el període d'exposició al públic i la negociació, 
per curar-se en salut s'ha notificat al govern de Catalunya 
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perquè no es perdin els 140.000 euros d'aquesta subvenció que 
es va gestionar a través del senyor Oriol Nel·lo. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----8. Urbanisme: S'Aprova el text refós de la modificació 
puntual del Pla General al sector urbanitzable CF5 Els 
Olivars i al sector del Pla de Millora Urbana de la Central 
Hidroelèctrica. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen  següent: 

"L'Ajuntament ple, en sessió del dia 1 de març de 2007 
va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general 
al sector urbanitzable CF5 Els Olivars i el sector del Pla de 
Millora Urbana de la Central Hidroelèctrica. En sessió 
plenària de 6 de setembre de 2007, l'Ajuntament Ple va 
acordar l'aprovació provisional i la Comissió d'Urbanisme de 
Girona, en sessió de 24 d'octubre de 2007, va aprovar 
definitivament la modificació puntual si bé supeditant la 
seva publicació i eficàcia a l'aportació d'un text refós que 
incorpori les següents determinacions: a) La superfície de 
terrenys corresponents a la clau 5c ja previstos pel Pla 
General corresponent al sistema d'espais lliures que formen 
part del Pla especial Parc d'equipaments Els Olivars, situats 
a llevant del sector, s'hauran de mantenir quantitativament 
dins del sector, a més a més dels mínims previstos pel Text 
Refós de la Llei d'urbanisme. b) En la normativa proposada 
del sector caldrà establir quantitativament els estàndards de 
cessió corresponents a espais lliures, equipament i vialitat. 
Així mateix, caldrà disposar normativament la necessitat 
d'ubicar part dels equipaments previstos al sud-est del 
sector tal i com preveu el Pla especial del Parc 
d'equipaments "Els Olivars". c) Cal sol·licitar informe a la 
Direcció General d'Habitatge del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, incorporant si escau, les seves determinacions. 
d) Cal incorporar normativament les determinacions a tenir en 
compte en la tramitació del Pla parcial, de l'informe de 
l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 22 d'octubre de 2007. 
D'acord amb l'anterior, l’arquitecte Jordi Artigas i Masdéu 
ha redactat el text refós de la modificació puntual que 
incorpora les condicions esmentades i s'ajusta a l'informe 
emès per la Direcció General d'Habitatge, rebut el dia 7 
d'abril de 2008. Per altra banda, l'Ajuntament Ple, en sessió 
de 8 de gener de 2004 va requerir els promotors del pla 
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parcial CF5 Els Olivars, en relació amb el pla parcial 
aprovat definitivament en sessió de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona de 22 de novembre de 2000, entre 
d'altres aspectes, en els següents termes: (...) 5è.- 
Requerir als propietaris i promotors, d’aquest pla parcial 
aprovat definitivament, per a que en el termini màxim de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació 
d’aquests acords, procedeixin a donar compliment al que 
disposa l’article 100.3 de la Llei 2/2002 que estableix 
“(...) El termini per a la constitució de la garantia és de 
tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació 
definitiva, i es prorroga per la meitat del termini si el 
promotor ho sol·licita abans que fineixi. Si, un cop 
exhaurits els terminis, no s’ha constituït la garantia, la 
tramitació del pla resta sense cap efecte, llevat que hi 
concorrin raons d’interès general, en el qual supòsit l’òrgan 
competent pot procedir a tramitar la substitució del sistema 
d’actuació o bé la modalitat d’aquest.(...)” Sense, però,  
haver donat compliment a aquest requeriment. En substitució 
d'aquest pla parcial, els propietaris han promogut la 
redacció d'un nou pla parcial, pendent d'aprovació 
definitiva, i adaptat als nous requeriments del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, especialment important pel que 
fa a les reserves en matèria d'habitatge. Per tot l'anterior 
i atès el que disposa el Reial 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 
qual 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 puntual del Pla General al sector 
urbanitzable CF5 Els Olivars i al sector del Pla de Millora 
Urbana de la Central Hidroelèctrica, que s'acompanya amb 
aquesta proposta. 2n.- Sol·licitar que per part de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona s'acordi deixar 
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sense efecte el Pla Parcial CF5-Els Olivars, aprovat 
definitivament per aquesta Comissió, en sessió de 22 de 
novembre de 2000, i suspesa la seva executivitat. 3r.- 
Sol·licitar que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona 
doni conformitat a aquest text refós i n'autoritzi la seva 
publicació. 4rt.- Facultar l'alcaldia presidència per a 
l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." 
 Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que en 
coherència amb la posició que han anant mantenint al llarg 
dels darrers anys en totes les modificacions urbanístiques 
que impliquen un increment excessiu de la densitat 
d'habitatges; que aquest és un tema que s’ha anat arrossegant 
des de l'any 2006; que en el seu moment ja van votar-hi en 
contra i que, en coherència, tornaran a votar-hi en contra. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luis 
que diu que en el mateix sentit que ha dit el senyor Solé el 
seu grup municipal també creu que totes aquestes 
modificacions puntuals haurien d'haver estat objecte d'una 
modificació del pla general; que s'hi van oposar en el seu 
moment en l'aprovació inicial i que ara també votaran en 
contra.  

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 contra, els vuit membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés,  Bertran Soler, Casas Luis i 
Borrego Torres. 
  
----9. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Obres públiques: S'aprova una moció del grup municipal 
popular sobre el desdoblament de la carretera C-260. El 
senyor Borrego Torres procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 "Diego Borrego Torres, regidor del Grup Municipal 
Popular a l’Ajuntament de Figueres presenta, per tal que 
sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada si s’escau, 
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la següent MOCIÓ: Fa una dècada que està pendent el 
desdoblament de l’entrada a Figueres des de Roses per la C-
260. Si durant tot l’any en aquest tram podem comprovar com 
els vehicles queden col·lapsats, quan arriben les temporades 
turístiques (Setmana Santa, estiu, ponts,...) aquest coll 
d’ampolla es converteix en un malson per a tots el qui vénen 
a gaudir de la nostra comarca, donant una mala imatge als 
nostres visitants, i incrementant-los les molèsties tant a 
ells com als qui normalment fan servir aquesta via de 
comunicació amb els pobles de la Costa Brava Nord. Des del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya es “renten les mans” dient que 
primer és l’Ajuntament de Figueres el qui ha de triar 
l’opció. Des del Grup Municipal Popular veiem amb preocupació 
que per part de l’equip de govern no s’ha demostrat que hi 
hagi una actitud decidida a solucionar aquest problema. En 
conseqüència, des del Grup Municipal Popular proposem al Ple 
l’adopció dels següents acords: 1r.- Que mitjançant el màxim 
consens dels grups municipals de l’Ajuntament, es presenti 
l’opció per fer la variant de la C-260 amb el menor impacte 
mediambiental per la zona, i que s’iniciïn converses amb els 
possibles propietaris afectats per a poder arribar a un acord 
ràpid. 2n.- Que abans de finalitzar aquest any es faci 
entrega al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya de l’opció municipal 
que s’acordi i que es demani que es comencin d’immediat els 
tràmits per a aconseguir fer les obres adients per a eliminar  
aquest “punt negre” . 

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

Seguidament, intervé la Presidència que diu que és un 
tema de greu preocupació; que des de l'alcaldia ja s'ha 
traslladat al govern de Catalunya el disgust perquè s'ha 
passat un estiu novament amb problemes d'accés a la ciutat 
perquè no s'acaba de culminar aquest tram de la C-260 al seu 
pas per Vilatenim i especialment la seva connexió amb el 
cinturó de ronda; que, com s'ha explicat a la junta de 
portaveus, s'ha transigit una posició conjunta perquè el 
govern de la ciutat sí que ha fet la feina; que s'ha 
acreditat que en el ple de 4 d'octubre de 2007 ja es van 
fixar quines eren les dues alternatives que la ciutat 
considerava que s'havien d'estudiar; que no és just que es 
digui que el departament de Política Territorial de la 
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Generalitat es renta les mans perquè s'han fet diverses 
reunions i s'estan avançant alternatives i solucions en base 
als criteris que es van proposar des de la ciutat de Figueres 
i que consten a l'acta del Ple del 4 d'octubre de 2007; que 
es plantejava  en primera opció estudiar la viabilitat 
d'obrir un vial des de la rotonda de davant de l'estadi 
municipal de Vilatenim en direcció al terme  municipal d'El 
Far i per la riba del Manol que dóna per a El Far; que es 
plantejava com a segona alternativa d'estudi la viabilitat 
d'encaixar en el seu traçat actual la C-260; que aquestes són 
les dues alternatives que com a consistori van dir que el 
govern de Catalunya havia d'estudiar; que consta que les 
estan estudiant, però que també consta que per part del 
municipi d'El Far la primera de les solucions no els agrada 
gaire; que s'està en fase de reflexió i d'estudi; que ha de 
quedar molt clar que correspon al departament de Política 
Territorial de la Generalitat de culminar aquest projecte i 
que tenen el compromís d'acabar la legislatura actual havent 
completat les obres de la C-260; que hi estan treballant, 
però que tots són conscients que no és un tema senzill perquè 
la solució prioritària des del punt de vista figuerenc, que 
era protegir les deveses del Manol i treure el vial en 
direcció a El Far, no s'escapa a ningú que té un impacte des 
del punt de vista dels terrenys destinats en aquests moments 
a usos rústics i que, en canvi, la solució d'encaixonar la C-
260 pel seu traçat actual tampoc se li escapa a ningú que pot 
tenir moltes dificultats de pas perquè hi ha habitatges, 
negocis i vida; que tot això és molt complex a l'hora de fer-
ho possible; que el que és segur és que quan el govern de 
Catalunya fixi una posició precisa serà el moment en què els 
consistoris hauran de dir la seva; que els veïns, el Consell 
municipal de Vilatenim i tots hi hauran de dir la seva; que 
el text que s'ha transigit és suprimir la frase que diu: "Des 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya es “renten les mans” dient que 
“primer es l’Ajuntament de Figueres el qui ha de triar 
l’opció", però que s'accepta la reflexió de dir que ja està 
bé que durant un estiu es produeixi aquest col·lapse; que des 
del punt de vista dispositiu la frase consensuada és: "El 
plenari d'aquest Ajuntament insta el govern de la Generalitat 
de Catalunya a finalitzar els treballs per donar compliment a 
l'acord, subscrit en el plenari municipal en data 4 d'octubre 
de 2007, en què es fixaven les dues opcions per a solucionar 
la connexió entre la C-260 i la carretera N-II" i que es 
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recorda al govern que té un compromís i se li demana per 
favor que actuï amb zel. 

A continuació, després de les intervencions esmentades 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les 
esmenes presentades per la Presidència. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament adopta, per 
unanimitat, l’acord següent: 

"Fa una dècada que està pendent el desdoblament de 
l’entrada a Figueres des de Roses per la C-260. Si durant tot 
l’any en aquest tram podem comprovar com els vehicles queden 
col·lapsats, quan arriben les temporades turístiques (Setmana 
Santa, estiu, ponts,...) aquest coll d’ampolla es converteix 
en un malson per a tots els qui vénen a gaudir de la nostra 
comarca, donant una mala imatge als nostres visitants, i 
incrementant-los les molèsties tan a ells com als qui 
normalment fan servir aquesta via de comunicació amb els 
pobles de la Costa Brava Nord. Per tot això, el Ple de 
l'Ajuntament, per unanimitat,  acorda: Instar el govern de la 
Generalitat de Catalunya a finalitzar les feines per donar 
compliment a l'acord, subscrit en el plenari municipal en 
data 4 d'octubre de 2007, en què es fixaven les dues opcions 
per a solucionar la connexió entre la C-260 i la carretera N-
II." 

