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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.16 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 d'octubre de 2008 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 
d'octubre 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,  Joan Antoni Bertran Soler i Diego Borrego Torres, 
amb assistència del secretari general, Fernando González 
Cebrián, i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de 
fer la sessió ordinària en primera convocatòria. 

Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament 
següents: Olga Carbonell Sabartés i Joan Casas Luis. 

A les dinou hores i tres minuts, el President declara 
oberta la sessió. 

 
----1. Ajuntament: Es ratifica la inclusió dels punts número 
2 i 3 de l’ordre del dia de la sessió. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent la qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic 
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per 
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en 
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la 
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament, 
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió 
en l'ordre del dia. Com a punts 2 i 3 de l'ordre del dia de 
la sessió ordinària convocada per a les dinou hores del 
dijous dia 2 d'octubre de 2008, consten els titulats 
respectivament: "Proposta relativa a segregar una finca i a 
aprovar la cessió definitiva gratuïta a favor de l'Institut 
Català del Sòl" i "Proposta relativa a avançar cap a un model 
d'slow city dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat 
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Sostenible i Segura". La urgència de la inclusió d'aquests 
punts a l'ordre del dia està motivada per la signatura de les 
escriptures amb l'Institut Català del Sòl el proper dia 15 
d'octubre i que la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura és del dia 22 al 29 de setembre i aquest és el Ple més 
proper. Per tot això, l'Alcaldia Presidència, en virtut 
d'allò exposat més amunt, proposa que s'adopti l'acord 
següent: Únic. Ratificar la inclusió a l'ordre del dia de la 
sessió ordinària esmentada dels punts 2 i 3 als quals s'ha 
fet referència més amunt." 
 
----2. Patrimoni municipal: S'acorda segregar una finca i  
aprovar la cessió definitiva gratuïta a favor de l'Institut 
Català del Sòl. La Presidència procedeix a la lectura de la 
proposta següent, la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Mitjançant acord del Ple Municipal de 3 de març de 2005 
es va acordar aprovar un conveni entre l'Ajuntament i 
l'Institut Català del Sòl per a la cessió per part de 
l'Ajuntament a favor de l'Incasòl d'una finca per a la 
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer assistit per a gent gran. El conveni va ser signat en 
data 20 d'abril de 2005. L'Ajuntament és propietari de la 
següent finca: “URBANA.- Porció de terreny destinada a 
EQUIPAMENTS, de superfície quatre mil sis-cents quaranta-tres 
metres quadrats, en el terme de FIGUERES, “Pla Parcial del 
Sector Fages de Climent B”. Limita al nord, amb el límit del 
polígon; al sud, amb la parcel·la destinada a zona d’espais 
lliures; a l’est, amb el límit del polígon; i a l’oest, amb 
vial públic.” referència cadastral: 6689905DG9768N0001MS. 
Inscripció: Registre de la Propietat de Figueres, Tom 3433, 
Llibre 606, Foli 183, Finca 28790. El Ple Municipal de data 8 
de novembre de 2007 va aprovar inicialment la cessió de la 
finca. S'ha fet tràmit d'informació pública, sense que 
s'hagin presentat al·legacions i s'ha emès informe de la 
Direcció General d'Administració Local amb registre d'entrada 
18940/2008. Vist l'article 49 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, i l'article 159 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol i l'article 17.7 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, per tot l'anterior aquesta 
Alcaldia Presidència proposa al Ple Municipal que s'adoptin 
els següents acords: 1r.- Segregar de la finca descrita a 
l’expositiu del present acord una porció de terreny, pel seu 
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interior, per tal que passi a ser una finca registral 
independent,  d’acord amb la següent descripció: "URBANA.- 
Porció de terreny de forma sensiblement trapezoïdal destinada 
a sistema d’habitatges dotacionals públics, de superfície mil 
tres-cents quaranta-quatre metres quadrats, en el terme de 
Figueres, “Pla Parcial del Sector Fages de Climent B”. 
CONFRONTA: pel nord, sud, est i oest, amb la major finca de 
la qual se segrega en quedar enclavada en el seu interior i 
mitjançant aquesta pel nord,  amb el límit del polígon; per 
l’est, amb el carrer de Fages de Climent; per l’oest, amb 
vial públic; i pel sud, amb la parcel·la destinada a zona 
d’espais lliures.” 2n.- Aprovar la cessió definitiva gratuïta 
a favor de l'Institut Català del Sòl del domini de la finca 
segregada descrita a l'acord anterior. 3r.-La cessió 
definitiva de la finca lliure de càrregues i gravàmens 
s'efectuarà amb les següents clàusules, a més de les altres 
que resultin necessàries: Primera.- La finca objecte de 
cessió s'ha de destinar a la construcció d'uns 32 habitatges 
de protecció oficial, aparcaments i locals. Els aparcaments 
seran adjudicats en règim de lloguer assistit per a gent gran 
amb residència habitual i permanent al municipi de Figueres. 
L'edifici disposarà dels aparcaments corresponents. En la 
definició dels criteris d'adjudicació hi participarà 
l'Ajuntament de Figueres així com la Generalitat de 
Catalunya. Segona.- L'Ajuntament assumirà el pagament de tots 
els impostos i taxes municipals que gravin la transmissió del 
solar a favor de l'Institut Català del Sòl, la construcció de 
les edificacions, l'obtenció de llicències, l'exercici 
d'activitats, així com de qualsevol altre tribut local que 
pogués generar-se fins a la plena disponibilitat dels 
habitatges i locals per part dels usuaris. No s'exigirà a 
l'Institut Català del Sòl cap garantia especial per a la 
reposició dels elements urbanístics que poguessin resultar 
afectats per la construcció dels habitatges. Tercera.- Si la 
finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el 
termini de 5 anys o deixa de destinar-se a aquesta finalitat 
dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà 
automàtica de ple dret a favor de l'Ajuntament cedent, en els 
termes que resulten de l'article 50 del Decret 336/1988, de 
17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni de 
les Entitats Locals de Catalunya. Quarta.- L'Institut Català 
del Sòl ha de mantenir la titularitat de la finca durant el 
termini de 30 anys, durant aquest termini tan sols podrà 
cedir la finca a altres administracions públiques o a 
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entitats dependents d'aquestes, amb el mateix destí. Cinquè.- 
Constitució d'un dret privatiu d'utilització. En relació amb 
la finca segregada descrita als antecedents es constitueix un 
dret privatiu d’utilització indefinit, a fi i efecte de 
garantir que els vehicles puguin entrar i sortir del local 
destinat a garatge-aparcament de la promoció que l’Institut 
Català del Sòl durà a terme en el subsòl de la finca 
segregada i cedida a través d’una rampa única d’accés 
existent a la banda nord-est de la finca matriu,  de 
propietat municipal, identificada com a finca registral 
28.790, destinada a sistema d’equipament i dotacions 
públiques. L’accés per a vehicles del local destinat a 
garatge-aparcament  situats en el subsòl de finca segregada i 
cedida es concretarà a través d’una rampa d’accés rodat, 
descendent en sentit sud-oest, amb una superfície total 
d’ocupació de 129,21 m2 (cent vint-i-nou metres i vint-i-un 
decímetres quadrats), que determinarà un gual de 5 m (cinc 
metres), situat sobre la vorera del carrer de Carles Fages de 
Climent. Els propietaris o bé els usuaris que adquireixin de 
les places d’aparcament del local destinat a garatge-
aparcament de la promoció que l’Institut Català del Sòl durà 
a terme en el subsòl de la finca  segregada i cedida 
sufragaran les despeses que deriven l’ús, la conservació i 
entreteniment de la rampa per parts iguals entre el nombre 
total de places d’aparcament que existeixin. 4t.- Aprovar la 
minuta de l'escriptura remesa, sense perjudici que s'hi 
puguin introduir les modificacions que siguin necessàries. 
5è.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 

 
----3. Trànsit: S'acorda avançar cap a un model d'slow city 
dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. El senyor Yécora Romero procedeix a la lectura de la 
proposta següent: 

"La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que 
s’ha celebrat a Figueres i a moltes ciutats d’Europa del 22 
al 29 de setembre, pretén ser un nou pas en la conscienciació 
de l'opinió pública sobre la necessitat d'una nova mobilitat 
urbana, que eviti els efectes negatius derivats de l'ús 
inadequat del cotxe a la ciutat. Estimular un comportament 
ciutadà, en relació amb l'ús del vehicle, compatible amb el 
desenvolupament urbà sostenible; en particular, amb la 
protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'emissió de 
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gasos amb efecte hivernacle i el consum racional dels 
recursos energètics. - Sensibilitzar el ciutadà sobre els 
impactes ambientals del transport i informar-lo sobre les 
seves diferents modalitats. - Incrementar les oportunitats 
perquè els ciutadans puguin usar mitjans de transport 
alternatius al cotxe. - Oferir a la ciutadania la 
possibilitat de redescobrir la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. Aquests 
principis s’inspiren en la filosofia d’slow city, un model de 
ciutat que intenta afavorir una nova cultura urbana, basada 
en la qualitat de vida, la desacceleració del ritme quotidià, 
el valor de la identitat local i la reivindicació de la 
ciutat com un espai per a la vida en comunitat. Una de les 
accions més rellevants que es desprenen dels programes de les 
slow city és l’aposta per a prioritzar el protagonisme dels 
vianants per sobre dels cotxes en l’espai públic. El 
raonament és simple: el centre d’interès de les ciutats són 
els seus habitants i els seus objectes. La comarca de l’Alt 
Empordà ha procurat mantenir l’equilibri entre ciutat i medi 
rural, entre l’activitat econòmica i el paisatge. En 
coherència amb aquests principis, el Govern de Catalunya i 
les administracions locals s’han dotat del Pla Director 
Territorial  i, en tràmit, del Pla Director Urbanístic del 
Sistema urbà de Figueres. Per tot això, l’Alcaldia 
Presidència, juntament amb el conjunt de forces polítiques 
amb representació al consistori de Figueres, volem aprofitar 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per a adoptar 
els acords següents: 1. Una política medi ambiental que 
tendeixi a mantenir i a desenvolupar les característiques del 
territori i de la xarxa urbana, afavorint la seva 
biodiversitat. Pensant en els residus, cal estimular les 
tècniques de recuperació i de reutilització. Pensant en 
l’estalvi energètic, cal comprometre’s a endegar polítiques 
d’implementació d’energies renovables. 2. Una política de les 
infraestructures que serveixin per a valoritzar el territori 
i no per a ocupar-lo. 3. Promoure l’ús de les tecnologies per 
millorar la qualitat del medi ambient i de la xarxa urbana. 
4. Generalitzar els espais per a vianants, ampliar les àrees 
de pacificació del trànsit o, com a mínim, les àrees de 
prioritat invertida. 5. Garantir la presència d’arbres en 
l’espai públic, als carrers i a les places, i afavorir la 
seva biodiversitat i valoració ciutadana. 6. Protegir les 
produccions autòctones que tenen arrels en la cultura i les 
tradicions i que contribueixen al que té de singular el 
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territori, mantenint el lloc i les formes, promovent ocasions 
i espais privilegiats per al contacte directe entre 
consumidors i productors de qualitat. 7.  Promoure entre tots 
els nostres ciutadans i “societat civil”, la consciència 
d’avançar cap a un model d’slow city, amb una atenció 
especial al món dels joves, de la gent gran, de la cultura i 
de l’escola, mitjançant la introducció sistemàtica de 
l’educació ciutadana com a eina de transformació i progrés 
social. 8. Facultar l’Alcaldia Presidència  per a l’adopció 
de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors." 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que és un 
document que va tenir el seu origen en la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que es va dur a terme amb un 
gran resultat i una valoració molt positiva entre el 22 i el 
29 de setembre; que  ha semblat que val la pena d’aprovar en 
el plenari amb les aportacions de tots els grups municipals; 
que tots hi han pogut dir la seva per tal d’anar fixant els 
criteris que els han de guiar a l’hora de veure i decidir com 
es vol l’espai públic, la relació que hi ha d’haver entre els 
edificis, els carrers, les places, la presència dels arbres i 
els espais pels cotxes i que aquest és el document que se 
sotmet a la consideració del Plenari. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que només vol comentar que una de les parts més 
importants del concepte d’slow city és la que fa referència a 
la mobilitat; que es parla de mobilitat sostenible i de 
política d’infraestructures; que han de servir per valoritzar 
el territori i no per ocupar-lo; que esperen que això no 
siguin només paraules que queden molt boniques de dir; que és 
el que políticament toca dir, però que s’ha d’anar amb fets; 
que un dels fets més importants que tenen entre mans en 
aquests moments a la ciutat de Figueres és el tema del 
trasllat de l’estació de ferrocarril; que, pel que fa a la 
mobilitat sostenible, tots els seus defensors diuen que és 
una barbaritat traslladar-les fora del centre de les ciutats; 
que ha llegit declaracions de l’alcalde dient que això és un 
tema que ja està mort; que és un tema que, segons el Pla 
director urbanístic del sistema urbà de Figueres que s’està 
redactant en aquests moments, no està mort perquè l’horitzó 
del trasllat està més enllà del 2026; que, com que encara no 
hi ha res fet, demana que es continuï treballant per a 
aconseguir això si és que realment es creuen les paraules que 
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estan aprovant i que, a part d’això, estan totalment d’acord 
amb la filosofia. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que creu que és un document important; que per primera vegada 
el Plenari aprovarà uns principis que tenen una traducció en 
múltiples iniciatives que duu a terme el govern municipal i 
que sovint no comptaven amb un marc de referència que, fins i 
tot, els tècnics reclamaven; que quan es faci un nou projecte 
d’urbanització i s’hagi de decidir l’amplada de les voreres 
es poden aplicar criteris d’slow city; que quan es faci un 
nou projecte de mobilitat i el regidor de medi ambient 
suggereixi prioritzar autobusos elèctrics es pot aplicar un 
criteri d’slow city; que quan el regidor de seguretat i 
mobilitat vulgui fer una iniciativa de peatonalització de 
carrers per a prioritzar que la ciutat sigui dels vianants i 
que els cotxes no tinguin el protagonisme que històricament 
han tingut es pot aplicar un criteri com el d’aquest 
document; que és un document sobre el qual cal valorar molt 
positivament que hi hagi unanimitat; que això els fa 
sintonitzar amb la sensibilitat de les ciutats més modernes 
en aquests moments i que durant les properes setmanes tindran 
ocasió de parlar de la reflexió feta pel senyor Solé. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
proposta abans transcrita. 
 