 
----Vies públiques: No s'aprova una moció presentada pel grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que proposava 
la regulació semafòrica de la cruïlla del carrer Pere III amb 
l'avinguda Salvador Dalí. El senyor Solé Soler procedeix a la 
lectura de la moció següent: 

"En Miquel Solé i Soler, amb NIF 40.437.299X, regidor 
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Figueres, amb domicili a efectes de 
notificació al carrer Santa Llogaia, 33-35, de Figueres, 
presenta, per tal que sigui sotmesa a la consideració del Ple 
i aprovada, si s’escau, la següent MOCIÓ. EXPOSICIÓ DE 
MOTIUS: 1. La cruïlla del carrer Pere III amb l'avinguda 
Salvador Dalí és un punt conflictiu tant per a la circulació 
rodada com per als vianants, que en no estar regulat 
semafòricament obliga a llargs desplaçaments, ja sigui per a 
creuar l'avinguda (tant vehicles com vianants) com també pels 
vehicles que sortint del carrer Pere III es volen incorporar 
a l'avinguda Salvador Dalí en sentit La Jonquera. 2. 
Recentment a l'avinguda Salvador Dalí s'ha pintat una línia 
contínua a l'alçada del carrer Pere III per a evitar el gir a 
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l'esquerra dels vehicles que provenen de la plaça del Sol per 
l'avinguda i volen entrar al carrer Pere III. 3. Els veïns de 
la zona històricament han reclamat la instal·lació d'un 
semàfor a la cruïlla, i el passat mes de juliol s'ha 
presentat a l'Ajuntament una instància en aquest sentit, 
recolzada per més de 90 signatures. 4. Recentment s'ha 
instal·lat a la mateixa avinguda Salvador Dalí un semàfor per 
a facilitar el gir a l'esquerra per entrar als carrers Dama 
d'Aragó i Albert Cotó. 5. La regulació semafòrica de 
l'esmentada cruïlla és la millor opció per a millorar la 
mobilitat de la zona, i pot afavorir la descongestió del 
carrer Col·legi, així com facilitar la mobilitat a peu i 
millorar la seguretat vial, i és viable tècnicament. El grup 
municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 1. L’Ajuntament de Figueres millorarà la 
mobilitat i la seguretat a la cruïlla del carrer Pere III amb 
l'avinguda Salvador Dalí mitjançant la regulació semafòrica 
de l'esmentada cruïlla. 2. L'esmentada regulació permetrà la 
continuïtat tant rodada com a peu entre els trams del carrer 
Pere III avui desconnectats, així com el gir a l'esquerra per 
a accedir al carrer Pere III els vehicles que provenen de 
l'Avinguda Salvador Dalí. 3. Facultar l'Alcaldia presidència 
per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors." 

Prossegueix la seva intervenció el senyor Solé Soler que  
diu que pot semblar que és un tema menor, però que és un tema 
que porta molts anys damunt la taula; que abans de presentar-
se per primera vegada com a regidor va tenir una reunió amb 
veïns de la zona; que va ser una de les primeres demandes que 
li van fer; que en el passat mandat es va exposar en més 
d'una ocasió a les diferents comissions de mobilitat i també 
en alguna altra ocasió durant aquest mandat; que sempre s'ha 
dit que això depèn de Foment i que no es pot fer; que com ha 
comentat fa poc uns centenars de metres més avall se n'ha 
instal·lat un i sembla que no hi ha hagut cap inconvenient 
per part de Foment i que fa mesos enrere se’n va instal·lar 
un altre per motius de seguretat a l'alçada de Muebles La 
Fábrica i que, per tant, entenen que no hi ha d'haver cap 
problema per a solucionar aquest punt. 

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

Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
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com a ciutadà comparteix la inquietud dels veïns d'aquella 
zona per les incomoditats que pot comportar la sortida de 
Pere III a Salvador Dalí que obligui a l'automobilista des 
del moment que s'ha pintat una ratlla contínua a donar una 
volta, però que la titularitat de Salvador Dalí encara és del 
Ministerio de Fomento; que el govern abans que s'iniciessin 
les obres d'asfaltatge ho va estar tractant amb ells per 
veure si hi havia alguna possibilitat i s’hi van negar en 
rodó; que l'ampliació semafòrica que s'ha fet a Salvador 
Dalí, Dama d'Aragó, Albert Cotó està en relació amb la 
prohibició de fer el gir a l'esquerra perquè l'automobilista 
no hagi de fer un desplaçament excessivament llarg fins a la 
rotonda; que hi ha un carril al mig que abans admetia dos o 
tres vehicles i ara n'admet més i mira d'afavorir la 
circulació en aquest sentit; que personalment torna a repetir 
que podria estar d'acord amb el senyor Solé i es podria 
regular d'una altra manera, però que les coses són com són; 
que també se'ls va fer veure la proximitat extraordinària que 
hi ha amb el semàfor següent amb González de Soto i el del 
carrer Col·legi; que el criteri del tècnics de Fomento és que 
el risc es minimitza d'aquesta manera encara que això pugui 
suposar una petita molèstia a l'automobilista de fer una 
volta; que més molèstia pot causar als veïns que tenen el seu 
garatge en els seus habitatges i que han de donar una volta 
extraordinària perquè tenen una ratlla contínua; que ha 
parlat amb algun d'aquests afectats i que acaben entenent-ho 
i que és una molèstia, però que les coses són així. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que pel que fa a la justificació de la 
proximitat amb altres semàfors que precisament pocs metres 
més avall del que s'ha instal·lat recentment n'hi ha un que 
és el que es va instal·lar a petició de McDonalds; que 
aquells dos sí que estan propers i no hi va haver cap 
impediment per a instal·lar-los; que els girs a l'esquerra és 
evident que són una molèstia a tota l'avinguda Salvador Dalí 
i que està d'acord que s'han de limitar si no hi ha regulació 
semafòrica; que la col·locació d'una contínua allà des del 
punt de vista de mobilitat és correcta; que a la mateixa 
avinguda Salvador Dalí es troben molt casos en què es permet 
el gir a l'esquerra; que un cas que és extraordinari és el 
que permet entrar al pàrquing situat a l'edifici de 
l'Ajuntament del Firal dels Burros que hi ha una discontínua 
tot i que permet l'entrada; que no ha estat a la reunió amb 
Fomento; que objectivament en aquest cas no hi ha cap 
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objecció tècnica perquè en altres situacions semblants o 
pitjors s'ha instal·lat; que des d'ERC defensen aquesta 
necessitat i que s'hauria de sotmetre a votació. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Yécora Romero 
que diu que el senyor Solé té raó que a l'entrada del 
pàrquing de Saba s'ha habilitat amb un caràcter d'urgència 
una ratlla discontínua perquè en principi ni això hi havia 
pintat; que diu en caràcter de provisionalment perquè s'ha 
demanat que es torni a pintar i que es faci un carril al mig 
per als vehicles que vulguin entrar al pàrquing i vinguin de 
la banda de Girona. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que des del punt de vista urbanístic vol recordar algunes 
qüestions; que l'avinguda Salvador Dalí ha millorat la seva 
circulació des de les darreres actuacions que s'han fet per 
part del Ministeri d'acord amb l'Ajuntament; que no és una 
millora suficient i que en bona mesura té a veure encara amb 
què, en bona part del seu traçat, es disposa d'una xarxa 
semafòrica molt antiquada; que en la majoria dels casos 
encara és dels anys vuitanta i que no es així en el cas dels 
semàfors del McDonalds i el de la cruïlla amb Dama d'Aragó; 
que la cruïlla Dama d'Aragó, com a conseqüència de la 
prolongació de la ronda venint de l'Esclat, era una via molt 
pressionada i es va considerar que era absolutament 
imprescindible i innegociable amb el Ministeri que allà s'hi 
pogués posar un semàfor; que és veritat que coincideixen molt 
en l'espai el semàfor del McDonalds amb el semàfor de Dama 
d'Aragó, però que tots estaran d'acord que el semàfor de Dama 
d'Aragó soluciona molt la feina; que en relació al Pere III 
des del punt de vista de via pública s'està estudiant la 
manera d'afavorir que la vorera sigui millorada per ampliar 
la seguretat del vianant, ja que aquella és una cruïlla que 
no agrada a ningú; que aquell tram del Pere III és un tram 
força pressionat des del punt de vista de circulació i de 
presència de vehicles; que l'oposició del Ministeri de Foment 
a fer possible el gir a l'esquerra allà va ser total i 
avalada pels serveis tècnics municipals; que els serveis 
tècnics municipals de la casa també consideraven que era un 
error des del punt de vista de garantir la fluïdesa de 
circulació dels vehicles el fet de permetre que tant els 
cotxes que ja estaven sobre l'avinguda Salvador Dalí 
poguessin girar a l'esquerra allà com els cotxes que vénen 
del Pere III; que si des d'ERC consideren que hi ha algun 
tipus d'argumentació tècnica que es pugui posar en 
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consideració per a rebatre aquests arguments es podria parlar 
en alguna comissió i poden fer algun esquema, dibuix o 
argumentari als propis enginyers i arquitectes de la casa 
perquè és un tema que no hi ha cap polític que sigui enginyer 
i creu que es una qüestió discutible. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que per les respostes que s'han donat sembla ser que 
potser l’impediment no es tan Fomento, sinó que surt de la 
pròpia casa i que, per altra banda, l'han esparverat les 
paraules del senyor Yécora dient que pensen habilitar un 
carril per entrar al pàrquing de Saba, és a dir, que per un 
negoci privat s'habilitarà un carril per a poder girar a 
l'esquerra en un lloc que no hi ha cap cruïlla i que 
provocarà problemes de circulació per als vehicles que 
pretenen entrar al carrer Empordà per anar en direcció Olot i 
que, en canvi, per a solucionar un problema que li sembla 
bastant més greu com és la cruïlla del carrer Pere III sembla 
ser que no és possible. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que vol fer una precisió perquè el senyor 
Solé a vegades diu alguna frase que fa una mica de mal a les 
orelles; que no s'habilita un accés a un negoci privat, sinó 
que s'habilita un accés a un servei públic d'aparcament 
concessionat; que pot semblar que el govern de la ciutat 
treballi a la carta d'un negoci o d'un altre; que s'ha de ser 
precisos; que és evident que aquesta és una solució 
transitòria; que la solució d'aquell tram passa per fer una 
rotonda a l'actual oficina de turisme en la connexió de la 
carretera d'Olot i l'avinguda Salvador Dalí; que aquesta és 
la solució de fons; que és una solució que s'ha plantejat al 
Ministeri i que hi està treballant al seu ritme; que tant de 
bo algun dia hi hagi algun grup parlamentari o algun govern 
de Catalunya que pugui marcar ritmes més accelerats; que el 
Ministeri ja amb l'alcalde Armangué es va comprometre a 
treballar una solució de giratori en aquest punt i que amb 
aquest govern ha ratificat el compromís de treballar en 
aquesta solució de giratori; que mentrestant tot el que es 
faci allà són solucions a precari i que es pot arribar a 
ironitzar més o menys, però que no és habilitar una solució 
per a un negoci privat; que recorda al senyor Solé que en 
aquell edifici hi reposen tots els vehicles de la Guàrdia 
Urbana i de molts serveis municipals; que s'està habilitant 
un accés a un edifici de serveis municipals que té un 
aparcament concessionat amb ànim de lucre reconegut i votat 
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en aquest plenari i que a vegades es diuen les coses amb una 
certa llicenciositat. 

Seguidament, intervé el senyor Casas que diu que no 
arriba a entendre que en direcció Girona - La Jonquera sembla 
que tècnicament no hi ha inconvenients per a fer girs a 
l'esquerra i que en canvi en direcció Sud sembla que n'hi ha; 
que tot el tram de l'avinguda Salvador Dalí s'hauria 
d'estudiar més seriosament per part de l'Ajuntament i de 
Foment perquè una mica més avall a davant de MerKacalzados hi 
ha un pas de vianants que a la nit no es veu que és després 
d'un revolt; que creuen que allà seria factible posar una 
instal·lació semafòrica, ja que és un pas que es fa servir 
molt perquè hi ha una escola i un institut; que en tot aquest 
tram s'hauria d'estudiar una cosa més curosa; que sobretot al 
carrer Pere III qualsevol persona que es quedi allà un moment 
veurà que es cometen moltes infraccions perquè la gent gira a 
l'esquerra per evitar donar la volta, ja que es troben davant 
del semàfor del McDonalds i Dama d'Aragó i es troben cues 
igual que a la rotonda de l'Hotel Ronda; que es problemàtic; 
que molts que baixen i volen anar al carrer Concòrdia tampoc 
poden girar en aquest sentit; que el grup Popular està 
d'acord amb la proposta que presenta Esquerra Republicana, 
però que s'hauria d'ampliar més i s'hauria de fer arribar a 
Foment tota la preocupació i demanar fer un estudi acurat de 
tota la qüestió semafòrica i de passos de vianants de tota 
l'avinguda Salvador Dalí. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que, si l’impediment és el Ministeri de 
Foment, proposa fer una esmena a la presa d'acords; que en el 
primer punt que diu: "L’Ajuntament de Figueres millorarà 
........." es podria modificar i que digui: "L'Ajuntament de 
Figueres gestionarà davant del Ministeri de Foment la millora 
de la mobilitat..........." 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi ha un problema de fons que té a veure amb la 
reconversió de la carretera en avinguda i amb la recepció per 
part de la ciutat del que fins ara té caràcter de carretera 
en avinguda; que això requerirà un seguit d'obres de tipus 
estructural i vertebrador que sobretot es concreten en tres 
noves rotondes: una en el vèrtex del Motel aproximadament, 
una altra que ha de permetre rebre tots els vehicles que 
vinguin de la futura ronda i l'altra que és la de l'actual 
oficina de Turisme; que s'ha de repensar tota aquella àrea i 
com es connecta la carretera d'Olot amb l'avinguda Salvador 
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Dalí; que aquestes idees estructurals de fons ja s'han 
traslladat al Ministeri, es van treballar en el mandat 
anterior i en aquest mandat s'han revisat i s'ha tornat a 
reiterar al Ministeri de Foment que convé i que es vol rebre 
aquesta carretera amb aquestes rotondes; que la predisposició 
del Ministeri és positiva; que el govern de la ciutat i 
l'alcalde de la ciutat no volen fer cap crítica al Ministeri 
de Foment perquè la predisposició del Ministeri és positiva; 
que haurien de tenir més zel i que en aquests moments 
l'enginyeria que actua com a consultora i que està fent els 
treballs per veure com s'ha d'ordenar anés a una velocitat 
que no va; que segurament l'alcalde Armangué s’hi va reunir 
el 2003, 2004 i el 2005 i aquest govern s’hi ha reunit en 
tres ocasions des que és alcalde i diuen que aquella 
enginyeria té molta feina; que van saturats; que ho han de 
fer i que mentrestant després d'un projecte en fan un altre 
segons el seu ritme de prioritats; que hi ha problemes i 
reptes estructurals; que a precari s'han anat introduint 
millores; que tots estaran d'acord que l'actuació semafòrica 
de Dama d'Aragó és una millora com ho han estat les 
actuacions que està fent el regidor Felip de millora de les 
voreres; que poc a poc es van assegurant i garantint que 
aquesta carretera que està tan a precari tingui assegurat tot 
un traçat de voreres; que som al 2008 i que ningú s’havia 
adonat que un dels carrers principals de la ciutat no té 
voreres; que ara s'està treballant i esmenant; que són 
qüestions petites, però que van millorant una mica el que és 
el disseny de l'avinguda Salvador Dalí; que el govern no és 
partidari d'aprovar aquesta moció, ja que creuen que aquesta 
és una solució puntual; que és discutible tècnicament perquè 
els tècnics de la casa també diuen que no s'ha de permetre 
mai més que el carrer Pere III des del punt de vista de 
trànsit rodat pugui creuar perpendicularment l'avinguda 
Salvador Dalí perquè perjudica la mobilitat i la seguretat; 
que no s'excusen en el Ministeri, sinó que el Ministeri opina 
d'aquesta manera i el govern de la ciutat també; que en el 
cas puntual del carrer Pere III el criteri és compartit amb 
el Ministeri; que el senyor Solé té raó que aquella cruïlla 
necessita millorar sobretot pensant en la seguretat dels 
vianants; que si el senyor Solé diu que insta el govern de la 
ciutat a millorar aquesta cruïlla s'assumeix i que el grup 
d'ERC pot dir que s'ha preocupat i que aprova en el plenari 
una moció instant en aquests termes, però que si fa un pas 
més i proposa aquesta solució semafòrica o de permetre el 
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creuament perpendicular no es comparteix aquesta solució, 
perquè també hi ha reflexionat força. 

A continuació, fa ús de la paraula el  Secretari general 
de la Corporació que diu que  pregunta al senyor Solé Soler 
si manté l'esmena que ha presentat. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que retira l'esmena que havia presentat i que no té 
sentit. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció 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 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. 

  
----Cultura: No s'aprova la moció presentada pel grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que proposava 
instar la junta del Casino Menestral perquè el Ministeri de 
Cultura s'impliqués en el finançament de les obres de 
rehabilitació de l'edifici del Casino. El senyor Canet Coma 
procedeix a la lectura de la moció següent: 

"En Francesc Canet i 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 Rocabertí, 
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: 1. Les obres de 
restauració del Casino Menestral, en les quals l’aportació 
del Consistori és cabdal, han arribat a un punt de dificultat 
en el finançament que n’ha impedit la finalització. 2. El 
Casino Menestral és una entitat àmpliament arrelada a la 
societat figuerenca i empordanesa, com ho demostren els més 
de 150 anys d’història, el nombre de socis que hi han passat 
des de l’any 1856 i els guardons que ha rebut, com ara la 
Creu de Sant Jordi. 3. Els Grups Municipals són ben 
conscients d’aquesta implantació i reconeixen sense cap mena 
de reserva el valor cultural, social, patrimonial i 
associatiu de l’entitat. 4. En conseqüència, convé de trobar  
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solucions que resultin al màxim de consensuades possible i 
que condueixin a la represa de les obres de rehabilitació amb 
el finançament garantit, encara més tenint en compte la 
capitalitat de la cultura catalana que ostentarà Figueres el 
proper any 2009. Per això,el grup municipal d’ERC proposa al 
ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 1. 
L’Ajuntament de Figueres (institució pública que més diners 
ha compromès en la inversió que es necessita per a les obres 
de restauració de l’edifici del Casino Menestral) instarà la 
Junta del Casino Menestral a fer conjuntament les gestions  
pertinents per tal d’aconseguir que el Ministerio de Cultura, 
a través de la Dirección General del Patrimonio, s’impliqui 
en el finançament de les obres de rehabilitació de l’edifici 
del Casino.  2. Les gestions que derivin del punt anterior es 
vehicularan a través d’una comissió, presidida per l’alcalde, 
de la qual formaran part representants de tots els grups 
municipals i membres de la junta del Casino Menestral, per 
tal de consensuar una línia d’actuació unitària que permeti 
desencallar l’actual situació de les obres de restauració." 

Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que han buscat un text que sigui perfectament 
assumible per a tothom perquè no es busquen responsables ni 
s'assenyalen culpables de la situació; que s'està on s'està 
amb les obres aturades amb un finançament que arriba a una 
quantitat que no estava ni de lluny prevista en el moment en 
què es va endegar la restauració; que s'ha de mirar endavant; 
que s'ha de buscar una solució que Esquerra fa temps que veu 
com la més viable; que s'ha buscat un text on no hi pugui 
haver arestes perquè ningú es pugui sentir en cap moment 
reflectit en negatiu; que es constata la imprudència del 
Casino; que es constata un problema de finançament i 
d'acabament de les obres; que s'insta a treballar-hi tots en 
positiu per a resoldre aquest problema; que creuen que és la 
millor manera i que els sembla que la moció no ha de tenir 
problemes per ser aprovada. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que agraeix l'esforç en positiu del grup d'Esquerra 
Republicana; que creu que el missatge que traspua la proposta 
de moció és positiu; que és cert que se suma a una sèrie de 
mocions que ja coneix aquest consistori sobre el Casino i en 
concret sobre la necessitat de reprendre les obres de 
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rehabilitació, però que ha de dir que el govern votarà 
negativament aquesta moció; que provarà d'exposar els 
arguments d'aquest vot en negatiu; que Esquerra Republicana 
demana que l'Ajuntament insti el Casino a fer les gestions 
oportunes per a accedir a les ajudes del ministeri espanyol 
de Cultura i que això s'ha fet en diverses ocasions per part 
del govern de la ciutat; que el resultat com saben 
perfectament està vinculat a diversos requeriments i factors 
que vénen marcats pel Ministeri de Cultura; que saben que és 
la necessària declaració com a bé d'utilitat pública; que en 
la darrera assemblea del Casino de la primavera passada, en 
la qual hi havia presents regidors del consistori, allà ja es 
va plantejar als socis el fet que s'estava treballant per 
part del Casino que és sobirà per a decidir aquesta 
declaració; que el Casino ja estava treballant per tal 
d'arribar a ser declarat un bé d'utilitat pública; que quan 
l'assemblea del Casino aprovi aquesta petició el govern 
tindrà un vot a favor; que per part del Ministeri de Cultura 
també hi ha la cessió d'espais per a activitats municipals; 
que també està prevista en el projecte inicial del Casino; 
que hi ha qüestions relacionades amb l'execució de l'obra que 
en aquest moment està adjudicada a un privat, que fan 
impossible avui dia anar al Ministeri de Cultura a través de 
la Direcció General de Patrimoni i demanar que faci una 
aportació econòmica a la rehabilitació del Casino; que al 
govern li encantaria anar al Ministeri espanyol de Cultura, 
al de Foment, al d'Habitatge, al de Defensa, a les 
institucions europees, a la Generalitat, al Consell Comarcal 
o a la Diputació de Girona per tal de solucionar-ho amb 
diners públics, per poder reprendre les obres del Casino, 
però que no només han de ser els diners públics els que 
resolguin aquest problema; que han de ser capaços des del 
govern,i que juntament amb la junta del Casino pensen que ho 
estan aconseguint,de trobar altres vies de finançament a les 
obres i que passen potser per la reducció d'un projecte que 
en el seu moment va ser massa ambiciós; que potser passa per 
reduir certes parts de l'actual projecte que abaratirien 
directament i de forma automàtica el projecte; que passa 
potser per pensar en aportacions extraordinàries dels socis 
del Casino que són els propietaris del Casino; que passa per 
buscar patrocinis de particulars o d'empreses que estiguin 
vinculades o socialment compromeses amb aquesta realitat i 
que passa per determinades mesures com és el lloguer de 
determinats espais del Casino per a activitat comercial; que 
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el govern juntament amb el Casino està treballant per trobar 
el finançament necessari per reprendre les obres del Casino, 
però especialment per acabar-les un cop represes, perquè 
seria relativament senzill aportar uns diners simbòlics que 
els permetessin sortir a la premsa com els salvadors i les 
persones que han reprès les obres del Casino i al cap d'uns 
mesos com que no es tindria subfinançament garantit, les 
haurien de tornar a acabar; que això és, per dir-ho d’una 
manera suau, una potineria; que personalment no apostarà per 
aquesta potineria; que la potineria és començar les obres 
sense tenir el finançament total garantit; que pensa que s'ha 
de treballar en aquestes vies de treball que ja ha comentat 
per a fer-ho possible; que també demanen la creació d'una 
comissió per tal de fer un seguiment d'aquesta petició 
d'ajuda al ministeri en la línia del que ja van demanar en el 
ple de juliol, i que en aquell moment ja es va dir al 
portaveu del grup d'Esquerra Republicana que el convidaven a 
permetre el treball permanent i discret per part del govern 
per tal de resoldre la situació de manera realista; que poden 
en futur, en el moment en què estigui garantit el 
finançament, formar una comissió de seguiment que podria ser 
la comissió informativa de serveis a les persones que és on 
es fan els seguiments d'aquests temes i que està regulat, 
però que en aquest moment pensen que aquesta moció, malgrat 
l'esperit positiu, busca una oportunitat que no es relaciona 
amb el que és la realitat de la represa necessària de les 
obres de rehabilitació del Casino Menestral Figuerenc. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que el senyor alcalde demanava precisió en les 
expressions i que, com que no dubta de la precisió que vol 
imprimir a les seves expressions cadascun dels membres 
d'aquest consistori, també els d'Esquerra Republicana, que 
això que el senyor LLueca en diu la potineria creu que 
llegint bé el punt 4 queda clar que el que volen és garantir 
que s'acabin, no només que es comencin; que no busquen diners 
per reprendre-les i per ser els que les reprenguin o els 
repressors, sinó que es puguin acabar; que hi ha una 
coincidència absoluta; que no es poden reprendre i després 
tornar-les a interrompre; que també estan d'acord que no 
siguin només diners públics que vagin a parar a una entitat 
privada i que, per això, en el text es diu no que el 
Ministeri de Cultura resolgui el problema, sinó que 
s'impliqui; que no tanca cap més porta i que fins aquí hi ha 
coincidències absolutes; que quantes més vies de finançament 
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es trobin millor; que el senyor Ciro no diu i que ja entén 
per què no ho diu, tot i que indirectament els acusa de punts 
suspensius; que ha quedat clar de què els acusava tot i que 
no ha fet servir les paraules; que el senyor Llueca el que no 
diu és que això neix d'un problema de mal càlcul del 
finançament, ja que era evident per a gairebé tothom que 
aquell projecte inicial difícilment es podria acabar amb 
aquella quantitat de diners i d'aquí li sembla que les 
persones amb qui comparteixen govern seran conscients del que 
diu i del que anirà dient a partir d'ara; que es veia  venir 
el que va passar; que en aquell moment, i no ara al mes de 
setembre de 2008 aquest grup municipal, ja va dir que no era 
lògic no buscar vies que han buscat, per exemple, un munt de 
catedrals d'Andalusia, un munt de Monestirs de Catalunya, que 
són entitats molt més privades que el Casino i amb molta 
menys utilitat pública, ja que al Casino tots li han 
reconegut, i alguns en són socis, la seva feina a vegades 
substitutiva de Casa de Cultura; que ja van dir en aquell 
moment que tancar-se en banda a intentar finançar amb tres 
potes el finançament: Ajuntament, conselleria de cultura i la 
hipotètica i mai lligada aportació de la Diputació, amb 
aquell primer pressupost era un mal començament; que en 
aquell moment ho van dir; que el senyor Casellas fa bé de 
riure, ja que tots dos hi eren; que el senyor Ciro almenys té 
l'excusa que no hi era, encara que seguia l'actualitat 
ciutadana com sempre ha fet; que el problema no ve d'avui; 
que si avui diuen això és perquè s'està d'acord en què es 
busquin totes les vies possibles, però que hi ha una realitat 
que el govern, tot i la seva feina que intueix que han fet i 
les moltes reunions que deuen haver fet i que també intueix, 
ha trigat un any gairebé a aconseguir que la junta del Casino 
els donés els números que encara no acaben de tenir els grups 
de l'oposició; que no els acusa de res; que no ho diuen avui, 
sinó que fa temps que ho diuen; que aquesta via de 
finançament no havia de ser l'única, però que era absurd 
renunciar-hi; que aquest era el seu missatge; que si el 
Ministeri de Cultura restaura catedrals i monestirs que són 
entitats absolutament privades, també es pot implicar en la 
restauració d'una entitat que pràcticament és semipública o 
potser fins i tot pública en la seva aportació a la ciutat i 
la comarca; que des d'Esquerra Republicana ho van dir fa dos 
anys llargs però que es necessitava una petita cosa com és la 
declaració d'utilitat pública o bé d'interès cultural o bé 
d'interès nacional perquè hi ha diferents denominacions, però 
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que és un procés, que no sap si el problema és el mateix que 
el de Fomento tal i com deia el senyor alcalde dels ritmes de 
treball, però que en qualsevol cas no era tan complicat; que 
la conjuntura era positiva que es fes ràpid, però que el 
govern municipal del mandat anterior s'hi va posar 
absolutament d'esquena a explorar aquesta via almenys 
seriosament; que el problema no és ara; que ara amb el senyor 
Llueca es poden dir oportunistes l'un a l'altre, però que 
aquest no és el problema, ja que ve de molt més enrere; que 
està mal plantejat i que per això s'està on s'està; que vol 
insistir en un punt molt important perquè s'ha esmentat una 
assemblea de socis del Casino on hi havia algun regidor 
d'Esquerra Republicana que efectivament va sortir el grup 
moltes vegades esmentat; que a vegades caldria sentir 
vergonya aliena per no defensar certes realitats com per 
exemple l'aportació de la Diputació que com que ara Esquerra 
Republicana en té la presidència i que en el govern hi està 
amb el Partit Socialista i abans hi estava amb Convergència i 
Unió; que mai ha sortit de cap responsable de la Diputació 
que es pensés aportar ni un euro més de 300.000 euros; que 
posa per testimoni el senyor alcalde actual i regidor a 
l'oposició en el mandat anterior; que quan una de les potes 
se sabia d'entrada que, en el millor del casos i demanant 
certes condicions, aportaria 300.000 euros, aquest projecte 
neix tocat i s'acaba on s'està; que senzillament es pot 
discutir el que vulguin, hi poden votar en contra; que no 
s'ho esperava, però que en el fons podia ser així 
perfectament; que cal preguntar-se si votaran en contra per 
raons d'oportunisme polític; que en realitat buscar com una 
via més, que no exclusiva, la implicació del ministeri de 
Cultura perquè hi ha hagut unes declaracions, que agraeixen 
en algun mitjà d'informació, on es parlava de la quantitat 
que faltava per acabar bé les obres i que ronda entre el que 
falta i el finançament els 3 milions d'euros aproximadament; 
que aquesta quantitat per a la Diputació que mai ha parlat de 
300.000 no superables o difícilment superables; que cal veure 
que el problema no està a la Diputació, sinó que està en un 
altre lloc; que en aquest problema de gairebé 3 milions 
d'euros que hi ha sobre la taula es proposa esgarrapar-ne 
alguns en una institució que finança molts monuments privats; 
que seria fantàstic que a més a més s'aconseguís una 
implicació privada; que si el projecte era bo pot continuar 
essent bo; que no cal reduir-lo si es pot trobar un 
finançament; que poden estar fent totes les floritures que es 
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vulgui, però que es va començar malament amb un finançament 
irreal absolutament i s'ha obviat una via que no era tan 
complicada; que el fet que ho construeixi un privat no es 
motiu de negar-se el ministeri a fer això; que el que si que 
demana el ministeri és una cosa que li demana a tothom com és 
una cessió d'ús públic parcial i temporal; que és un problema 
de negociacions d'Ajuntament amb Ministeri i junta del 
Casino; que no hi ha d'haver més problemes; que l'aportació 
és un tema de gestió i negociacions i que si s'ha de 
presentar avui és lamentablement que s'ha de presentar perquè 
ho han dit moltes vegades i el que no poden fer és deixar-ho 
de dir; que pensen que és la manera prou correcta de demanar 
una implicació de tothom perquè indirectament de les 
declaracions que han llegit i del que acaba d'escoltar del 
senyor Llueca hi coincideixen; que cal buscar altres fórmules 
i que una per les quals Esquerra ha apostat sempre, tot i que 
no diuen que sigui la fórmula, és la implicació del Ministeri 
de Cultura; que aquest Ajuntament ha buscat la implicació del 
Ministeri d’Habitatge per la compra d'un edifici; que no és 
el mateix, però que té un punt de semblança; que són 
ministeris amb poques competències, però amb força diners; 
que en aquest sentit creu que un pragmatisme és intentar 
implicar-lo; que si el Casino ho vol i l'Ajuntament fa un 
conveni d'acord amb el Casino i el presenta, creu que 
difícilment hi haurà problemes; que es podrà discutir si 
donaran més o menys, ja que ara amb la crisi sembla que és un 
mal moment per anar a demanar; que fa dos anys era un moment 
molt millor; que creu que el govern pot aprovar perfectament 
aquest moció; que no demanen exclusivament la via del 
Ministeri, sinó que demanen explorar aquesta via; que creu 
que han fet la part de la feina que els tocava com és 
intentar veure si hi havia certa receptivitat per part de la 
junta del Casino; que pensen que no hi ha d'haver problemes 
per explorar aquesta via; que el fet que ho vulguin fer entre 
tots també té una lògica, ja que no és un problema només del 
grup socialista en el mandat anterior o del grup socialista 
més convergència i unió i iniciativa per Catalunya, sinó que 
és un problema de ciutat; que tots han considerat el Casino 
una cosa determinada; que vol recordar que en aquesta mateixa 
sala el dia 6 de febrer de 2006 es va aprovar una declaració 
institucional sobre el Casino Menestral on tots els grups 
deien bàsicament el que s'ha posat aquí a l'exposició de 
motius amb algun petit matís que s'ha hagut d'afegir perquè 
han canviat les coses des del 2006; que tots s'estimen el 
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Casino; que alguns ens són socis; que es demana com una via 
més aquesta altra i que pensa que és perfectament assumible; 
que hi vulguin ser en una comissió amb la matisació que la 
presideixi l'alcalde i que hi siguin tots els grups és com 
hauria d'ésser normal; que cal preguntar-se si no es creuen 
la participació ciutadana dels regidors de l'oposició en una 
comissió d'aquest tipus; que potser diran que no és oportuna; 
que molt bé, que és una decisió política i que el govern té 
majoria, però que el que han demanat forma part de la lògica 
més absoluta i que sobretot no exclou cap altra gestió. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Llueca 
Fonollosa que diu que el senyor Canet en l'exposició de 
motius deia que mirava al futur; que què sort que mirarà al 
futur perquè pensa que en bona part de la seva intervenció de 
rèplica està parlant d'un passat que respecta profundament, 
però del qual no forma part; que parteix de zero pel que fa 
al Casino amb els antecedents com a ciutadà de la ciutat, 
però que de manera personal té poques herències; que no en 
sent cap ni una com a regidor respecte al que hagi fet el 
grup municipal socialista o qualsevol altre regidor d'aquest 
consistori l'any 2006, 2000 o 1856; que els grups de 
l'oposició tenen els números; que se'ls ha facilitat en 
diverses ocasions els números de l'estat de les obres, el 
pitjor escenari, el millor escenari, quines són les 
aportacions que s'han fet per part de l'administració, quins 
diners ha aportat l'Ajuntament, quins ha aportat la 
Generalitat, quins diners s'esperen de la Diputació, quins 
diners s'esperen d'altres administracions i quines són 
lligables a un pla de viabilitat que contempli altres 
alternatives a les aportacions de les administracions 
públiques; que accepta que es demanaran  diners al ministeri 
de Cultura i a qualsevol altre ministeri espanyol, a la 
Generalitat i al Consell Comarcal; que l'Ajuntament en aquest 
govern no farà cap més aportació econòmica al Casino, però 
que es poden buscar vies per avançar els diners que hi ha 
compromesos a partir de l'any 2012; que s'intentarà amb el 
ministeri de Cultura o qualsevol dels altres; que el senyor 
Canet ha deixat caure el rol de la Diputació de Girona en tot 
això; que no ha consultat les hemeroteques i que no sap 
l'anterior president de la Diputació o l'actual; que realment 
no sap quin va ser el compromís, si per telèfon era un, si 
per escrit era un altre o davant del mitjans era un altre; 
que ho desconeix; que en aquest moment percep una voluntat en 
positiu per part de la Diputació de Girona; que pensa que 
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està treballant de manera exemplar, almenys fins ara, o que 
almenys en les negociacions que ha tingut el govern amb la 
Diputació de Girona en relació a la rehabilitació de les 
obres del Casino han estat impecables i que, evidentment, com 
passa amb els ministeris espanyols, també els agradaria que 
la Diputació de Girona anés més ràpida amb les seves 
col·laboracions, però que ja arribarà, que n’estan convençuts 
i que insisteix en el posat en positiu que manté la Diputació 
de Girona, que segurament és perquè, a part que en forma part 
el partit d’Esquerra Republicana, hi ha els socialistes; que 
com diu és imprescindible que en el moment en què iniciï la 
represa de les obres de remodelació del Casino, se sàpiga 
d’on es treu el finançament per a finalitzar-les, i que el 
finançament ha de venir per part de les administracions 
competents, però també per part de la resta d’iniciatives que 
siguin possibles.    
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el senyor Ciro parla del passat i del 
futur; que que ell vol mirar endavant, però que no vol 
oblidar, potser perquè és professor d’història; que les 
solucions del futur moltes vegades neixen de saber ben bé 
quins són els orígens dels problemes del present; que vol 
mirar al futur; que per això parlen del que parlen, però que 
per enfocar les solucions han de saber on es van equivocar; 
que és obvi que hi faci una referència; que si això ho entén 
com mirar el passat que creu que no és així; que senzillament 
és ser radical, o sigui mirar les arrels, com deia Marx, 
perquè de vegades quan es parla de Marx la gent s’oblida que 
ser radical vol dir anar a les arrels i no pas una altra 
cosa; que en qualsevol cas ha de parlar de futur i en vol 
parlar, però també del passat perquè si no no serien on són; 
que això de la Diputació és un joc; que és un divertiment; 
que s’ho poden passar molt bé dient que la Diputació treballa 
meravellosament bé perquè hi ha Esquerra Republicana i hi ha 
el Partit Socialista;  que cal parlar clar; que la gent que 
els escolta ho ha de tenir clar; que el govern ha portat molt 
tard els números a la Diputació; que no ignora que el govern 
ha fet gestions amb la Diputaci; que el govern tampoc ignora 
que ell també n’ha fetes i que per tant el govern pot dir el 
que vulgui dir; que els últims dies els ha entrat molta 
pressa i no precisament al senyor Ciro; que últimament ha 
entrat molta pressa a algú del govern per intentar lligar 
moltes coses i que, per tant, o Esquerra treballa molt 
lentament malgrat la seva presència al govern o el govern 
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treballa molt lentament, com Fomento o pitjor, portant tard 
els deures on els han de portar; que a ell no li consta que 
la Diputació de Girona, la Diputació i no pas Esquerra 
Republicana encara que en tingui cultura de presidència, 
estiguin tan satisfets de la celeritat i d’aquest bon clima 
del que el senyor Ciro parla; que si se n’ha de parlar que 
se’n parli; que per això ell diu que no està prou debatut; 
que poden ser Florentins, però que si han de parlar, que 
parlin clar; que el fet que la gent tingui pressa durant les 
últimes jornades per anar a fer entrevistes amb la Diputació 
no sap si és la millor manera de resoldre-ho; que vol dir que 
algú ha anat lent; que potser és la junta del Casino com 
s’insinuava en els diaris; que no ho sap; que això ho sap el 
govern; que l’única entrevista d’Esquerra amb la junta del 
Casino va ser el dilluns passat i que cal preguntar-se què 
han avançat en aquest tema durant l’any que porten al govern 
i que de qui ha estat la culpa; que si han de parlar, s’ha de 
parlat clar; que algú no ha fet la feina en el seu moment; 
que s’ha de fer bé en el futur i que emplaça el regidor 
Llueca a dir-li què hauria de treure de la moció per tal de 
poder-la aprovar si hi estan d’acord pel que sembla que van 
dient;que s’ha d’explorar la via del ministeri i que se n’han 
d’explorar d’altres; que cal preguntar que què afegiria o que 
què se’l faria treure per aconseguir consensuar una moció 
d’aquest estil; que al seu grup els semblava relativament 
senzill i que, per tant, ho posa fàcil; que se li ha de dir 
què vol que es posi o tregui i que si és acceptable i d’acord 
amb el discurs que estan fent ho acceptaran.    
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que ha estat 
norma d’aquest Ajuntament i d’aquest govern, a diferència 
d’altres governs d’altres ajuntaments i d’altres governs 
d’altres institucions, no posar en cap moment el retrovisor;  
que ells no han mirat enrere; que han fet taula rasa; que a 
la ciutat hi ha hagut un canvi d’alcalde i un relleu 
generacional; que hi ha un equip jove amb ganes de mirar 
endavant; que és veritat que han heretat problemes, però que 
també han heretat temes molt ben orientats; que ni posen 
l’accent en les coses que ja s’han trobat ben orientades, ni 
posen l’accent en els problemes que segurament ara, amb 
l’experiència de com han anat les coses, es podria convenir 
que es podien haver orientat d’una altra manera; que 
l’alcalde confirma que té plena confiança amb la línia de 
treball que està seguint el senyor regidor de cultura que 
treballa amb rigor i amb seriositat de forma sistemàtica i 