----4. Urbanisme: S'aprova provisionalment el Pla de millora 
urbana del polígon 2 del sector l'Aigüeta d'iniciativa 
particular. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de novembre 
de 2007, va aprovar inicialment el Pla de millora urbana del 
polígon 2 del sector l'Aigüeta, polígon les determinacions 
bàsiques del qual van ser establertes en la modificació 
puntual del Pla general aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 28 de 
juny de 2007. Aquest Pla de millora urbana, d'iniciativa 
privada, a instància de l'entitat Bach Valves, SA, i redactat 
pels arquitectes Josep Palomeras Admetller i Laia Palomeras 
Romeu, va ser exposat al públic i es va obrir el període 
d'audiència, mitjançant notificació als propietaris i 
interessats afectats. Així mateix, va ser publicat i exposat 
al públic d'acord amb el que preveu l'article 23 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
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la Llei d'urbanisme. En el període d'exposició pública i 
audiència, s'ha presentat una única al·legació, per part del 
Sr. Joan Falgueras Casellas, amb escrit registrat d'entrada 
núm. 1469, del 21 de gener de 2008 que indica, en síntesi, 
que hi ha un error en la delimitació de les finques inicials 
de la seva propietat, ja que part d’aquestes es computen com 
a superfície pública del vial del carrer de la Font del Soc, 
i considera que no s’han tingut en compte les edificacions 
existents així com les instal·lacions afectades per la futura 
urbanització. Han emès informe la companyia Fecsa Endesa, la 
Direcció General de Comerç, la Direcció General de Promoció 
de l'Habitatge, i la Secretaria per a la Mobilitat. A més, 
s'han sol·licitat informes als serveis territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a l'Agència Catalana 
de l'Aigua, a la Companyia Hidro Cantábrico-Gas Figueres, i a 
Fisersa de Serveis SA. A efectes d'incorporar i exposar al 
públic l'estudi de mobilitat, aquest pla i l'expedient van 
ser objecte d'una segona exposició pública, segons acord 
adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 26 de maig de 
2008, en base a l'informe sobre l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada de l'inspector de la Guàrdia Urbana,  i 
l'informe jurídic, ambdós de 20 de maig de 2008 i que consten 
a l'expedient. En relació a l'al·legació presentada, d'acord 
amb l'informe tècnic, cal estimar el que planteja i acredita, 
respecte dels límits de la propietat de l’al·legador, en 
relació amb la informació errònia que constava al document 
aprovat inicialment, i en relació amb el vial. Per a la resta 
dels aspectes que planteja, han de ser el projecte de 
reparcel·lació i el projecte d'urbanització els que 
concretaran les superfícies reals de cada propietari incloses 
al polígon, els elements i drets afectats que resulten 
incompatibles, les obres i les instal·lacions a executar, 
així com les indemnitzacions i els serveis a implantar, amb 
el grau de detall adequat i propi d'aquests instruments, per 
a desenvolupar aquest polígon. Per tot l'anterior, vistos els 
informes tècnics i jurídics, 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. 
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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.-   Estimar parcialment l'al·legació presentada 
per part del Sr. Joan Falgueras Casellas, amb escrit 
registrat d'entrada núm. 1469, de 21 de gener de 2008, en el 
sentit de corregir i esmenar la superfície de l'al·legador 
que constava al document aprovat inicialment.  Per a la resta 
dels aspectes que planteja, han de ser el projecte de 
reparcel·lació i el projecte d'urbanització els que els 
concretin, amb el grau de detall adequat i propi d'aquests 
instruments, per a l'execució d'aquest polígon. 2n.- Aprovar 
provisionalment el Pla de millora urbana del polígon 2 del 
sector l'Aigüeta, d'iniciativa particular. 3r.- Donar 
trasllat del Pla i de l'expedient, a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona, instant la seva aprovació definitiva. 
4rt.- Facultar l'Alcaldia Presidència per a l'adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels 
acords anteriors." 
 
----5. Patrimoni municipal: S'acorda dividir una finca i  
aprovar la cessió definitiva gratuïta a favor de l'Institut 
Català del Sòl. La Presidència procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Mitjançant acord del Ple Municipal de 3 de març de 
2005, es va acordar aprovar un conveni entre l'Ajuntament i 
l'Institut Català del Sòl per a la cessió per part de 
l'Ajuntament a favor de l'Incasòl d'una finca per a la 
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer assistit per a gent gran. El conveni va ser signat en 
data 20 d'abril de 2005. El Ple Municipal de data 8 de 
novembre de 2007 va aprovar inicialment la cessió de la 
finca. S'ha fet tràmit d'informació pública, sense que 
s'hagin presentat al·legacions i s'ha emès informe de la 
Direcció General d'Administració Local amb registre d'entrada 
15871/07. Vist l'article 49 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i 
l'article 159 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i l'article 
17.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa al Ple 
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Municipal l’adopció dels següents acords: 1r.- Dividir la 
finca inscrita al Registre de la propietat tom 3425, llibre 
603 de Figueres, foli 131, finca 28.716, en dues porcions a 
fi que constitueixin finques registrals independents: A) 
Urbana.- Equipament del Sector Rec Susanna, situat al terme 
de Figueres, assenyalat com a parcel·la E-1. Porció de 
terreny de forma rectangular amb una superfície de quatre mil 
nou-cents cinquanta-cinc metres quadrats, que limita, al 
nord, amb vial de nova creació prolongació del carrer número 
quatre; al sud amb vial de nova creació, prolongació del 
carrer número cinc; a l’est, amb límit del Sector; i a 
l’oest, amb zona verda ZV-tres”. Referència cadastral: 
6586101DG9768N0001JS. B) “Urbana.- Equipament del Sector Rec 
Susanna, situat al terme de Figueres. Assenyalat com a 
parcel·la E-2. Porció de terreny de forma rectangular de 
superfície tres mil cent vuitanta-set metres quadrats, que 
limita, al nord, amb el carrer número u; al sud, amb vial de 
nova creació, prolongació del carrer número dos; a l’est, en 
part, amb parcel·la resultant R-1 i part amb parcel·la 
resultant R-4, les dues de la illa 1; i a l’oest, amb zona 
verda ZV-1”. Referència cadastral: 6388401DG9768N0001OS. 2n.- 
Aprovar la cessió definitiva gratuïta a favor de l'Institut 
Català del Sòl del domini de la finca B) ressenyada a l'acord 
anterior. La cessió definitiva de la finca, lliure de 
càrregues i gravàmens, s'efectuarà amb les següents 
clàusules, a més de les altres que resultin necessàries: 
Primera.- La finca objecte de cessió s'ha de destinar a la 
construcció d'uns 42 habitatges de protecció oficial, 
aparcaments i locals. Els aparcaments seran adjudicats en 
règim de lloguer assistit per a gent gran amb residència 
habitual i permanent al municipi de Figueres. L'edifici 
disposarà dels aparcaments corresponents. En la definició 
dels criteris d'adjudicació hi participarà l'Ajuntament de 
Figueres, així com la Generalitat de Catalunya. Segona.- 
L'Ajuntament assumirà el pagament de tots els impostos i 
taxes municipals que gravin la transmissió del solar a favor 
de l'Institut Català del Sòl, la construcció de les 
edificacions, l'obtenció de llicències, l'exercici 
d'activitats, així com de qualsevol altre tribut local que es 
pogués generar fins a la plena disponibilitat dels habitatges 
i locals per part dels usuaris. No s'exigirà a l'Institut 
Català del Sòl cap garantia especial per a la reposició dels 
elements urbanístics que poguessin resultar afectats per la 
construcció dels habitatges. Tercera.- Si la finca cedida no 
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es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o 
es deixa de destinar a aquesta finalitat durant els 30 anys 
següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple 
dret a favor de l'Ajuntament cedent, en els termes que 
resulten de l'article 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre 
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni de les Entitats 
Locals de Catalunya. Quarta.- L'Institut Català del Sòl ha de 
mantenir la titularitat de la finca durant el termini de 30 
anys. Durant aquest termini tan sols podrà cedir la finca a 
altres administracions públiques o a entitats dependents 
d'aquestes, amb el mateix destí. 3r.- L'Ajuntament adquirirà 
els locals de planta baixa per a ubicar-hi equipaments 
vinculats a la gent gran, a preu de cost, amb els acabats que 
consten en el Conveni aprovat, si bé l'adquisició tindrà lloc 
l'any 2009. 4t.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors." 

 
----6. Serveis municipals: Es constitueix un òrgan 
intermunicipal de consulta anomenat Xarxa mediambiental de 
l'àrea urbana de Figueres i s’aproven els estatuts. El senyor 
Richard Elelman procedeix a la lectura del dictamen següent 
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Els articles 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 66.3.f) 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, 
atorga als municipis competències en matèria de medi ambient. 
A l'àrea urbana de Figueres hi concorren circumstàncies 
específiques que aconsellen crear un òrgan consultiu en 
matèria de medi ambient que integri els municipis de 
l'esmentada àrea i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Per 
tot això, la comissió informativa de l’àrea d'acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa que s'adoptin 
els acords següents: 1. Constituir un òrgan intermunicipal de 
consulta que s'anomenarà Xarxa mediambiental de l'àrea urbana 
de Figueres. 2. Aprovar els estatuts pels quals es regirà 
l'òrgan municipal al qual es refereix el número anterior i 
que consten com a annex a aquest dictamen. 3. Autoritzar 
l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l'execució dels acords anteriors." 
 