� ���

que no és un tema senzill perquè s’està actuant a casa d’un 
tercer. Continua dient que  la casa natal de Salvador Dalí és 
un edifici municipal i que, per tant, el lideratge d’aquesta 
iniciativa va poder sortir del despatx d’alcaldia i dels 
regidors interessats i vinculats amb aquesta qüestió; que no 
n’havia de donar compte a ningú; que en el tema del Casino el 
senyor regidor de cultura té una dificultat afegida perquè 
estan actuant a casa d’un tercer i condicionats per uns 
acords; que diu que en el fons és lògic que el senyor regidor 
de cultura no se’n senti solidari perquè forma part d’una 
altra tradició, d’un altre relleu generacional i d’un altre 
moment; que insisteix que l’alcalde de la ciutat té plena 
confiança amb la feina que fa el regidor; que és una feina 
difícil perquè ha de posar moltes institucions en relació i 
també el Casino menestral;  que hi ha una cosa que ha canviat 
respecte al mandat anterior i que li sembla que el senyor 
regidor li ha dit molt educadament però molt precisament; que 
el govern de la ciutat en aquest mandat no es tanca a buscar 
vies de finançament que també provinguin del Ministeri perquè 
no tenen cap prejudici ideològic que els impedeixi anar a 
Espanya a buscar fonts de finançament com han demostrat amb 
la casa natal de Salvador Dalí i com demostraran sempre que 
puguin;que posen l’interès de la ciutat per davant de 
consideracions partidistes i els prega que quan parlin 
d’institucions facin abstracció del color polític de qui les 
presideix perquè quan es diu l’alcalde de Figueres és 
l’alcalde de Figueres, no l’alcalde d’aquest partit o 
d’aquell altre i que el regidor de cultura és el regidor de 
cultura de la ciutat de Figueres, de les esquerres, de les 
dretes, de les de dalt i de les de baix i que, per tant, té 
tota la confiança del govern de la ciutat; que creu que s’han 
d’asserenar els temes i que en cap moment ha sortit 
l’expressió oportunisme; que creu que és lògic que els grups 
de l’oposició es preocupin per aquesta qüestió i diu que el  
senyor Canet  ha d’admetre que aquesta moció l’han entrat al 
plenari fa dos o cinc minuts; que es el temps que fa que es 
debat; que s’acaba d’entrar; que el plenari no és el lloc on 
s’ha de transaccionar i esmenar una frase o una expressió, 
aquesta o una altra; que si ells o el senyor Canet, que és 
diputat a Madrid, es posen a disposició del govern per ajudar 
a obrir portes i a buscar contactes seria millor que el 
regidor de cultura ja els ha dit que són benvinguts i que 
l’alcalde els diu que compten amb ells; que dóna les gràcies, 
però que té una responsabilitat i que l’alcalde té plena 
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confiança en el regidor de cultura; que el que demana la 
moció el regidor de cultura ja fa mesos que ho està fent, 
perquè el fet de demanar als del Casino menestral que es 
posin en sintonia per fer possible que s’obrin portes a 
Madrid el regidor de cultura ja els ho ha demanat amb 
insistència i amb vehemència però també sense fer soroll i  
sense anar als diaris a dir-ho; que això potser li podrien 
retreure des de l’àrea de comunicació d’alcaldia, però que la 
feina s’està fent;que això que diu el senyor Canet que 
s’insti el Casino menestral és una cosa que ja fa mesos que 
s’està instant; que el senyor Canet diu que és un problema 
que tenen i un problema molt greu que l’han de resoldre; que 
creu que d’entre les institucions n’hi ha algunes que han 
estat a l’altura de les circumstàncies com el Govern de 
Catalunya i l’Ajuntament de Figueres que s’ha portat molt bé 
perquè no hi ha ningú que digui que no s’estima el Casino 
menestral i que no destaqui el seu interès públic i la seva 
funció com a casa de cultura; que creu que el que s’ha de fer 
és confiar en el regidor de cultura que amb prou feines porta 
un any al front d’aquesta responsabilitat i que es troba 
davant d’un problema molt seriós i molt greu perquè diu que 
l’estructura de finançament d’aquesta obra no es va plantejar 
correctament; que això se sap però que no val la pena posar 
el retrovisor; que així no en trauran res; que la ciutadania 
ja va opinar sobre l’acció de govern del darrer alcalde; que, 
no només no va guanyar les eleccions, sinó que l’endemà va 
presentar la renúncia com a regidor, o sigui, que va 
interpretar que s’havia equivocat en moltes decisions i que 
se debia anar cap a casa; que no cal que es fustiguin amb 
errors que es van prendre durant el mandat anterior;que cal 
mirar endavant; que és un problema greu, però que no és just 
que es concentri la pressió sobre el regidor de cultura que 
porta 9 mesos o 10 en l’exercici de les seves funcions.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que ell no ha concentrat mai el problema 
en el senyor Ciro Llueca; que si ha fet referències al passat 
ha estat, entre d’altres coses, perquè pensa que 
contextualitzaven bé i que salvaven la seva gestió; que ell 
les gestions no les fa sol i que si pot ser algun dia algú 
haurà de dir clarament qui les fa i si les fa amb cortesia 
institucional o no, si es fan de president a alcalde o no es 
fan de president a alcalde o de regidor de cultura a diputat 
de cultura o si algú més fa gestions; que ell no carrega 
sobre el senyor Ciro i que no té cap pega a dir-li que valora 
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la seva feina amb bona nota; que no era aquesta la intenció 
quan parlava del passat; que sobre el tema de no posar el 
retrovisor cal preguntar a l’alcalde si el dia anterior havia 
vist El Punt i que no cal que se li contesti, ja que sap que 
sí; que ell l’ha llegit i que si allò no és posar el 
retrovisor algú hauria de baixar i dir-ho; que entén que el 
senyor alcalde sap fer frases boniques, però que cal que 
siguin coherents; que està bé no mirar enrere, però que només 
ho fan quan els convé; que quan els convé hi miren i que quan 
no els convé no hi miren; que suposa que ho fan tots i que no 
queda cap més remei; que respecte a anar a Espanya a buscar 
diners i prejudicis ideològics, com que l’alcalde és hàbil, 
prova que no en té és que ell va dir fa dos anys que la 
solució era anar a Espanya a buscar diners; que si pagaven 
impostos tenen dret a buscar uns diners i que, per tant, no 
hi té cap prejudici i que les referències a sigles no les ha 
començat ell; que volen que se sotmeti la moció a 
consideració del plenari perquè, encara que l’alcalde digui 
que ja s’està fent, més d’una vegada s’han tornat a aprovar 
coses que ja s’estaven fent; que creu que el que hi ha allà 
no sap si es fa en privat, però que en principi no creu que 
sigui una línia que s’hagi seguit i que no ho diu només pel 
tema de la premsa; que en l’assumpte de la comissió pot 
respectar el criteri del regidor; que l’ha de respectar, però 
que creu que és un error i que és bo que se sàpiga i que es 
digui, com a mínim, que aquesta via està oberta quan es diu 
constantment que era una via que no es podia obrir; que creu 
que és positiu; que la moció és positiva i que caldria que 
s’aprovés i que, si no es vol aprovar, almenys, que s’hi voti 
en contra, i que no hi ha res en la moció que no sigui 
assumible.  
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luis que diu que no 
posa en dubte que tots els grups estan d’acord que s’ha de 
buscar una solució per a acabar les obres del Casino; que ha 
sentit la postura de l’equip de govern, la d’Esquerra 
Republicana i que creu que totes dues tenen la seva part de 
raó; que totes dues poden ser molt compatibles; que la seva 
primera idea era proposar que passés tot el tema a comissió 
informativa per parlar-ne més àmpliament, més acuradament i 
arribar a una solució de consens entre tots els grups, però 
que pel que acaba de dir el senyor Canet creu que no ho 
acceptarà; que suposa que pel que acaba de dir el senyor 
Canet no hi estarà d’acord i que mantindrà la moció, però que 
creu que és assumible; que creu que és assumible perquè es 
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complementa amb el que ha dit el senyor Llueca de les 
actuacions que ha portat l’equip de govern; que una cosa no 
ha de treure l’altra, ni superposar-se una cosa amb l’altra; 
que en aquest sentit ells donaran recolzament a la moció si 
és que no s’accepta passar-ho a comissió informativa perquè 
allà se’n parli més àmpliament i s’arribi a un consens entre 
tots sobre les actuacions que s’han fet, sobre les actuacions 
que creu que s’han de fer Esquerra Republicana i sobre les 
que creuen que s’han de fer ells mateixos; que les seves dues 
propostes són demanar que passés a comissió informativa i que 
en cas que no s’acceptés,  ells passarien a donar suport a la 
moció.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que creu que no és incompatible una cosa 
amb l’altra; que és important que el plenari accepti que es 
fa això que s’està fent i, a partir d’aquí, treballar-ho; que 
es pot substituir la comissió que demanaven crear per la 
comissió informativa; que poden acceptar-ho, però que ha de 
quedar fixat públicament que l’Ajuntament insta a fer unes 
determinades gestions; que no són les úniques, però que s’han 
de fer quan s’havia negat sovint que es feien; que creu que 
és important que quedi clara la postura del consistori;que és 
compatible que llavors es treballi en comissió; que es pot 
canviar la paraula comissió per la paraula grup de treball i 
que periòdicament el senyor regidor vagi informant de com van 
les coses i que li semblaria acceptable canviar el segon punt 
per aquesta altra manera de treballar, però que creu que el 
primer punt és important que quedi clar que van per aquesta 
línia que no és la única, però que hi van; que, respecte al 
temps amb que es presenten les mocions, s’ha presentat amb la 
mateixa antelació que el govern va presentar la proposta en 
el ple extraordinari que va assistir Esquerra Republicana pel 
tema de la via del tren.  