----7. Serveis municipals: S'aprova el Conveni Marc de 
col·laboració entre l'Organisme autònom de Salut Pública de 
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la Diputació de Girona (DIPSALUT), la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter i l'Ajuntament de Figueres 
per a l'execució d'accions de vigilància contra el mosquit 
tigre. El senyor Richard Elelman procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"Vist l’informe emès pel geògraf de l’Àrea de 
Planejament i espai públic, Sr. Xavier Turró i Ventura, en 
data 2 de setembre de 2008 que estableix el següent: “INFORME 
TÈCNIC EN RELACIÓ A LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL DIPSALUT PER A L’EXECUCIÓ 
D’ACCIONS DE VIGILÀNCIA DEL MOSQUIT TIGRE. L’Ajuntament de 
Figueres ha rebut la proposta del Dipsalut (Organisme Autònom 
de Salut Pública de la Diputació de Girona) de signatura d’un 
conveni per a prevenir la introducció del mosquit tigre 
(Aedes Albopictus)a Figueres i al conjunt de la demarcació de 
Girona. Ja que correspon a cada ajuntament la competència en 
el control de plagues dins de cada municipi i, ja que 
l’Ajuntament de Figueres no disposa dels coneixements ni dels 
mitjans propis per a desenvolupar aquesta tasca, es creu 
adient procedir a la signatura d’aquest conveni i delegar al 
Dipsalut l’execució de les actuacions necessàries per a 
prevenir la introducció del mosquit tigre. El conveni 
proposat té una durada de 4 anys i comprèn el període  2008-
2011. El cost total de les accions que es duran a terme és de 
68.455,86 euros, dels quals el 50% serà assumit pel Dipsalut 
i l’altre 50% per l’Ajuntament de Figueres. Així, l’aportació 
municipal durant tot el període de vigència del conveni és de 
34.227,93 euros, que es carregarà a la partida 08 12 4401 
625.” Vist que les entitats que intervenen en el Conveni són 
el Dipsalut, l´Ajuntament de Figueres i la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter; vist que l’activitat del 
Dipsalut es dirigeix al desenvolupament adequat de les 
funcions que, en matèria sanitària, corresponen als municipis 
de la demarcació de Girona, d’acord  amb les competències de 
l’art. 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut; i en aplicació de 
l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i demés normativa que sigui 
d’aplicació; vist que a cada ajuntament li correspon la 
competència en temes de plagues dins el seu terme municipal i 
vist que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei 



� ���

de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter ha 
esdevingut l’organisme públic de referència a la província de 
Girona en la lluita contra els mosquits per la seva alta 
qualificació, tecnificació i operativitat, s’ha cregut 
convenient formalitzar un conveni marc de col·laboració per a 
concretar les diferents accions de vigilància del mosquit 
tigre que s’hauran de realitzar en el territori. L’objectiu 
d’aquest conveni és anticipar-se i actuar per evitar la 
intrusió del mosquit tigre a la demarcació de Girona. En 
aquest sentit, aquest conveni marc permet establir les bases 
per a l’efectiva execució de les accions de vigilància 
mitjançant la col·locació de trampes d’ovoposició, el seu 
finançament i les preceptives autoritzacions de cada 
ajuntament quan sigui necessària la seva col·locació dins del 
domini públic local, tot això en base a una sèrie de pactes 
que figuren en el text del conveni annex, on  s’hi detalla el 
cost total de l’actuació i les respectives aportacions 
econòmiques del Dipsalut i de l´Ajuntament de Figueres a la 
Mancomunitat en tant que esdevé l’encarregada de l’execució 
de les mesures concretes d’acció directa en els termes 
previstos en el “Programa per la vigilància, seguiment i 
control del mosquit tigre” redactat per la mateixa, amb 
compromís de l’esmentada institució de lliurar a l’Ajuntament 
de Figueres i al Dipsalut les memòries anuals tècniques i 
econòmiques justificatives de les accions dutes a terme. Per 
l'anterior i d'acord amb el que  disposen els articles 303 a 
311 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (DOGC 23-6-1955) i 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 (DOGC 20-5-
2003),  aquesta Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
Ple, que adopti els següents acords:  1. Aprovar el Conveni 
Marc de col·laboració entre l’Organisme autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de mosquits 
de la Badia de Roses i el Baix Ter i l’Ajuntament de Figueres 
per a l’execució d’accions de vigilància del mosquit tigre 
(que s’adjunta a l’expedient). 2. Facultar a l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com 
calguin per a l’execució de l’acord anterior.” 
 
----8. Patrimoni municipal: S'acorda declarar inicialment com 
a parcel·les sobreres unes finques. La Presidència procedeix 
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a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar 
per unanimitat: 

"I. El Ple Municipal de 7 de setembre de 2.006 va 
aprovar la desafectació definitiva d'una porció de terreny de 
49,10 m2, de forma triangular, que limita al nord amb zona 
verda i espai públic, al sud amb actual traçat del C/Llançà i 
límit de la finca cadastral 6899205, a l'est amb una franja 
de 10,4 m amb porció cedida per l'Incasòl, també a l'est a 
continuació d'aquesta franja amb l'actual traçat del carrer 
Llançà i a l'oest amb les finques cadastrals 68992 02, 68992 
03, 68992 04 i 68992 05. El títol d'adquisició és per 
possessió per temps immemorial, atès que correspon a l'antic 
traçat del C/Llançà, de Figueres. En el mateix Ple es va 
declarar que aquesta porció de terreny és una porció de 
terreny sobrer, no susceptible d'ús per a l'Ajuntament. II. 
Mitjançant acta de cessió de terrenys aprovada pel Ple 
Municipal d'11 maig de 2005 i signada en data 17 de març de 
2006 l'Incasòl va cedir, entre d’altres finques, una porció 
de terreny, de forma triangular, de superfície 10,06 m², que 
llinda al nord amb zona verda, al sud intersecció de l'antic 
amb el nou traçat del C/Llançà, a l'est, amb el nou traçat 
d’aquest carrer, a l'est amb l’antic traçat del carrer, 
desafectat. III. L'Ajuntament va procedir a realitzar les 
segregacions i agrupacions de finques necessàries i la seva 
alta al cadastre i Registre de la Propietat, mitjançant 
acords del Ple Municipal d'1 de febrer de 2007 i de la Junta 
de Govern Local de 19 de febrer 2 de 2007, de manera que 
actualment l'Ajuntament de Figueres té les següents finques, 
susceptibles de venda als propietaris contigus, i que 
provenen de segregacions i agregacions entre les finques 
abans descrites: a) Porció de superfície 11,95 m2, que limita 
al nord, amb extrem sud de la finca de la que s'ha segregat, 
a l'est amb C/Llançà, i a l'oest amb finca cadastral 68992 
03. Inscrita al Registre de la Propietat tom 3597, llibre 672 
de Figueres, foli 148, finca 31342. Consta d'alta al cadastre 
amb el n. 6899219DG9769N0001ZY. b) Porció de terreny de 
superfície 10,60 m2, que limita, al nord, amb finca contigua 
amb la cadastral 68992 03, al sud amb C/Llançà i finca 
contigua amb la cadastral 68992 05, a l'est amb C/Llançà i a 
l'oest amb finca cadastral 68992 04. Consta inscrita al 
Registre de la Propietat al tom 3597, llibre 672 de Figueres, 
foli 149, finca 31343. Consta d'alta al cadastre amb el núm. 
6899220DG9769N0001EY. c) Porció de terreny de figura 
triangular, de superfície 6,10 m2, que limita al Nord amb 
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finca propietat de l'Ajuntament de Figueres, procedent de 
desafectació de l'antic traçat del C/Llançà, al sud i est amb 
finca cadastral 68992 05. Consta d'alta al cadastre amb el 
núm. 6899221DG9769N001SY. Les finques a), b) i c) són 
parcel·les sobreres atès que per les seves reduïdes 
extensions  no són susceptibles d'ús i aprofitament per part 
de l'Ajuntament i que l’única cosa que permetrà el seu ús 
racional és la seva venda als propietaris confrontants. Si bé 
el Ple de 7 de setembre de 2006 ja havia declarat com a 
parcel·la sobrera, la finca descrita al punt I, atès que 
aquesta finca ha estat objecte de segregacions, i les 
porcions segregades s'han agrupat amb porcions contigües 
procedents de la finca descrita al punt II, a fi de donar 
lloc a les finques a), b) i c), contigües cada una d'elles 
amb finques de titularitat privada, per a una major seguretat 
jurídica, procedeix que es declarin com a parcel·les sobrants 
les finques resultants a) i b). Totes elles per la seva 
reduïda extensió no són susceptibles d'ús adequat per si 
soles. Pel que fa a la finca c), no és necessari procedir a 
declarar-la parcel·la sobrera, ja que simplement s'ha 
segregat de la finca de 49,10 metres quadrats descrita al 
paràgraf primer, però no ha estat objecte de cap agregació, 
pel que ja té la qualificació jurídica de parcel·la sobrera, 
per tenir-la així la finca matriu de què es segregà. Per tot 
això, d'acord amb l'article 12 i 20 del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis 
Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i 
Participació Ciutadana proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords: 1r.- Declarar 
inicialment com a parcel·les sobreres les següents finques 
propietat de l'Ajuntament: a) Porció de superfície 11,95 m2, 
que limita al nord, amb extrem sud de la finca de la que s'ha 
segregat, a l'est amb C/Llançà, i a l'oest amb finca 
cadastral 68992 03. Inscrita al Registre de la Propietat tom 
3597, llibre 672 de Figueres, foli 148, finca 31342. Consta 
d'alta al cadastre amb el núm. 6899219DG9769N0001ZY. b) 
Porció de terreny de superfície 10,60 m2 que limita, al nord, 
amb finca contigua amb la cadastral 68992 03, al sud amb 
C/Llançà i finca contigua amb la cadastral 68992 05, a l'est 
amb C/Llançà i a l'oest amb finca cadastral 68992 04. Consta 
inscrita al Registre de la Propietat al tom 3597, llibre 672 
de Figueres, foli 149, finca 31343. Consta d'alta al cadastre 
amb el núm. 6899220DG9769N0001EY. 2n.- Sotmetre l'anterior 
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acord al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies 
hàbils. 3r.- Notificar els anteriors acords als propietaris 
contigus a efectes de la informació pública prevista a 
l'acord anterior als quals s’oferirà les parcel·les sobreres 
contigües en venda, una vegada que s'hagi aprovat 
definitivament la declaració com a parcel·la sobrera, i 
l'expedient compti amb l’informe de la Direcció General 
d'Administració Local, informant-los que la valoració de la 
porció a) cadastral 6899219DG9769N0001ZY és de 20.774,16 
euros b) cadastral 6899220DG9769N0001EY és de 18.427,29 
euros. 4t.- Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi 
els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords 
anteriors." 
 