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la moció 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 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. 
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----10. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----A continuació, a les vint hores i trenta-cinc minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Richard Elelman. 

 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor Solé 
Soler sobre l’ús del camp de futbol de la Marca de l'Ham. Fa 
ús de la paraula el senyor Solé Soler que diu que tenen entès 
que sobre l’ús del camp de futbol de la Marca de l’Ham hi ha 
hagut problemes entre diferents equips que volien fer-ne ús; 
que no saben exactament quines han estat les circumstàncies 
que han provocat aquesta situació, ni quina solució s’ha 
adoptat;  que els problemes venien entre un equip que volia 
fer ús d’aquell camp amb l’entitat que té cedit l’ús del 
camp;  que almenys és el que ells tenen entès i que cal 
preguntar quina és la situació. 
 Seguidament, intervé el senyor Ferrer Sala que diu que 
simplement han rebut una sol·licitud de l’associació de 
bolivians demanant un camp de futbol; que en aquests moments 
tots els camps de futbol que hi ha estan ocupats menys la 
Marca de l’Ham, del qual només se’n fa ús dos cops per 
setmana més un partit; que en aquests moments ho creuen 
oportú, ja que han parlat amb l’equip de la Marca de l’Ham, 
amb els quals encara tenen reunions perquè s’hi mostren 
contraris, però que en aquests moments només disposen del 
camp de la Marca de l’Ham per a fer-ne ús; que demà tenen una 
reunió i que han d’acabar d’especificar-ho.   
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que ja tenien entès que aquest equip havia 
demanat utilitzar un camp de futbol i que no tenia cap 
inconvenient en utilitzar el de la Marca de l’Ham, però que 
tenien entès que hi havia algun problema amb l’entitat que té 
el conveni amb l’ajuntament per l’ús d’aquest camp que no 
veia clar l’ús d’aquestes instal·lacions per part d’aquest 
equip;  que sembla que estan en negociacions, però que ells 
no entendrien aquestes negociacions, ja que el camp és 
municipal i que, encara que l’Ajuntament pot tenir un dret 
preferent per a aquesta entitat, però que si no se 
sobreposen, no entenen la situació d’haver de negociar de no 
ser que hi hagi incompatibilitat d’horaris.   
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---- Durant la intervenció del senyor Solé Soler, a les vint 
hores i trenta-vuit minuts, compareix el senyor Richard 
Elelman que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Ferrer Sala 
que diu que simplement la Marca de l’Ham té uns usos per 
horaris; que no té un ús exclusiu; que és municipal i que si 
l’Ajuntament creu oportú que en aquests moments és l’únic 
camp del qual es pot disposar simplement se’n farà ús, perquè 
s’ha de pensar que només s’hi entrena dos dies per setmana i 
s’hi fa un partit cada quinze dies; que si es va al camp de 
Vilatenim o al camp del Gurt tots estan plens; que en aquests 
moments l’únic camp on es pot jugar a futbol és el de la 
Marca de l’Ham. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que pregunta si realment aquest equip jugarà en 
aquest camp. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que no 
permet un debat sobre aquest tema en el plenari i  que quan 
hi ha un tema així es pregunta, es respon i s’acaba.  
 
----Cultura: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre una subvenció atorgada per a l’expectacle Cuerpo de 
Sade. Fa fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que vol fer una pregunta sobre cultura; que en els mitjans de 
comunicació va sortir que des del govern s’havia atorgat a 
l’espectacle que s’ha de realitzar a la plaça de 
l’Ajuntament, Cuerpo de Sade, 2.000 euros; que veuen que a la 
junta de govern del dia 11 d’agost aquesta quantitat va pujar 
fins a 3.157,16 euros;  que voldrien demanar a què és degut 
aquest increment i si aquests diners només han estat per 
pagar uns cartells polèmics.  
 Seguidament, intervé el regidor de cultura que diu que 
la intervenció del regidor és coherent amb el que ja ha anat 
manifestant en dies anteriors; que des del primer pressupost 
l’associació cultural Zona d’Experimentació de Treballs 
Artístics (ZETA) va presentar la proposta que li havien 
demanat i que el pressupost va ser de 3.157,16 euros;  que 
ell també va veure que als diaris apareixia 2.000 i que en 
aquell moment va veure que no era correcte; que sincerament 
desconeix d’on va sortir aquesta informació; que aquest preu 
incloïa la contractació dels actors i d’altres i, 
evidentment, dels cartells; que en relació a això vol 
puntualitzar un parell de coses: que la voluntat del govern a 



� ���

través de l’àrea de cultura era implicar la ciutat en un 
festival de cultura contemporània que és el més veterà de la 
demarcació gironina com el festival Maçart;  que es volien 
implicar en això i que van demanar els organitzadors que els 
fessin una proposta; que la que van fer els va semblar 
correcta i provocadora per la temàtica, però que els van 
presentar una proposta que van acceptar i que es va acabar 
programant;que sobre el tema dels cartells, dies abans de 
l’esdeveniment, es va transmetre des de l’àrea de comunicació 
la informació relativa a aquesta activitat, juntament amb un 
dossier dels artistes; que els mitjans de comunicació, o 
algun dels mitjans de comunicació, va agafar una de les 
imatges del dossier i la va publicar com un possible cartell; 
que la realitat era que el cartell publicat ja tenia una dosi 
de provocació, però que potser no era tant exagerada com el 
que es va publicar en alguns mitjans; que pensa que era un 
cartell atrevit i provocador, però que no atemptava contra la 
dignitat de ningú i que sobre els diners públics que es van 
lliurar al festival Maçart vol completar la resposta amb les 
aportacions que s’han fet per part de l’àrea de cultura 
durant els últims 5-6 mesos: 2.750 euros a l’associació de 
foment Cor de carxofa per a una activitat de cultura popular 
a les passades fires; 400 euros a la Parròquia de Sant Pere 
per a celebrar una representació del pessebre vivent; 1.000 
euros al Patronat de la Catequística per portar la flama del 
Canigó la nit de Sant Joan; 3.000 euros a l’Agrupació 
Mediterrània Dansa per representar la ciutat a l’aplec de 
Tallin i 600 euros a l’Associació d’Amics del Castell de Sant 
Ferran per col·laborar amb la marató de pintura ràpida; que 
actualment s’estan tramitant 2.000 euros més a la Parròquia 
de Sant Pere de Figueres per sufragar part de la despesa de 
rehabilitació; que amb això vol dir que l’import destinat de 
3.157,16 euros està molt en la línia del tipus d’ajudes que 
dóna l’Ajuntament a través de l’àrea de cultura a activitats 
d’aquest tipus.  
 