----9. Assistència social: S'aprova definitivament la creació 
del consorci denominat Consorci de Benestar Social de l'Alt 
Empordà. La senyora Bonany Pagès procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 

"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 12 de juny 
de 2008, va acordar aprovar inicialment la creació del 
consorci denominat Consorci de Benestar Social de l'Alt 
Empordà que estarà integrat per l'Ajuntament de Figueres, 
l'Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, 
i aprovar inicialment els estatuts del Consorci esmentat. 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el 
termini i amb les formalitats exigides per la normativa 
vigent sense que s’hagi presentat cap al·legació ni 
suggeriment. Procedeix l’aprovació definitiva de l’expedient. 
És d'aplicació allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, al Reglament 
d'activitats, obres i serveis dels ens locals que va ser 
aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, 
de 13 de juny, al 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, al Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya que va ser aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, al Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals que va ser aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a la Llei 
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Per tot això, la 
comissió informativa de l’àrea de serveis a les persones i de 
processos estratègics proposa que s'adoptin els acords 
següent: 1r. Aprovar definitivament la creació del consorci 
denominat Consorci de Benestar Social de l'Alt Empordà que 
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estarà integrat per l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de 
Roses i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 2n. Aprovar 
definitivament els estatuts del consorci esmentat que consten 
a l'annex 1. 3r. Facultar l'Alcaldia Presidència per 
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 a 
l’aprovació inicial van expressar algunes reserves en els 
estatuts, ja que no es contemplava o no es garantia la 
pluralitat de la representació en els òrgans de govern del 
Consorci; que les paraules del tinent d’alcalde van ser molt 
clarificadores quan va dir que només el govern hi tindria 
representació; que aquella aprovació inicial estava coixa 
perquè no hi havia l’estudi econòmic que és preceptiu quan es 
creen aquests tipus de consorcis; que es va dir que amb poc 
temps estaria acabat, però que a l’expedient continua sense 
haver-hi l’estudi econòmic; que estan aprovant un consorci 
que no saben el que els costarà, els recursos de què es 
disposen, el personal que s’hi dedicarà ni els serveis que 
s’hi destinaran; que estan fent un brindis al sol; que els 
sembla una manera poc intel·ligent de preparar un tema tan 
important com aquest; que hi ha un informe de l’interventor 
que diu que l’aprovació no està subjecta a la legalitat 
vigent perquè en els estatus hi ha de figurar el règim 
orgànic, funcional i financer; que s’ha de fer referència als 
recursos econòmics i a les aportacions dels membres 
consorciats, al pressupost i a la comptabilitat i als comptes 
i que tot això no figura en els estatuts; que creuen que tal 
i com està en aquest moment no es pot aprovar; que hi votaran 
en contra; que els sap greu; que és un tema pel qual la 
Generalitat està apostant; que és una àrea que porta 
precisament el grup d’Esquerra, però que creuen que no 
reuneix les condicions perquè el funcionament futur d’aquest 
consorci sigui el més adient possible si a més es té en 
compte que legalment, una vegada aprovats els estatuts, s’ha 
de constituir en sis mesos; que tota la feina que no s’ha fet 
fins ara s’haurà de fer a corre-cuita més endavant i que els 
sembla que no són maneres de treballar.  

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que com el senyor Solé acaba de dir es tracta d’un 
instrument de gestió que impulsa la pròpia conselleria 
d’acció social que estimula a tots els municipis de més de 
20.000 habitants i als seus consells comarcals a tirar 
endavant; que en aquests moments existeixen a la demarcació 
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de Girona consorcis de benestar social a la Garrotxa, al Pla 
de l’Estany i al Gironès; que Roses, Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà i la ciutat de Figueres s’han posat a treballar 
amb celeritat; que aquestes tres administracions locals ho 
volen tirar endavant sota el lideratge majoritari del Consell 
Comarcal i de la ciutat de Figueres; que des de fa anys ja 
tenien l’horitzó que caldria dotar-se d’aquest instrument de 
gestió; que insisteix en dir que és un instrument de gestió, 
ja que el senyor Solé ha fet una reflexió on ha dit que els 
grups de l’oposició no hi tindrien representació; que han de 
pensar que bona part dels recursos hauran passat pels p 
plenaris municipals, ja que són els que proveeixen de 
recursos per a fer-ho possible; que hi ha un seguit de 
contractes programa que se subscriuran amb el departament; 
que l’exercici de control es podrà continuar fent des dels 
plenaris municipals; que hi ha espais de control; que el 
pluralisme dels òrgans directius del consorci està garantit 
perquè hi ha representació institucional d’institucions 
d’ordre molt divers que estan governant; que hi ha 
representants de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de 
Roses, l’alcaldessa de Roses, representants de serveis 
socials del Consell Comarcal, el propi president del Consell 
Comarcal, representants de la ciutat de Figueres com ara la 
regidora de benestar social i el propi alcalde; que l’alcalde 
representa tothom; que l’alcalde d’una ciutat no representa 
un grup ni un govern, sinó que representa tothom; que 
l’informe  de viabilitat econòmica el va encarregar el 
Consell Comarcal i que en aquests moments el Consorci compta 
amb un estudi de viabilitat econòmica; que suposa que el 
senyor Solé encara és conseller comarcal; que no ho recorda 
amb precisió; que si encara no hi ha tingut accés demà mateix 
el pot sol.licitar i se li facilitarà, ja que tots els 
consellers comarcals el tenen, com també  la regidora de 
serveis socials, el regidor d’hisenda i l’alcalde de la 
ciutat; que se l’han mirat; que hi ha aspectes que no els 
agraden gaire perquè creuen que hi ha números de l’informe 
que ballen, però que l’informe existeix; que un cop aprovats 
els estatuts s’han de posar a treballar depressa i fer les 
coses bé; que la comarca de l’Alt Empordà i Figueres no són 
la punta de llança de les millors polítiques de ciutat del 
país; que han de ser autocrítics amb això; que hi ha ciutats 
que els passen la mà per la cara; que a l’hora de dissenyar 
les millors polítiques d’atenció a la gent gran, a la gent 
que viu sola, a l’hora de dissenyar polítiques de suport a 
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les famílies monoparentals o a discapacitats han anat una 
mica a precari; que els instruments els han quedat vells i 
els han de renovar; que tots han convingut, el govern de 
Catalunya també, que el millor instrument que poden aprofitar 
i tenir és el del Consorci de Benestar Social per mancomunar 
serveis i per multiplicar les energies; que això és el que 
estan treballant i el que estan fent; que hi ha raons 
suficients per aprovar definitivament els estatuts i per 
posar-se a treballar; que tenen un horitzó de 6 mesos per a 
culminar els treballs; que creu que és suficient; que el 
govern de Catalunya n’està convençut; que aquest matí hi ha 
hagut sessió en el Ple del Parlament; que la pròpia 
consellera ha preguntat si anava avançant i que li ha 
contestat que podia estar tranquil·la que al vespre 
s’aprovaria definitivament; que li agradaria que fos amb la 
complicitat de tothom i que si no pot ser així ho lamenta, 
però que comprèn que cada grup municipal fa el que ha de fer 
amb consciència. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que encara és conseller comarcal; que va sol·licitar 
l’estudi econòmic al Consell Comarcal i que encara ho està 
esperant; que no se li va facilitar, però que el va demanar a 
l’Ajuntament i que el senyor Ollé li va fer arribar; que no 
n’ha fet referència perquè no està a l’expedient; que és un 
estudi econòmic que no té cap validesa, però que si la 
Presidència vol se’n pot parlar; que és un estudi econòmic 
que té unes quantes pàgines de vaguetats i de números mal 
fets; que no és economista, però que són files i columnes i 
després el resultat no quadra i que amb això ja està tot dit; 
que hi ha partides que apareixen i desapareixen dels comptes; 
que hi ha dos comptes; que les amortitzacions dels préstecs 
estan a 20 anys quan legalment només es poden fer a cinc 
anys; que les amortitzacions i els costos financers estan 
comptats dues vegades; que les polítiques socials de la 
comarca no han estat gaire bones fins ara, però que si s’han 
de basar en aquest estudi econòmic estan començant molt 
malament les del futur; que sembla ser que la seu del 
consorci ha de ser la casa Nou Vilas; que enlloc es fa 
referència a aquest fet ni a quin cost comportarà per al 
consorci; que si això és la guia que els ha de dirigir cap al 
bon port sembla que no van gaire bé; que el senyor alcalde 
representarà a tothom; que hi estan d’acord; que a Esquerra 
Republicana els pot agradar més o menys, però que també és el 
seu alcalde; que des dels Plens es pot controlar mínimament, 
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però que no totes les coses que gestionarà el consorci hauran 
de passar pel Ple; que al Ple hi van els grans temes i no les 
coses més petites; que tampoc és gaire intel·ligent voler que 
no hi hagi representació de l’oposició; que el fet que no hi 
hagi representació de l’oposició vol dir que la política 
social a l’Alt Empordà continuarà estant dins de la disputa 
política; que si tothom hi està representat tothom hi estarà 
implicat; que segons els estatuts a l’Ajuntament de Figueres 
li correspon, a banda de l’alcalde, cinc representants més; 
que hi ha joc per a repartir a la resta dels grups; que si no 
tenen voluntat és la seva decisió, però que la possibilitat 
hi és i que per totes aquestes raons queda més que justificat 
votar en contra dels estatuts.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que les polítiques socials no han estat 
mai objecte de polèmica política a la ciutat de Figueres; que 
quan la Presidència presidia un grup municipal a l’oposició 
va ser el principal aliat de les polítiques socials de la 
ciutat; que amb la seva missió de cap d’un grup de l’oposició 
i de conseller comarcal de Benestar Social durant 7 anys es 
van tancar més acords de política social de dos colors 
diferents i des de dues administracions diferents que potser 
no es tancaran durant els propers vint anys; que la 
complicitat política entre diverses administracions en temes 
socials hi ha estat sempre; que la comarca de l’Alt Empordà i 
la seva capital tenen molt camí per recórrer; que li 
agradaria que un dia puguessin ser punta de llança de les 
millors polítiques socials del país, ja que ara no ho són; 
que aquest és un instrument que neix amb un seguit de coses; 
que abans que el senyor Solé reconegués que tenia aquest 
informe la Presidència ja li ha dit que el tenien i que el 
posarien a la seva disposició; que era un informe precari 
encarregat pel Consell Comarcal i que al seu grup tampoc li 
ha agradat; que de seguida s’han implicat en corregir els 
problemes i imprecisions que te; que no s’ha de comparar la 
capacitat de fer coses de la ciutat de Figueres amb la 
d’altres administracions més petites; que, quan el senyor 
Solé l’ha demanat, des del govern se li ha facilitat; que 
s’hauria d’aconseguir que en el Plenari de l’Ajuntament no es 
facin determinats tactismes de males pràctiques; que quan es 
té una informació s’ha de dir que es té; que no pot ser que 
es digui que no es té una cosa, però que en el segon torn 
d’intervenció s’admeti que es té; que això no porta enlloc; 
que treballen aquest tema amb molta il·lusió perquè creuen 
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que pot ser un bon instrument de futur per a les polítiques 
socials de la comarca; que han de ser capaços que hi hagi la 
complicitat de tothom; que demana al senyor Solé que fixi en 
quina posició queden com a grup municipal; que en el govern 
de Catalunya la conselleria d’acció social està en mans d’una 
bona consellera d’Esquerra Republicana de Catalunya; que el 
Consell Comarcal en aquests moments està tirant endavant 
aquestes iniciatives en mans del grup socialista; que la 
regidoria i l’alcaldia de Roses està en mans del grup 
socialista; que la regidoria i l’alcaldia a la ciutat de 
Figueres està en mans del grup nacionalista de Convergència i 
Unió; que  tres partits de tres colors diferents estan amb la 
mateixa complicitat i que el grup d’Esquerra Republicana per 
raons de procediment decideix votar-hi en contra; que ho 
comprèn i ho respecta, però que finalment la traça grossa és 
la que mobilitza la conselleria, el Consell i l’Ajuntament; 
que convé tirar-ho endavant; que ja ho aniran arreglant i que 
són molt rigoristes en aquest tema.   