----Vies públiques. Pregunta que formula el senyor Bertran 
Soler sobre si s’ha fet un cens dels arbres de la ciutat. Fa 
ús de la paraula el senyor Bertrán Soler que diu que vol 
parlar en referència a una queixa del senyor alcalde de 
l’actuació de l’Ajuntament de Figueres; que ho ha llegit amb 
molta perplexitat i que li volia fer un prec sobre un article 
que es diu “Sobre els arbres alineats i altres 
consideracions”;  que el senyor alcalde es queixa, cap al 
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final del primer paràgraf; quan diu que “Quan les coses es 
fan bé, els ajuntaments disposen d’un mapa precís de 
localització dels seus arbres, d’un catàleg precís de les 
espècies i del nombre d’exemplars existents i d’un pla 
sistemàtic de conservació dels arbres existents, de seguiment 
de la seva evolució i d’una política de plantació de noves 
espècies. En aquests moments, a Figueres no existeix res de 
tot això, no sabem els arbres que tenim, ni coneixem amb 
precisió el seu estat de salut, ni hem afavorit de forma 
sistemàtica i planificada la biodiversitat.” Diu que al 
principi li volia fer el prec dient-li que ja que ell és 
l’alcalde actuï i faci el catàleg i el cens de tot plegat, 
però que ara ho deriva amb la pregunta perquè se’n recorda 
que en el mandat passat es va fer o que, almenys,  ho havia 
de fer el senyor Pere Pujulà, el cens de l’arbrat, l’estat en 
què estaven; que ell la pregunta que fa és si aquest cens 
està fet a l’Ajuntament i que, si hi és, s’actuï amb el que 
hi ha i, si no hi és, se’n faci un.   
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que celebra 
que el senyor Bertran sigui un dels lectors del seu blog 
personal on  diu fa consideracions que tenen a veure amb molt 
aspectes: de cultura, de literatura i algunes vegades també 
de política , mai anant a qüestions molt concretes, però que 
si que li va semblar oportú; que el senyor Bertran ha 
plantejat un tema que és un tema molt important per a les 
ciutats que volen fer bé les coses que és el valor i la 
importància que es dóna als arbres i a la biodiversitat a la 
ciutat; que hi ha ciutats que fan les coses molt bé; que, per 
exemple, la ciutat de Barcelona fa les coses molt bé;  que 
cita una ciutat que no és del seu color polític;  que, per 
exemple, la ciutat de Sant Cugat és la segona ciutat del país 
que fa les coses bé; que cal preguntar-se què vol dir l’any 
2008 fer les coses bé; que vol dir treballar en la línia en 
què ara estan treballant i que segurament a l’entorn del 2009 
serà una realitat; que quan el senyor Bertran vagi de 
vacances a Nova York o, fins i tot, a Almadraba podrà agafar 
qualsevol ordinador portàtil i saber quin arbre hi ha al 
Carrer Nou, a l’avinguda Salvador Dalí, a l’avinguda 
Montserrat i quina edat tenen aquests arbres o bé quin és 
l’últim moment en que aquests arbres han rebut o si se’ls hi 
ha aplicat una poda o qualsevol tractament; que avui dia hi 
ha programes informàtics que permeten un coneixement 
exhaustiu de la realitat i de la biodiversitat de la ciutat;  
que això en aquests moments no ho tenen, com no tenen moltes 
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altres coses, però que aquest era un post en el qual 
sospirava; que en el mes d’agost un es pot permetre 
plantejar-se sobre en quines coses s’està treballant i que 
algun dia donaran un fruit que permetran ser una ciutat dels 
detalls, una ciutat d’excel·lència; que sospirava per fer una 
política sistemàtica de posada en valor dels arbres de la 
ciutat, perquè en bona mesura la qualitat d’una ciutat es pot 
avaluar en funció de quina importància es dóna als arbres; 
que en aquests moments, des del departament de medi ambient, 
s’han engegat diverses iniciatives per afavorir la plantació 
d’arbres i que, alhora, s’hauran d’afavorir diverses 
iniciatives; que s’haurà de posar en valor els arbres que hi 
ha; que es parlarà d’avingudes amb arbres alineats, de gestió 
de parcs i jardins, de com gestionen en punts concrets de la 
ciutat arbres que són exòtics i que en aquests moments no 
existeixen perquè no han estat plantats; que s’ha compromès 
que a la plaça que recentment s’ha estrenat a l’Eixample hi 
haurà un ginjoler perquè és un tipus d’arbre que té a veure 
amb la fusta que permet fer tot tipus d’instruments d’una 
cobla sardanista; que això és un missatge de ciutat 
educadora, de ciutat dels detalls i que tot això és anar per 
nota; que el senyor Bertran pretén dir que fins ara no s’han 
fet coses i que sí que s’han fet coses;  que la ciutat 
disposa d’un document de l’any 2001 que en bona part va 
finançar Fomento de Construcciones y Contratas on es feia un 
exercici de localització de quines eren les àrees verdes de 
la ciutat; que per exemple deia que en una determinada plaça 
es disposava d’una trentena d’exemplars, en una altra, d’una 
quarantena, etc; que aquest exercici es va fer l’any 2001 i 
que és puntual i anacrònic en el sentit de fixar en un moment 
donat i al marge de l’evolució hi hagi, però que a això no és 
al que aspira; que s’ha de fer un esforç; que en aquest 
sentit des dels departaments de medi ambient, d’acció 
territorial i des d’Ecoserveis s’està treballant perquè en 
els propers mesos es puguin anar implementant mesures en 
aquesta direcció per una ciutat d’excel·lència; que això 
passa per replantació o plantació de nous arbres per 
l’afavoriment de la biodiversitat i per la posada en valor, 
fins i tot, des del punt de vista cultural de moltes espècies 
i molts individus arboris que en aquests moments estan a la 
ciutat; que això és una ciutat educadora i que segurament 
descobriran, quan es faci de forma sistemàtica, harmonitzada 
i amb les noves tecnologies que hi ha molt més valor des del 
punt de vista natural del que es pensa;  que es descobriran 
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uns individus arboris que potser ara estan dissimulats o poc 
valorats i que els faran aflorar i brillar; que és una feina 
que ha encarregat als senyors Pujulà i  Quim Felip i a l’àrea 
d’urbanisme que es faci com un propòsit estratègic perquè, 
així com es vol posar en valor l’arquitectura de la ciutat, 
s’han de posar en valor els arbres de la ciutat i que 
l’autocrítica que feia al blog era una autocrítica en dir que 
la ciutat s’ha de posar les piles des del punt de vista de la 
incorporació de les noves tecnologies i a la posada en valor 
dels seus elements naturals; que aquest és el repte amb què 
s’està treballant i que està segur que arribaran al final del 
mandat havent elaborat un catàleg dels arbres de la ciutat 
que podrà ser sotmès a consideració de les diverses 
comissions i tot en format informàtic perquè qualsevol 
ciutadà pugui gaudir amb els seus fills sobre que hi ha a la 
ciutat”. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertrán Soler que diu que en Copperfield i l’Udini fent 
d’escapistes són aprenents al costat de l’alcalde  perquè ell 
ha preguntat si està fet el cens de l’arbrat de la ciutat; 
que només volia saber això i que és una pregunta a respondre 
amb un sí o un no. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que l’únic document que existeix és el document que va fer 
Fomento de Construcciones y Contratas el 2001 i que és un 
document públic i insuficient comparat amb qualsevol document 
de què disposi un Ajuntament que se’n preocupi. 
 A continuació, fa ús de la paraula senyor Pujulà que diu 
que quant a document sí que és veritat el que diu l’alcalde; 
que tenen les fitxes de totes les zones verdes de la ciutat, 
però que com a informació pròpia de l’Ajuntament amb un excel 
i no pas amb un programa modern com els que deia l’alcalde 
tenen el cens al dia; que el tenen amb excel i no el poden 
publicar, però que com a eina de treball pròpia dels serveis 
tècnics l’utilitzen; que només faltaria que per a gestionar 
400.000 metres quadrats de zones verdes no es tinguessin 
identificades totes les espècies i el lloc on es troben; que 
si a qualsevol li interessés saber o consultar els arbres que 
hi ha al carrer Nou o a l’avinguda Salvador Dalí o a 
qualsevol altra zona verda de la ciutat ho podria ferm, però 
amb unes condicions que no són les adequades per a una ciutat 
com Figueres i que és el que s’està treballant des de l’any 
2005; que, en concret, el servei d’informació geogràfica i la 
UdG els ha facilitat un programa amb el qual poden fer que en 
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un futur la gestió i la cooperació de l’Ajuntament de 
Figueres amb els tècnics de l’empresa Ecoserveis, no ja en 
parcs i jardins, sinó conjuntament amb els altres serveis que 
gestiona es pugui fer la identificació dels llocs on hi ha 
els contenidors, la identificació dels punts de llum públics 
de la ciutat i que el cens en si en un document informàtic 
que es té, però no amb les condicions que voldrien tenir-lo.  
 
----Associacions: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre el projecte d’integració social del barri de la 
Marca de l’Ham. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que al seu grup municipal li preocupa el silenci 
sobre el projecte d’integració social d’aquest barri; que 
saben que no s’ha fet arribar cap resposta a l’associació de 
veïns; que es permet recordar a l’alcalde un document que va 
signar el 7 de novembre de 2007 amb el president de 
l’associació; que en un paràgraf es diu que el projecte es 
farà amb el consens i la participació dels veïns; que 
l’ajuntament es compromet a escoltar les suggerències que es 
formulin i, de manera molt especial, les que provinguin de 
l’associació de veïns; que veuen que no s’està complint i que 
els agradaria que els donés alguna explicació.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que, en 
relació al projecte de la Marca de l’Ham, el diàleg és 
permanent; que les discrepàncies també hi són, però les 
coincidències també; que és un projecte que va seguint el seu 
curs i demana al senyor Borrego que formuli la pregunta amb 
més precisió. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que des de l’associació de veïns han 
fet arribar una sèrie de suggerències sobre el projecte i que 
no han obtingut resposta. 
 Seguidament, fa ús de la paraula la senyora Pineda 
Llauró que diu que ella particularment no sap de què li 
parla; que  el que li pot dir és que els diners destinats al 
projecte del barri de la Marca de l’Ham es destinaran a tot 
el que diu el projecte, a tot el que diu la normativa i única 
i exclusivament al que diu la normativa; que es destinaran 
amb rigor i amb seriositat i com realment pertoca; que de 
moment hi ha hagut una simple conversa telefònica, però que 
sí que és veritat que aquests diners s’han de gestionar amb 
rigor i amb seriositat i que serà el que es farà i per al que 
diu la Llei de Barris.   
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que té una altra pregunta sobre 
aquesta qüestió i que ell no ha demanat pels diners; que 
voldria fer una reflexió; que en el seu moment es va 
comunicar a la premsa una modificació del cartipàs; que la 
senyora Pineda consta com a encarregada del pla de barris de 
la Marca de l’Ham; que pregunta si és correcte i  que no 
entenen que en el decret d’alcaldia no se li facultés per a 
aquesta delegació. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que, en relació a la Llei de Barris, la ciutat de Figueres va 
aconseguir insòlitament disposar de tots els projectes de 
llei de barris de la ciutat, un per al barri de la Marca de 
l’Ham i un per al centre històric; que en el moment de 
revisar com s’assumirien aquestes noves feines es va revisar 
l’atribució de funcions dins del govern municipal; que és 
evident que la llei de barris de la Marca de l’Ham o la llei 
de barris futura del centre històric necessiten de funcions 
transversals que pot fer qualsevol dels regidors del govern; 
que en aquest cas els va semblar oportú que fos la regidora 
Pineda, atès que era la regidora en que delegava perquè 
portés la Llei de Barris del centre antic qui també s’ocupés 
de culminar el projecte del barri de la Marca de l’Ham; que 
aquesta és una qüestió funcional organitzativa i que el 
govern actua en funció del tema concret en el barri en funció 
de si és de serveis socials o d’urbanisme i que és així. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Pineda Llauró que diu que no entén la pregunta que fa el 
senyor Borrego Torres. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que entenen que a ella no l’hi han delegat aquesta 
competència;que segons el decret d’alcaldia té el centre 
històric, però no té la Marca de l’Ham i que  saben per què 
es va dir que no es podia incloure en aquest decret. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que en tot cas l’actuació al barri de la 
Marca de l’Ham, en què també ell hi està implicat, en aquests 
moments la coordina la regidora Isabel Pineda, com coordinarà 
en el futur tota l’acció de la Llei de Barris a la Marca de 
l’Ham; que efectivament en el decret es va fer menció 
expressa a la delegació a la Llei de Barris del centre antic, 
però que els va semblar que per coherència havia de portar 
els dos projectes la regidora Pineda d’acord amb l’alcalde 
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perquè moltes d’aquestes qüestions tenen a veure amb l’àrea  
d’urbanisme que gestiona directament l’alcaldia.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Solé Soler 
sobre les biondes de protecció dels motoristes. Fa ús de la 
paraula el senyor Solé Soler que diu que després de mesos que 
exposés el tema algunes de les tanques ja s’han protegit per 
als motoristes, però que la sorpresa ha estat que quan s’han 
protegit les tanques les barreres de seguretat fetes malbé, 
trencades o tombades no s’han substituït ni s’han arreglat; 
que, fins i tot, hi ha pals de suport que estan tombats i que 
ni s’ha posat la protecció; que quan es fa una actuació de 
millora semblaria lògic pensar que s’hauria de reposar el 
material fet malbé i que vol saber quins criteris se 
segueixen en aquestes situacions. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
encara no té tancat l’assumpte de les barreres de seguretat; 
que encara no té l’informe del tècnic; que el que farà serà 
fer-les revisar totes i que si n’hi ha alguna que no està en 
les condicions adients les farà arreglar. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre l’asfaltat de les voreres de l’avinguda Salvador 
Dalí. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu 
que diversos comerciants de l’avinguda Salvador Dalí els han 
fet saber i ells han pogut comprovar que l’asfaltat està per 
sobre de la vorera i que, per tant, quan plogui l’aigua 
formarà basses; que si plou molt entrara l’aigua a les 
botigues d’aquests comerciants; que entenen que s’ha fet molt 
ràpid; que suposa que per sortir a la foto del butlletí 
municipal, però que estan mal fetes; que mai no pot estar 
l’asfaltat per sobre de la vorera, que sempre ha de ser al 
revés; que veuen, fins i tot, des de la cantonada del Pep 
Ventura que s’ha fet el carrer Llers i que s’ha continuat 
fent malament i que ja ho va comentar al senyor Quim Felip, 
però que veuen que continuen igualment.   
 