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que no ha fet referència a que tenia l’estudi perquè 
aquest estudi no està dins l’expedient i que si no és dins 
l’expedient no existeix; que és una informació que tenia; que 
en la seva primera intervenció ja ha dit que no hi havia 
estudi perquè l’estudi que val és el que està a l’expedient; 
que si no està a l’expedient és com si no existís; que si hi 
ha d’haver la complicitat de tothom no costa res reconèixer 
que hi ha d’haver pluralitat dins els òrgans; que la 
composició ho facilita; que el fet que ara en unes regidories 
i en una determinada conselleria hi hagi un determinat color 
polític no vol dir que d’aquí dos anys i mig o tres no 
canviïn els colors i que tot quedi en mans del partit 
socialista; que pot ser que ni la Presidència que és de 
Convergència ni el seu grup hi tinguin res a opinar perquè 
tot ho governarà el mateix partit i que si es fan bé les 
coses es garanteix estatutàriament la pluralitat.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que cal preguntar al senyor Solé que si 
es garanteix que el grup d’Esquerra serà en el Consorci de 
Benestar Social recolzarà la Presidència en els estatuts del 
consorci. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que hi ha dos fets; que la representació ha de quedar 
garantida per estatuts i no per la bona voluntat expressada 
en un moment determinat; que ara hi ha bona voluntat, però 
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que d’aquí dos anys potser canvia l’alcalde i el nou alcalde 
no té bona voluntat; que estan parlant d’un consorci que ha 
de durar se suposa molts anys; que hi ha el tema de l’estudi 
econòmic i que els sembla que no poden fer una entitat 
d’aquesta importància amb un estudi econòmic que la 
presidència reconeix que no es pot utilitzar. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que han estat aclarides les posicions i 
que es pot sotmetre a votació l’aprovació definitiva dels 
estatuts del consorci de serveis socials. 

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 
catorze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa i Borrego Torres; i en contra, els cinc membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias i Bertran Soler. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que queden aprovats definitivament els 
estatuts i que, més enllà del debat una mica simpàtic que han 
protagonitzat, el senyor Solé pot estar tranquil, ja que no 
tindran cap inconvenient que algun representant de l’oposició 
pugui estar present al Consorci de Serveis Socials.   
  
----10. Assistència social: S'aprova el Manifest i s'acorda  
expressar l'adhesió a la "Campanya Mundial per a una Profunda 
Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals". La 
senyora Bonany Pagès procedeix a la lectura del dictamen 
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"A finals de l’any 2000, Federico Mayor Zaragoza, ex-
director general de la UNESCO, fa una crida a diversos actors 
de la societat mundial per federar esforços i amplificar les 
seves veus de manera que assoleixin la magnitud apropiada per 
ser escoltades i, en conseqüència, fer possible la interacció 
que afavoreixi la presència del “sentit humà” en l’acció 
política, social, cultural i econòmica mundial. Entre l’any 
2001 i el 2002, sota el seu lideratge, es constitueix UBUNTU 
(UBUNTU és una antiga paraula africana per a designar 
humanitat – compartir, tenir en compte i estar en harmonia 
amb tota la creació. Com a ideal, promou la cooperació entre 
individus, cultures i nacions...),Fòrum Mundial de Xarxes de 
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la Societat Civil amb l’objectiu final de, davant de 
l’especial gravetat dels problemes actuals, promoure la 
construcció d’un món més humà, just, pacífic, divers i 
sostenible, contribuint a la transició d’una cultura de força 
i d’imposició a una cultura de pau, diàleg, justícia, equitat 
i solidaritat; convençuts que per assolir l’objectiu anterior 
caldrà dotar-se de nous procediments i institucions de 
governabilitat democràtica mundial a totes les escales 
(reforma dels existents i/o nova creació) i que, a banda dels 
estats, contemplin sempre la participació activa dels altres 
actors de la societat mundial, l’any 2002 UBUNTU va llançar 
la “Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema 
d’Institucions Internacionals”. Com es diu al fulletó de 
presentació de la campanya: “El procés de globalització 
intensifica la interrelació i interdependència dels problemes 
i els reptes mundials. Així, el que s'esdevé a escala global 
influeix de manera cabdal en allò que, a escala local, al 
final afecta cada ciutadà i ciutadana del món. Al seu torn, 
el procés de globalització comporta una dispersió de 
l'autoritat política: mentre que els mercats són cada vegada 
més globals, la influència de les institucions polítiques 
requerides per al seu funcionament democràtic, equitatiu i 
eficaç minva dia rere dia.”; és per aquest motiu que, des de 
la campanya, es convida a “involucrar en aquest procés la 
màxima quantitat possible d'actors presents a l'escena 
mundial: institucions internacionals, diferents nivells de 
govern, societat civil en un sentit ampli,  el món dels 
parlamentaris i de les seves organitzacions internacionals, 
el món de les autoritats locals i de les seves organitzacions 
internacionals, grups governamentals i organitzacions 
regionals i subregionals afins, entitats polítiques 
subestatals, mitjans de comunicació afins, altres famílies de 
la societat civil internacional -és a dir moviment 
Responsabilitat Social de les Empreses-; etc.”; Per tot això 
exposat, la Comissió informativa de l'Àrea de serveis a les 
persones i de processos estratègics, a proposta del Consell 
municipal de solidaritat i cooperació al desenvolupament, 
proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels acords 
següents: 1r. Aprovar el Manifest per una profunda reforma 
del sistema d'institucions internacionals que s'adjunta i 
expressar l'adhesió de l'Ajuntament de Figueres a la 
“Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema 
d’Institucions Internacionals”. 2n. Treballar conjuntament 
amb el secretariat de la Campanya, amb seu a casa nostra, per 
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a difondre i donar a conèixer la iniciativa a la ciutadania 
del municipi. 3è. Instar el govern espanyol a donar suport a 
aquesta proposta i implicar-se en els treballs que s’estan 
duent a terme en el si de l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU), per tal d’assolir aquest tipus de reformes. 4t. 
Traslladar aquests acords a totes les entitats municipalistes 
amb les quals participem i als diferents estaments abans 
esmentats. 5è. Facultar l’Alcaldia Presidència perquè porti a 
terme tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
dels acords anteriors." 
 
----11. Serveis municipals: S'aprova definitivament 
l'establiment i la prestació del servei de mobilitat de les 
associacions. La regidora Milán Peñalver procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 

"Vist que el Ple de l’Ajuntament amb data 8 de maig de 
2008 es va aprovar inicialment la creació del servei de 
mobilitat de les associacions; atès que la creació d’un 
servei fa obligatòria la publicació d’un anunci als diaris 
oficials segons l’article 124.2 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals que va ser aprovat pel 
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de 
juny; atès que en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 2 de juliol, a la pàgina 64, s’ha 
publicat l’anunci de creació del servei de mobilitat de les 
associacions en la seva fase d’exposició; atès que al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5159 de 6 de 
juny de 2008, a la pàgina 48251, s’ha publicat l’anunci de 
creació d’un servei de mobilitat de les associacions; vist 
que no s’han presentat al·legacions en el termini 
d’informació pública, per tot això, la comissió informativa 
de l’Àrea de serveis a les persones i processos estratègics 
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 
Primer. Aprovar definitivament l’establiment i la prestació 
per part de l’Ajuntament del servei de mobilitat de les 
associacions de conformitat amb la memòria justificativa, el 
projecte d’establiment del servei i el reglament que el 
regula. Segon. Fer trasllat a Figueres de Serveis SA perquè 
adopti les mesures necessàries per posar en funcionament el 
servei de mobilitat de les associacions. Tercer. Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors." 
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----12. Cultura: S'autoritza la creació d'una estructura de 
participació externa amb motiu de l'organització de 
l'esdeveniment Capital de la Cultura Catalana Figueres 2009. 
El senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

"La Capital de la Cultura Catalana és una iniciativa, 
adreçada al domini lingüístic i cultural català, que té com a 
objectius contribuir a ampliar la difusió i el prestigi 
social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la 
cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura 
catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi 
designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a 
l’interior com a l’exterior. L’Associació Capital de la 
Cultura Catalana, entitat constituïda l’any 1998 amb la 
finalitat d’instituir, convocar i desenvolupar la celebració 
anual de la Capital de la Cultura Catalana, és la legítima 
propietària de la marca “Capital de la Cultura Catalana”. 
Atès que poden optar a la designació de Capital de la Cultura 
Catalana qualsevol municipi o parròquia (també comarca quan 
la demografia sigui reduïda) de més de tres mil habitants que 
presenti, en temps i forma, la seva candidatura. Han de 
pertànyer a algun dels següents territoris: Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears i Pitiüses, Franja d’Aragó, Catalunya 
Nord, Principat d’Andorra, L’Alguer; atès que la ciutat de 
Figueres, en data 11 d’octubre de 2007,  va presentar 
candidatura a l’associació Capital de la Cultura Catalana 
(s’adjunta dossier annex ) per tal d’esdevenir l’any 2009 
Capital de la Cultura Catalana, en base a l’aprovació 
favorable dels vint membres del Ple de la Corporació 
Municipal en sessió de data 8 d’octubre de 2008 (s’adjunta 
còpia annex 2) (La candidatura fou presentada juntament amb 
55 cartes de suport per part d’entitats i institucions de la 
ciutat); atès que la resolució de les candidatures 
presentades fou favorable a la proposta presentada per la  
ciutat de Figueres, i en data 26 d’abril de 2008 fou signat 
(s’adjunta còpia annex 3), pel President de l’organització 
Capital de la Cultura Catalana i l’Alcalde de la ciutat de 
Figueres, un protocol d’acords on quedava designada la ciutat 
de Figueres com a Capital de la Cultura Catalana 2009; vist 
que l’Article 111è del Reglament Orgànic Municipal estableix 
que sense perjudici d’altres fórmules de participació 
ciutadana que es puguin arbitrar, l'Ajuntament en Ple podrà 
crear òrgans de participació de caràcter sectorial o de 
caràcter territorial, segons l’article 112è de l’esmentat 
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Reglament, corresponen als òrgans de participació, en relació 
amb el territori o el sector material corresponent, les 
funcions de formular propostes per a resoldre els problemes 
administratius que els afectin, emetre informes a iniciativa 
pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència 
municipal, emetre i formular propostes i suggeriments en 
relació amb el funcionament dels serveis i els organismes 
públics municipals i els altres de naturalesa anàloga que 
determini l'acord de creació. Així mateix, l’article 114 del 
Reglament Orgànic Municipal estableix que l’Ajuntament podrà 
instituir òrgans de caràcter polític, tècnic o mixt, ja 
siguin interns de l’Ajuntament o amb participació externa. 
Segons l’article 115 de l’esmentat Reglament no es poden 
atorgar a aquests òrgans les facultats de decisió que 
corresponguin als òrgans o autoritats municipals. En base als 
precedents exposats i amb l’objectiu d’articular una 
estructura organitzativa a l’entorn de l’esdeveniment Capital 
de la Cultura Catalana Figueres 2009, la comissió informativa 
de l’àrea de serveis a les persones i de processos 
estratègics proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels 
següents acords: 1er.  Autoritzar la creació d’una estructura 
de participació externa en motiu de l’organització de 
l’esdeveniment  Capital de la Cultura Catalana Figueres 2009. 
Aquesta estructura seria formada per dues comissions: el 
Consell Social de la Capital de la Cultura Catalana 2009  i 
el Consell Assessor de la Capital de la Cultura Catalana 
2009. 2on. Determinar que  la composició del Consell Social 
sigui la següent: President: l’ Alcalde de la ciutat; 
Vicepresidències: un representant del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; un 
representant de la Diputació de Girona; Vocals: un 
representant de cadascun dels grups polítics que formen el 
consistori; un representant de l’Associació Capital de la 
Cultura Catalana;  un representat de cadascuna de les 
entitats de la ciutat adherides a la iniciativa (s’adjunta 
llistat a l’annex 4); un representant de cadascuna de les 
empreses col·laboradores. 3er. Determinar que l’objecte 
d’aquest Consell Social serà proposar, de forma voluntària, 
als òrgans municipals amb capacitat de decisió  i a través 
dels procediments legalment establerts, la realització 
d’actes que donin forma a la Capital de la Cultura Catalana 
Figueres 2009. 4rt. Determinar que la composició del Consell 
Assessor sigui: President: Ciro Llueca Fonollosa, Regidor; 
Coordinador: Joan Manuel Soldevilla Albertí; Montse Aguer 
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Teixidor (directora del Centre d’Estudis Dalinians); Laia 
Alsina Cusí (Professora de l’Aula Municipal de Teatre); 
Vicenç Asensio Rovira (Artista Visual); Jair Domínguez 
Torregrosa (Guionista); Majid Eaayadan Barkani (Llicenciat en  
filosofia anglesa); Josep Fernandez Menchón (mestre); Carles 
Font Garcia (president de Cineclub Diòptria); Pere Xifre 
Ribas (professor de secundària i president del Centre 
d’Estudis Empordanesos); Pep Ivernó Curós (Professor de 
secundaria); Jordi Mitjà Punsí (Artista); Eva Pagès Moreno 
(Cuinera); Gemma Paraire Foraster (gestora cultural); Enric 
Pujol Casademont (historiador); Helena Valent Nadal 
(Mediterrània Dansa); Anna Capella Molas (Directora del Museu 
de l’Empordà) i Esther Pujol Casademont (Coordinadora Capital 
de la Cultura Catalana). 5è. Determinar que l’objecte 
d’aquest Consell Assessor serà el d’assessorar, de forma 
voluntària, a la regidoria de Cultura en les tasques 
d’estructuració i programació de l’esdeveniment Capital de la 
Cultura Catalana Figueres 2009. 6è. Determinar que la durada 
dels consells de participació externa (Consell Social i 
Consell Assessor) serà fins a la finalització dels 
esdeveniments de la Capital de la Cultura Catalana Figueres 
2009. 7è. Determinar que aquests consells (Consell Social i 
Consell Assessor), d’acord amb la normativa vigent, no tenen 
capacitat legal per a realitzar actes administratius. 8è. 
Nomenar  Joan Manuel Soldevilla, tant pels seus coneixements 
com pel seu currículum (s’adjunta a la proposta annex 5), 
comissari de la Capital de la Cultura Catalana Figueres 2009, 
amb la funció de concentrar les idees de la resta d’actors, i 
de crear el missatge conceptual de la capitalitat.  Així 
mateix, determinar que la formalització de les tasques del 
comissari es formalitzaran  per mitjà d’un contracte menor de 
serveis que tindrà una durada de 12 mesos, que es farà 
efectiu del 20 de desembre de 2008 al 20 de desembre de 2009,  
amb un cost de  disset mil nou-cents noranta-nou (17.999) 
euros dels quals cinc-cents (500) euros es faran efectius de 
la partida  Capital de la Cultura  08 06 4512 22607, i els 
restants nou mil cinc-cents (17.500) euros, de l’exercici 
econòmic 2009." 

 
----13. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents  
es produeixen les següents intervencions: 
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----Treball: S'aprova la moció que recolza la Jornada mundial 
per a un treball digne. El senyor Casellas Borrell procedeix 
a la lectura de la moció següent:  

"Els sindicats sotasignants, en nom i representació de 
la majoria dels treballadors/es de les comarques gironines, 
ens dirigim als principals ajuntaments de les nostres 
comarques per a demanar-vos el vostre recolzament solidari a 
la Jornada mundial per un treball digne que es farà el proper 
7 d'octubre. Exposició de motius. La Confederació Sindical 
Internacional (CSI), ha declarat el dia 7 d'octubre Dia 
Mundial per un treball digne. El paper històric assignat al 
sindicalisme, i que segueix constituint la seva missió, és 
millorar les condicions de treball i de vida dels 
treballadors i treballadores i les seves famílies, i 
esforçar-se per a defensar els drets humans, la justícia 
social, la igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la 
democràcia. Més que mai en la seva història, confrontat a una 
globalització capitalista sense fre, l’internacionalisme 
efectiu resulta essencial per al futur reforçament del 
sindicalisme i la seva capacitat per a realitzar aquesta 
missió. Avui dia al nostre planeta la meitat de la força 
laboral guanya menys de 2$ al dia, 12 milions de persones 
treballen en condicions d'esclavatge, 200 milions de nens i 
nenes treballen i 2,2 milions de persones moren a causa 
d'accidents i malalties laborals cada any. Només un sistema 
internacional basat en la solidaritat i el respecte als drets 
de les persones, consagrats als Convenis de les Nacions 
unides i de la Organització Internacionals del Treball (OIT) 
poden posar fi a aquesta tendència. Exhortem als nostres 
governants perquè implementin aquests convenis, els apliquin 
de forma urgent i facin del treball digne un element central 
de les seves polítiques. És per tot això que us demanem al 
Ple de l'Ajuntament l'aprovació de la següent moció: Primer.- 
Demanem treball digne per a tothom. Cal reafirmar la 
necessitat d'una ocupació estable i de qualitat, amb uns 
ingressos justos per a tots els treballadors/es. Segon. 
Demanem que s’eradiqui el treball infantil, assegurar la 
llibertat d'organització, d'expressió i el dret a la no 
discriminació per cap causa (edat, gènere, raça, religió, 
etc). Tercer.- Demanem uns sistemes amb una alta protecció 
social, que assegurin unes societats justes i inclusives i 
que protegeixin especialment la protecció davant la pèrdua o 
reducció d'ingressos a causa de l'atur, una incapacitat, la 
maternitat, paternitat o la vellesa. Quart.- Volem destacar 
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el paper del diàleg social. Cal que els treballadors tinguin 
dret a estar representats i tinguin dret a establir 
organitzacions. La cooperació i el diàleg social són les 
bases de l'estabilitat social, el creixement permanent i 
sostenible. Cinquè.- Per tot l'anterior, volem expressar el 
nostre reconeixement, solidaritat i recolzament a les accions 
que es facin per a aconseguir unes condicions de treball i 
una vida digna per tots els treballadors/es del món." 

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

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que el seu grup està d’acord amb tots aquests punts, però que 
troben que en el punt cinquè quan es diu “reconeixement, 
solidaritat i recolzament a les accions que es facin”  
entenen que estan recolzant qualsevol tipus d’acció; que 
poden ser accions violentes; que creu que no està ben 
especificat i que s’abstindran.  

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que efectivament es tracta d’una expressió que es podria 
haver redactat molt millor, però que han estat aprovats amb 
aquests termes en molts ajuntaments de Catalunya; que el 
Parlament de Catalunya ho ha aprovat aquest matí de forma 
unànime; que ha semblat que en l’esperit es podia aprovar; 
que el consistori recolza la sol·licitud de suport a la 
Jornada Mundial per a un Treball Digne; que és un propòsit 
noble i que lògicament la literalitat de la moció s’havia 
valorat amb criteri polític des d’aquest consistori. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, Llueca 
Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias i Bertran Soler; i en absternir-se, el senyor 
Borrego Torres. 
 
----Ordenances municipals: No s'aprova la moció presentada 
pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per la 
qual s'instava el govern a què les ordenances fiscals per a 
l'any 2009 no comportin un increment d'impostos i taxes 
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superiors a l'índex de preus de consum. 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. L’actual situació de 
crisi econòmica també repercuteix negativament en els 
ingressos dels ajuntaments. Molts d’ells, en la confecció del 
pressupost per a l’any 2008 ja varen tenir en compte aquesta 
variable, en especial pel que fa a la reducció d’ingressos en 
concepte d’ICIO (Impost sobre Construccions i Obres), IBI 
(Impost sobre Béns Immobles) i Impost de Plusvàlues. Aquesta 
situació de crisi pot allargar-se fins a finals del 2009 
(segons les previsions més optimistes) o molt més enllà, si 
fem cas de diagnòstics menys esperançadors. L’Ajuntament de 
Figueres va elaborar, per a l’any 2008, un pressupost que el 
nostre grup ja va qualificar en el seu moment de poc realista 
en els seus ingressos i amb una política de compromisos en 
matèria de contractacions de personal (sobretot, en el cas 
del denominat “de confiança”) que no era la més adient, pel 
seus elevats costos, per a les possibilitats i necessitats 
del nostre consistori. Un dels exemples és el càrrec de 
“Director de Comunicació”, que sempre hem vist com a 
innecessari en un Ajuntament de 40.000 habitants que ja tenia 
un altre càrrec similar. Una duplicitat que, al nostre 
entendre, no es justifica en un consistori que no ha 
d’atendre les exigències de gestionar una ràdio, una 
televisió local o un mitjà de difusió escrita, més enllà del 
butlletí municipal periòdic. El gran increment (pràcticament, 
un 45% en relació al pressupost del 2007) de la despesa del 
capítol de personal (producte de les decisions preses pel 
govern municipal des de juny del 2007 fins avui)  es 
consolida en el proper pressupost (2009) i té difícil marxa 
enrere. A parer del nostre grup, s’imposa modificar 
radicalment els criteris d’elaboració del pressupost de l’any 
2009, atorgant prioritat al control de la despesa i la 
contenció impositiva. Per tot això, el Grup Municipal d’ERC 
proposa al Ple l’adopció dels següents  ACORDS: 1. Instar el 
govern a elaborar una proposta d’ordenances fiscals per a 
l’any 2009 que no comporti un increment d’impostos i taxes 
superiors a l’IPC previst per al final d’aquest any 2008. 2. 
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Instar el govern a reduir dràsticament la despesa destinada a 
personal de confiança (capítol 1) en el pressupost de l’any 
2009. Com a mesura immediatament executable i  d’alt valor 
pedagògic, prendre la decisió de no cobrir la vacant 
anunciada que es produirà en el càrrec de “Director de 
comunicació”. La retribució prevista per a aquest càrrec en 
el vigent pressupost és de 59.990 euros bruts l’any (xifra a 
la qual cal afegir els pagaments pertinents a la Seguretat 
Social).  3. Instar el govern a replantejar la partida 
destinada a despeses institucionals (despeses d’alcaldia, 
representació, dietes i desplaçaments, despeses 
protocol·làries, etc.), clarificant els conceptes que inclou 
i limitant el total disponible a 80.000 euros l’any (lluny 
dels 206.000 aprovats, després de suplementacions de crèdit, 
per a aquest any 2008).  4. Instar el govern a congelar els 
salaris i assignacions dels regidors per a l’any 2009." 
 Prossegueix la seva intervenció el senyor Canet Coma que 
diu que felicita la directora de comunicació pel seu 
nomenament que s’ha fet públic a la majoria de mitjans; que 
la seva petició no té res a veure amb la persona, sinó amb el 
càrrec; que ho havien dit abans de saber qui era i ho diuen 
ara que s’ha anunciat que deixarà el càrrec; que matisen 
també que els 60.000 euros l’any multiplicats pels dos anys i 
un trimestre que hi ha més la Seguretat Social giravolta els 
180.000 euros d’estalvi; que consideren que és una figura 
prou assentada a l’Ajuntament de Figueres amb la persona que 
fa la feina de cap de premsa i que és la seva opinió. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
 Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
agraeix al senyor Canet el seu interès i el del seu grup 
perquè d’alguna manera posen de manifest una cosa que al 
carrer és sensible; que vol fer una sèrie de consideracions; 
que sap perfectament que el govern ha estat treballant per 
confeccionar un pla per a afrontar aquest moment i aquest 
context de crisi; que avui l’han portat a la premsa; que 
contempla més de 60 mesures per portar a terme amb caràcter 
ferm; que no és només un paper; que la voluntat és aquesta i 
així ho han manifestat; que creu que avui la moció s’ha de 
rebutjar, ja que tots aquests punts estan en el pla per a 
afrontar aquest context; que s’ha entregat; que el govern ja 
hi està treballant; que el primer punt no s’ha contemplat; 
que entén que és una qüestió que ara no toca; que es 
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plantejarà properament i tindran ocasió de fixar la seva 
posició quant a aquesta qüestió; que insta una mica el govern 
a prescindir del director de comunicació al·legant que pot 
ser un estalvi, ja que d’alguna manera està cobert per un cap 
de premsa; que un Ajuntament molt proper, molt més petit, té 
un equip de comunicació compost per quatre persones i amb un 
equip de govern dirigit per un representant del grup 
municipal d’Esquerra Republicana; que entenen que han de 
rebutjar aquesta moció; que s’han de remetre al pla per 
afrontar aquest context de crisi que ha manifestat que és 
obert; que no és una qüestió tancada i que contemplarà amb 
bons ulls qualsevol suggeriment que es pugui aportar per a 
complementar-lo.   