----Protocol: Pregunta que formula la senyora Mata Solsona 
sobre la col·locació de la bandera estelada en motiu de la 
Diada. Fa ús de la paraula la senyora Mata Solsona que diu 
que si els poden especificar a quin lloc serà col·locada la 
bandera. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que els 
serveis tècnics s’han encarregat de garantir que en una de 
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les places més boniques de la ciutat i més relacionada amb el 
tema com és la plaça Lluís Companys; que al costat del 
monument s’hi instal·larà un pal de bandera; que també van 
estudiar fins a quin punt era factible fer-ho a la plaça 
Francesc Macià, però que els suposava un esforç d’urgència i 
que no era clar perquè podien fer una cosa que no fos prou 
correcta i que la plaça Lluís Companys els va semblar un lloc 
on podien atendre perfectament el mandat del plenari. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula la senyora Mata 
Solsona sobre les incripcions en la programació dels centres 
cívics municipals. Fa ús de la paraula la senyora Mata 
Solsona que diu que en els darrers anys en els moments de les 
inscripcions es genera un cert malestar pel fet que el 
procediment d’inscripció és un procediment únic per a tots 
els cursos; que l’any passat eren uns quinze i que aquest any 
s’han incrementat; que, per tant, el dia 15 a les tres de la 
tarda faran cua persones que es volen apuntar a 17 i 18 
cursos respectivament; que això genera llargues cues d’hores 
durant les quals comparteixen cua des d’un avi que es vol 
apuntar a informàtica a un pare que vol apuntar els seus nens 
petits a qualsevol altra activitat; que pregunta si està 
previst racionalitzar aquestes situacions; que, encara que 
siguin dos cops l’any, posen de relleu una certa ineficàcia i 
que senzillament les inscripcions s’han d’organitzar en 
funció de la temàtica o en funció de les edats dels 
destinataris o fent servir qualsevol altre criteri, però no 
obligar a ciutadans i ciutadanes a fer cues durant hores; que 
que pensen que, donada la proximitat, si és que l’Ajuntament 
no ho ha previst, els agradaria veure-ho resolt de cares al 
proper dia 15.  
 Seguidament, intervé la senyora Navarro Hurtado que diu 
que en base al que explica la senyora Mata i havent-hi hagut 
altres experiències amb les matriculacions prèvies d’altres 
cursos s’està gestionant per fer-ho de la millor manera 
possible; que s’està mirant que les matrícules no quedin 
col·lapsades i que es mirarà de fer de la millor manera 
possible.  
 
----Esports: Pregunta que formula la senyora Carbonell 
Sabartés sobre el procés d’inscripció als cursos de natació. 
Fa ús de la paraula la senyora Carbonell Sabartés que diu que 
fa molts anys que hi ha molta demanda i que l’oferta és 
relativament escassa; que els cursos tenen un nivell 
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determinat de capacitat d’admissió d’alumnes i que la llista 
d’espera que es genera perquè canalla pugui accedir als 
cursos  és molt llarga i pregunta si es podria preveure una 
manera d’ampliar l’oferta de cursos de natació que es fan a 
la piscina municipal.   
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que tenen un 
dèficit d’equipaments esportius important; que confia en el 
pla de treball que porten com a govern; que el primer 
trimestre de l’any vinent podran licitar les obres de la 
plaça de toros i, per tant, adjudicar el projecte de segon 
centre polisportiu amb piscina a la ciutat; que és un 
compromís que pren i que, si es pot, el primer trimestre de 
l’any que ve culminaran el tema, començaran les obres i que 
això els permetrà especialitzar el pavelló polisportiu i la 
zona del parc Bosc com a una zona d’aigües pensada per als 
clubs i per fer els cursets de natació i especialitzar 
l’espai de la plaça de toros en el gaudi dels gimnasos i de 
les piscines per a la gent que ho fa com una pràctica de 
salut, com una pràctica d’oci i que la piscina de dalt 
s’especialitzarà per a la pràctica federada, per als cursets 
de natació i  per al waterpolo; que mentrestant conviuen a 
precari i que el senyor regidor passa molts maldecaps per a 
quadrar els horaris de waterpolo, de natació i dels tiets i 
tietes que van a fer-hi exercici i que resisteixen com poden 
perquè la situació és de col·lapse. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora 
Carbonell Sabartés que diu que un cop reconegut que conviuen 
a precari els encoratgen que, fins al moment que puguin 
deixar de conviure a precari, optimitzin al 100% la gestió 
d’aquests equipaments.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que ho agraeix perquè tots són conscients que Figueres 
necessita un impuls molt fort en matèria d’equipaments 
esportius. 
 
----Protocol: El senyor Canet demana disculpes per somriure 
durant la intervenció de la Presidència. Fa ús de la paraula 
el senyor Canet Coma que diu que demana disculpes per 
somriure mentre  contestava la pregunta anterior; que és dels 
que prefereix que es guardin les emotivitats en el plenari 
perquè si no menyspreen a qui està parlant; que no té cap 
problema en demanar disculpes i que li agradaria que tothom 
quan algú parla escoltés; que torna a demanar disculpes i que 
somreia perquè havien fet travesses en el grup municipal per 
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veure a quants metres de l’Ajuntament la posaria i quants 
ciutadans podrien passar pel lloc on la posaria durant aquell 
dia; que l’han encertada i que és el lloc menys visible que 
no compromet que no atent l’esperit amb què van aprovar la 
moció;  que en els ajuntaments i en la lletra, encara que no 
hi era, sembla que l’alcalde aplica el que es va aprovar, 
però lluny i en un lloc on no li hagin de picar la cresta i 
que, com que feien travesses, per això ha somrigut i que 
torna a demanar disculpes. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Canet Coma 
sobre els pas de vianants del carrer Sant Llàtzer. Fa ús de 
la paraula el senyor Canet Coma que diu que vol fer un prec 
sobre un tema sobre el que han parlat molts cops perquè en el 
debat electoral va sortir; que tenia i manté una certa 
preocupació sobre alguns passos de vianants de la ciutat; que 
això creu que no és un tema de Fomento i que pot estar 
equivocat i que ja el corregiran; que un exemple que ja va 
posar en campanya electoral i que tornarà a dir, però que 
n’hi ha molts; que si s’imaginen que baixen pel carrer Sant 
Llàtzer i que s’ha de trencar cap al carrer Sant Antoni;  que 
s’han d’imaginar les dues possibilitats de qui va a peu i de 
qui va en cotxe; que allà hi ha un pas de zebra on per 
miracle encara no hi ha pres mal ningú; que en qualsevol cas 
és un risc absolut aquell pas de vianants i molts altres 
passos de vianants que vénen després d’una regulació 
semafòrica; que la gent veu un pas de vianants, passa amb 
tranquil·litat perquè no hi ha regulació semafòrica, però que 
els cotxes que vénen de l’altre costat trenquen perquè també 
tenen verd per trencar i que, per tant, s’han de tenir 
localitzats aquests punts veritablement negres i perillosos i 
que s’ha de mirar quina solució es pot donar; que com a mínim 
s’a de detectar el problema perquè hi ha molts semàfors més 
pas de vianants que són perillosos per les circumstàncies que 
ha dit; que ha posat un exemple, però que n’hi ha molts 
d’altres i que pensa que, ja que es parla de mobilitat i de 
seguretat, s’hauria de tenir en compte; que això ho lliga amb 
el que han estat dialogant el senyor president i el senyor 
Miquel Solé; que l’aparcament del Firal és un servei públic 
concessionat, però que no deixa de ser una empresa que té la 
concessió i que s’imagina que no hi perd diners, però que 
això no és el que volia dir; que de vegades l’exemple és 
important i que es curiós que qui puguin trencar sigui els 
usuaris del pàrquing i els membres de la Guàrdia Urbana, 
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després del que s’ha votat, no és el millor exemple; que 
pensa que haurien de buscar una solució perquè si uns han 
d’anar a fer una volta per anar a aquell carrer, potser els 
altres també haurien de fer una volta que no seria gaire més 
llunyana i que, per tant, pensa que la força de l’exemple és 
important. 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que, quant 
al tema de les cruïlles, en aquests moments, la cruïlla que 
genera més sinistralitat cada any a la ciutat és la cruïlla 
del carrer Sant Pau amb Pere III; que ho te quantificat 
perquè és una de les seves preocupacions; que en aquests 
moments estan treballant en un pla de millora de les cruïlles 
de tota l’Eixample del Migdia; que tècnicament és tota l’àrea 
que comprèn entre el xiprer d’Òscar Tusquets, el carrer Nou, 
la Rambla i l’avinguda Salvador Dalí; que aquest triangle té 
moltes cruïlles problemàtiques que afecten la seguretat dels 
vianants i que sovint suposen sinistralitat de vehicles; que 
aquest punt és el més calent; que per la mateixa àrea n’hi ha 
algun altre i que estan treballant un pla per afrontar-ho i 
que no descarta la licitació imminent d’un projecte 
d’actuació de millora d’aquestes cruïlles; que, quant als 
passos de zebra, tenen un pla de treball de l’àrea i que s’hi 
està treballant de forma sistemàtica i ordenada i que ja 
pentinaran els passos de zebra, però que de moment estan amb 
les cruïlles.   
 
----Fires i festes: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre la Fira d’Art itinerant. Fa ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que se’ls ha informat de la Fira d’Art 
itinerant que es farà a la plaça del Gra el dia 6 de setembre 
i que senzillament vol preguntar si l’Ajuntament s’hi ha 
implicat o no i si l’exposició rep alguna mena d’ajuda 
municipal o no.  
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
s’han donat totes les facilitats com els punts de llum i la 
logística que es va demanar, però que en cap moment no es va 
demanar un ajut econòmic. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que hi guanyen amb l’ordre del dia tal i com es planteja 
en el plenari perquè l’exercici de control pot ser molt més 
ric i molt més tranquil; que a partir de la delegació de 
competències en junta de govern i del descàrrec d’algunes 
d’aquestes funcions poden gaudir, durant l’espai de plenari, 
de molt més temps per a debatre tranquil·lament les qüestions 
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que els preocupen i que segurament són les mateixes que els 
preocupen a ell.  
 
----Ordenances municipals. Pregunta que formula el senyor 
Bertran Soler sobre els ciclistes que circulació  per la 
vorera. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu 
que per associació d’idees i com que és un ple de molta 
mobilitat i trànsit pregunta si els ciclistes tenen multa per 
anar en direcció prohibida, a una velocitat desmesurada a les 
voreres.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que entén 
que és una reflexió que convida a dir que s’ha d’aplicar amb 
més rigor l’ordenança de circulació, de civisme i 
convivència. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que hi ha hagut persones que han tingut 
un accident amb senyors que anaven amb bicicleta per la 
vorera; que hi ha una ordenança que contempla que no s’hi pot 
anar i que la guàrdia urbana té tolerància zero amb moltes 
coses; que què es pensa fer amb els ciclistes i que van en 
direcció prohibida i per tot arreu. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
no tenen multa com tampoc la tenen els automobilistes que se 
salten algun semàfor, els automobilistes i motoristes que van 
a velocitat excessiva o els traficants de droga; que tot 
consisteix a que la guàrdia urbana es trobi en un moment 
determinat en un lloc determinat i que és així de senzill i 
així de difícil. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i quinze minuts, de la qual cosa dono 
fe.  
 
 
 