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que vol agrair al senyor Ollé que per una 
vegada els hagi donat un paper; que creu que en aquesta moció 
Esquerra ha estat bastant optimista; que la crisi s’allargarà 
fins més tard del 2009 tal i com estan dient totes les 
previsions; que sap que això ja està en el pla de crisi; que 
les assignacions dels grups municipals de l’oposició ja estan 
congelades fins al 2011; que hauria estat bo que el govern 
per solidaritat també s’hagués congelat el sou fins al 2011; 
que amb els sous que guanyen ja estaria bé; que el fet que hi 
hagi un altre ajuntament més petit que tingui un director de 
comunicació no té res a veure; que no perquè el veí es tiri 
per un pou també s’han de tirar; que seria bo que se suprimís 
aquesta plaça que consideren innecessària i que el seu grup 
dóna suport a la moció.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que tindran temps per debatre els temes 
econòmics, però que ha d’anunciar al senyor Ollé que 
demanaran un Ple extraordinari per parlar de les finances 
municipals; que tindran temps d’esplaiar-se amb la discussió, 
les xifres i els números; que ningú s’ha de preocupar, ja que  
podran recordar tot un seguit de coses que seran convenients; 
que recorda que el dia 29 de febrer van anunciar el que 
passaria; que sembla que ho sabia tothom menys el govern 
municipal; que hi havia una crisi; que els ingressos 
baixarien; que ja consta a l’acta i que s’estalvia de llegir-
ho, però que tindran temps de tornar-ho a llegir; que no  
calia ser gaire endevinadors; que ho sabia tothom menys 
aquest govern que va voler fer una previsió d’ingressos 
lligats amb la construcció exactament igual que l’any 
anterior; que al final havia de ser el que serà; que la seva 
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moció és del dia 30 de setembre i que el govern ha presentat 
avui a la tarda, una hora abans de la junta de portaveus, el 
pla a la premsa i una estona després ho ha presentat a 
portaveus; que tampoc poden presumir d’informar; que és un 
pla que ha valorat com a positiu en privat i que ho torna a 
fer en públic; que l’analitzaran; que col·laboraran si cal, 
però que no podien analitzar-lo el dia que van fer la moció 
perquè no el coneixien; que el senyor Ollé l’ha presentat 
avui abans a la premsa que als portaveus; que ha de quedar 
clar, però que no ho discuteix; que es pot actuar amb el 
tempo que cadascú consideri convenient o que li diguin que ha 
d’utilitzar; que quant a la comparació amb un ajuntament 
proper del qual no ha dit el nom vol recordar que potser la 
xifra total d’aquestes persones no arriba al que es paga aquí 
per a l’àrea de comunicació; que vol afegir una cosa 
importantíssima com és altres ajuntaments tenen ràdio 
municipal i que segurament necessiten aquest personal; que 
consideren que una direcció de comunicació en un ajuntament 
que només té la feina que té des de l’àrea de comunicació és 
innecessari; que ho van dir en el seu moment i no n’han 
parlat més fins ara; que ho diuen ara que hi ha una baixa 
voluntària per un ascens professional; que ja ha dit abans 
que felicitaven la persona perquè la seva trajectòria l’avala 
extraordinàriament, però que consideren que és el moment per 
a estalviar-se aquests diners; que l’alcalde en un Ple 
d’aquest mandat municipal va dir que fallava la comunicació 
amb els ciutadans; que ho recorda i que no fa gaire; que el 
propi alcalde reconeix que potser la política de sortir als 
diaris funciona i que la d’interlocució amb els veïns i la 
població encara no va bé; que, amb això, dóna més raó que 
aquesta plaça, ara que hi ha una baixa voluntària, s’ha de 
suprimir; que aquests 180 o 200.000 euros d’estalvi poden ser 
pedagògics; que la postura previsora era, fa 6 mesos i mig 
quan es va aprovar el pressupost, no disparar la despesa de 
personal eventual; que ara es congelin certs salaris no 
serveix de gaire res; que hauria estat millor no haver 
contractat; que són un Ajuntament; que ho han dit sempre; que 
es poden equivocar amb la seva opinió, però que defensen en 
públic que estan sobredimensionats en personal de confiança i 
amb dedicacions exclusives; que hi havia una manera diferent 
de veure el pressupost; que no s’ha de caure en la temptació 
de resoldre per la via de contractar nous càrrecs o nous 
coordinadors d’àrees per intentar resoldre determinades 
faltes de comunicació, compenetració o relació entre 
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diferents àrees del govern perquè des d’Esquerra Republicana 
s’oposaran frontalment a qualsevol increment de càrrecs; que 
recorda que van dir al senyor Ollé que l’informe del 
secretari general d’aquest Ajuntament deixava ben clar que a 
l’àrea de cultura determinat perfil no era el que s’havia de 
contractar, ja que no podria signar determinades coses; que 
no s’ha de caure en la temptació de recol·locar-lo en un 
altre lloc perquè no pot fer aquesta feina amb l’excusa de 
coordinar àrees i que amb tantes exclusives i càrrecs de 
confiança no els calen més càrrecs de coordinació.   
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que d’aquest 
debat se n’ha d’extreure alguna cosa positiva; que en primer 
lloc el govern de la ciutat porta des del mes de juliol 
treballant en un pla per a combatre el context de crisi 
econòmica; que és un pla que contempla més de 60 mesures; que 
destacaria una direcció de control de la despesa corrent i 
d’austeritat; que aquest és un criteri amb què es troben tots 
els grups municipals del consistori; que n’han fet bandera 
mediàtica, però que des del treball de les regidories tots 
els regidors tenen la indicació de control de la despesa i 
mesures d’austeritat; que algunes són més vistoses i poden 
tenir un interès més de cares a l’opinió pública com pot ser 
pel tema de les retribucions dels electes,  les retribucions 
dels càrrecs de confiança o fins a quin punt s’han de 
congelar els salaris; que d’altres són mesures senzillament 
de control de despesa corrent i d’austeritat; que és una 
bateria de mesures; que hi ha una altra bateria de mesures 
molt importants pròpies dels ajuntaments més progressistes en 
temps de crisi econòmica com és la inversió pública; que 
tenen un programa molt ambiciós d’inversions en l’espai 
públic d’urbanització de carrers i de places per a fer 
possible que la pèrdua d’empenta en l’activitat econòmica que 
ara té el sector privat es pugui suplir i complementar des de 
l’iniciativa privada; que combinaran austeritat, control de 
la despesa corrent dins de la casa, amb ambició i empenta 
inversora en obra pública perquè generar inversió és generar 
ocupació i llocs de treball; que hi ha una tercera bateria 
d’accions que són accions que tenen a veure amb recolzament 
als més febles com són la gent que pot patir més en un 
context de crisi econòmica; que aquí ja han avançat; que serà 
públic en les properes hores; que és voluntat del govern de 
la ciutat començar a tirar endavant mesures que facin més 
assumible l’arrencada del curs escolar de les famílies; que 
són mesures que segurament queden curtes, però que ja són un 
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primer pas per a fer possible que l’adquisició de llibres en 
les famílies monoparentals compti amb el recolzament dels 
ajuntaments; que és un tema important que avui s’oficialitza; 
que el regidor d’hisenda ha dit que el document que els han 
presentat amb més de 60 mesures és un document obert; que un 
document obert i viu que està subjecte a què els grups 
municipals o el propi teixit veïnal puguin fer suggeriments i 
propostes sobre com optimitzar els recursos i com ser més 
eficients en la gestió de l’erari municipal; que és un 
document obert i viu que marca un compromís polític en la 
direcció de control de la despesa i d’austeritat; que el 
govern de la ciutat no comparteix la proposta d’eliminar 
l’àrea de comunicació i, en concret, la figura del cap de 
comunicació; que en una ciutat de 44.000 habitants la 
política de comunicació d’un ajuntament és un dret dels 
ciutadans; que  han d’acabar amb la visió antiquada i 
clàssica d’entendre la comunicació com anar fent comunicats 
de premsa, rodes de premsa o anar intentant influir i 
martellejar els mitjans contínuament; que aquest no és el 
propòsit del govern de la ciutat, sinó que és aconseguir una 
política de comunicació; que qualsevol veí de Figueres quan 
s’aixequi al matí es pugui connectar a l’ordinador i pugui 
saber quins carrers estan tallats i quins no ho estan; que 
això és política de comunicació; que les associacions de 
veïns li recorden constantment; que els figuerencs estan molt 
mal informats; que tenen feina a saber quan es talla un 
carrer; que avui una persona d’excel·lència de la ciutat li 
ha fet un informe sobre l’estat de la joventut a Figueres com 
que aquest estiu havia estat treballant amb nens que porten 4 
o 5 anys vivint a Figueres, d’origen marroquí, i que havien 
descobert de la seva mà on era la piscina coberta municipal; 
que això és un problema de comunicació de l’administració; 
que a l’Ajuntament no s’ha cuidat prou o potser s’entenia que 
la comunicació era senzillament fer sortir al diari 
l’alcalde; que la comunicació no és això; que l’alcalde és 
molt sobri a l’hora de sortir al diari; que té molt poc 
interès en sortir al diari; que això es pot anar a contrastar 
a l’hemeroteca; que no és una persona especialment 
interessada des de l’escola del Parlament a fer articles 
perquè surtin als diaris; que fa altres coses; que no té un 
interès especial en estar permanentment als diaris, però que 
entén que una ciutat de 44.000 habitants té en la comunicació 
un dels seus reptes; que comunicació és proximitat, 
informació, oportunitats pels ciutadans i accés als recursos 
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perquè els puguin controlar i fiscalitzar; que els tres grups 
que formen el govern municipal van revisar què havia passat 
durant els darrers anys i van dir que havien de fer un salt 
endavant; que es van comprometre i van tenir la sort de poder 
incorporar una excel·lent professional com la senyora Gemma 
Ribas; que quan es fan aquest tipus de fitxatges acaba 
passant el que ha passat; que lògicament és probable que en 
un altre context i en unes altres circumstàncies surtin noves 
oportunitats; que es continua tenint un pendent, ja que la 
Gemma Ribas només hi ha estat uns mesos; que aquesta àrea de 
comunicació ha d’agafar musculatura i força i que ha de 
permetre fer bé la feina; que a Figueres la comunicació 
continua fallant; que ja ha parlat del pla econòmic i de 
l’àrea de comunicació; que el mes de febrer el regidor va fer 
un pronòstic sobre el context de crisi que venia; que es un 
home clarivident i ja ho veia a venir; que governs amics no 
l’han fet fins ben bé l’estiu; que van fer un plantejament 
prudent en el pressupost; que el senyor Canet, com a 
president de la comissió de control pressupostari, hauria de 
conèixer  que els ingressos fiscals a la ciutat de Figueres 
han caigut tan sols poc més del 10%; que el regidor 
d’hisenda, que és un dels millors regidors del consistori, va 
encertar a l’hora de fer el plantejament pressupostari, ja 
que el va fer amb una finesa d’excel·lència; que hi haurà un 
marge d’error malgrat el context de crisi de l’entorn d’un 10 
o un 12%; que si estigués informat no faria precisions com 
les que fa perquè no s’ajusten a la realitat de les coses; 
que una altra cosa és que aquest darrer trimestre de l’any es 
preveu que hi haurà una caiguda d’ingressos i que ningú ho 
podia pronosticar al darrer trimestre de l’any passat; que  
hores d’ara en números tancats hi ha hagut una desviació 
respecte a les previsions inicials de poc més d’un 10% menor 
en la recepció d’ingressos que tenen a veure amb l’IBI o amb 
l’Impost de Plusvàlues; que s’hauria de fixar fins a quin 
punt el pronòstic va ser correcte; que quan  es fa un 
pressupost es marquen línies de treball, una vocació 
d’ingressos i una vocació de despeses i que es té un marge de 
treball; que amb una previsió optimista d’ingressos també és 
té la possibilitat de generar despeses; que si fa una anàlisi 
comparativa dels càrrecs de confiança respecte a altres 
ciutats mitjanes de Catalunya pot veure que Figueres es 
continua trobant en el tram baix de càrrecs de confiança 
política; que és cert que el govern de l’alcalde Armangué va 
ser un govern molt sobri i auster en aquest sentit i que  no 
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va fer mai ús d’aquests càrrecs de confiança política; que 
consideren que aquest és un instrument bo per fer bé el 
govern; que ho han de respectar perquè és un instrument bo 
que s’ajusta a dret i a llei; que  no és una pràctica abusiva 
disposar de càrrecs de confiança que els permetin impulsar 
l’acció de govern i tirar endavant el projecte modernitzador 
que tenen a la ciutat; que és una qüestió que la simple 
anàlisi comparativa amb altres municipis hauria de donar el 
debat per tancat; que el compromís del govern és que alguns 
d’aquests càrrecs de confiança que es van contractar per a 
arrencar el govern tinguin la seva traducció en la plantilla 
i en la relació de llocs de treball; que funcions que de 
moment es van contractar d’urgència en forma de càrrecs 
eventuals a curt i a mig termini s’aniran proveint de places 
reglades que es guanyaran per concurs a oposició; que hi 
havia feines que s’havien de fer i que no es feien; que quan 
un Ajuntament amb 385 treballadors no té un cap de recursos 
humans s’ha d’atendre d’urgència; que estan d’acord que no és 
la millor manera d’atendre-ho; que aquesta persona té unes 
limitacions en l’exercici de les funcions derivades del fet 
de no ser personal funcionari o laboral, però que compensa 
perquè està estirant molts dels temes cronificats com a 
pendents; que s’ha fet alguna referència a l’àrea de cultura 
i la seva coordinació; que sempre tot són rumors; que el 
senyor Pep Torner havia estat treballant a l’Ajuntament de 
Figueres molts anys com a coordinador de l’àrea, li va sortir 
una oportunitat professional i la va aprofitar; que en 
aquests moments està a la Diputació de Girona, però que manté 
la plaça a l’Ajuntament de Figueres; que en principi té un 
recorregut sine die en la nova institució en què treballa en 
tant que els objectius que li van plantejar els pugui anar 
complint; que el tema de la regidoria de cultura per al 
govern  era un tema estratègic i molt important; que hi havia 
reptes d’urgència com la capitalitat de la cultura catalana, 
dinamitzar uns equipaments que són molt problemàtics per 
inexistents o perquè es tenen problemes d’edificació 
importants; que és una agenda política molt complexa i 
dificultosa; que van considerar que no podien perdre ni un 
sol instant en la substitució a precari d’una figura de 
coordinador de l’àrea de cultura perquè tampoc la podrien 
proveir, ja que aquesta persona té la plaça reservada encara 
que estigui en exercici a altres llocs; que van considerar 
que s’havia d’atendre amb una persona que és funcionari de 
carrera en un altre municipi i que allà està en comissió de 
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serveis; que a vegades quan es parla de càrrecs de confiança 
en l’opinió pública dóna la impressió, com potser fan altres 
administracions, que l’staff directiu de càrrecs de confiança 
són amics, parents i familiars que se’n van a París a la casa 
de no es sap on; que aquí no hi ha familiars de ningú; que hi 
ha funcionaris de carrera; que tots tenen la seva plaça en 
propietat en altres administracions; que els fan un favor 
ajudant-los a impulsar l’acció de govern; que de vegades han 
tingut problemes a persuadir-los per venir a treballar a la 
ciutat; que el director gerent de l’àrea d’urbanisme és el 
senyor Xavier Ludovic, cap de servei de l’àrea d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb plaça en propietat; 
que aquest senyor és un valor que s’hagi incorporat a la casa 
amb els problemes i dèficits que es tenen en matèria de 
polítiques urbanístiques; que es va sentir molt orgullós 
d’haver pispat la cartera a un ajuntament mitjà que també li 
anava al darrere i de fitxar-lo per aquesta casa; que està 
demostrat, ja que en un any han desencallat més qüestions 
urbanístiques que no pas en l’últim quinquenni; que ho sap 
perquè en el Plenari ho han d’anar votant; que el que no pot 
ser és que tinguin un projecte de modernització ambiciós i 
potent per a aquest consistori i que no disposin dels 
instruments suficients per a fer-ho; que el regidor d’hisenda 
li podria parlar de mil i una iniciatives que fa de forma 
desinteressada que generaran majors ingressos a l’Ajuntament 
per gestió eficient de crèdits de recursos disponibles; que 
fan més alguns d’aquests tècnics o d’aquests bons polítics 
amb una gestió d’un matí que no pas d’altres, però que val 
més callar-se; que en tot cas li sembla que el tema s’ha 
explicat exhaustivament; que entén que ha fet moltes 
apreciacions que són subjectives i que malgrat que no 
correspon dóna una nova intervenció al senyor Canet.      
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que agraeix l’extensa lliçó que la 
Presidència  ha intentat donar, però que és molt tossut; que 
per molt que la seva retòrica sigui esplèndida i excel·lent  
sempre va tirant la pedra i amagant la mà; que tira la pedra 
i amaga la mà constantment; que coneix els percentatges; que 
potser el senyor alcalde els haurà de repassar i que el 
convida a repassar-ho; que li ha delegat la presidència de la 
comissió de comptes; que se’ls coneix i que el convida a 
repassar-los; que l’alcalde ha agafat la xifra que li 
interessa i ja està; que allò de veritats, mentides i 
estadístiques tots s’ho coneixen; que encara recorda quan 
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parlaven del pressupost; que el van presentar a la premsa 
sumant-hi les inversions i tot; que va ser per mostrar un 
pressupost i que semblés que s’havien tornat 
estratosfèricament extraterrestres; que sap que es poden 
manejar les xifres; que el senyor alcalde pot parlar de 
compliments a dia determinat de juny; que potser pot 
contestar-li que aquell compliment és d’un altre mes; que 
passen a la premsa dades d’execució de pressupost d’un mes 
que són segons li consta d’un altre mes; que jugar amb les 
xifres és molt fàcil i jugar amb la credibilitat de la gent 
també, sobretot quan la gent té pressa per omplir textos; que 
es sotmeten a una crítica perquè no tenen temps; que poden 
entretenir-se cada cop que la Presidència vulgui a discutir 
les xifres, però que aquesta frase que ha dit tantes vegades 
ja se la coneix; que el senyor Miquel Solé també se la 
coneixia perquè havia fet la seva feina; que potser la 
Presidència haurà de repassar si tothom fa la mateixa feina 
en el govern; que potser haurà de repassar si dediquen tantes 
hores a les decisions de govern; que  cadascú té les seves 
limitacions; que el grup d’Esquerra intenta fer la seva 
feina; que l’alcalde ha dit fa un moment que no acceptava 
lliçons,però que el seu grup tampoc n’accepta; que l’alcalde 
va dir un dia que els càrrecs de confiança eren tots de 
perfil professional i sense carnet; que només li vol dir que 
no faci riure; que el senyor Ludovic els encanta i que és un 
excel·lent professional; que a la Gemma Ribas ja l’han 
felicitada, però que no pot negar que aquests funcionaris 
tenen carnet de partit; que no s’ha d’anar venent un discurs 
de professionalitat quan hi ha càrrecs de confiança de la 
casa que tenen carnet de partit; que acaba de sortir a la 
premsa i que, fins i tot, tenen càrrecs orgànics en el 
partit; que està molt bé, però que amb això no s’ha de jugar; 
que tots dos coneixen càrrecs de confiança que tenen carnet 
de partit; que aquesta setmana s’ha fet públic a través del 
blog de la Gemma Ribas que s’ha fet militant de l’Agrupació 
Local de Figueres ara que marxa per treballar fora; que no 
passa res; que tenir carnet no treu capacitat professional a 
ningú, però que no s’ha de fer bandera amb les lliçons que 
permanentment l’alcalde vol donar; que és curiós que quan es 
busquen arguments on hi ha ajuntaments governats per Esquerra 
és quan pensa que realment han fet blanc; que quan l’argument 
que queda és parlar de què fan ajuntaments governats per 
Esquerra Republicana vol dir que la cosa va bé; que el senyor 
Ollé ha dit que no vol fer comparacions, però que 



� ���

automàticament les fa; que és un recurs molt conegut; que es 
coneixen tots aquests recursos; que no vol gastar gaire més 
temps; que retallar la depesa o fer propostes ja ho faran; 
que intentaran col·laborar, però que cal recordar que la 
majoria mecànica que té aquest govern fa que totes les 
propostes que es fan en forma d’al·legacions que vénen del 
grup d’Esquerra Republicana i, en general, de l’oposició i de 
la ciutadania no acostumin a ser acceptades; que, malgrat 
tot, les faran; que no s’han de preocupar; que la prova està 
en què ja n’han fet unes quantes que amb tota legitimitat 
democràtica es rebutgen, però que assegura que hi 
participaran; que faran arribar al senyor Ollé les seves 
propostes i donaran suport a les mesures que estiguin bé; que 
ja acaba, però que l’alcalde no pot parlar de contenció de 
despesa quan el govern autoritza un viatge a Madrid a parlar 
amb un determinat portaveu d’un grup parlamentari per un tema 
que s’hauria pogut resoldre a Barcelona perquè la persona en 
qüestió acostuma a estar per Catalunya; que l’alcalde sol 
viatjar a Madrid pel tema del tren; que autoritza un viatge 
d’un membre del govern a Venècia aprofitant la biennal on hi 
exposava un arquitecte figuerenc de reconegut prestigi quan 
hi ha d’altres arquitectes, enginyers, literats, escriptors i 
pianistes que fan coses interessants arreu d’Europa i del món 
i l’Ajuntament de Figueres no hi envia un representant 
institucional amb un cost de 1.358 euros per dos dies; que si 
això es considera contenció de la despesa agrairia que, com a 
mínim, es pugués discutir; que quan l’alcalde els tira pels 
morros la contenció de la despesa ho hauria de mirar; que la 
xifra l’ha treta de la resposta a una pregunta escrita i que 
és la resposta que se’ls ha donat oficialment; que l’havien 
demanada detallada i no se’ls ha detallat; que senzillament 
se’ls ha dit que aquest va ser el cost; que si la xifra no és 
correcta l’haurà de rectificar el senyor alcalde; que en la 
resposta diu que hi havia d’anar la Presidència, però que 
tenia un acte institucional i no hi va anar; que entén que 
aquest viatge institucional l’assumeix el govern en Ple; que 
ha de quedar clar que la xifra si no ha llegit malament és de 
1.358 euros per dos dies de representació de l’Ajuntament en 
una biennal; que no diu que no sigui important anar-hi, però 
que el motiu el troben completament equivocat; que l’alcalde 
no ha de donar tantes lliçons i que les paraules que fa 
servir s’haurien de correspondre amb els fets.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que agraeix al senyor Canet, malgrat la seva coneguda 
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vehemència, el to perquè és evident que en aquesta qüestió 
discrepen; que referent al tema del famós viatge del tinent 
d’alcalde, senyor Casellas, efectivament un dels millors 
arquitectes que en aquests moments té el país és el senyor 
Enric Ruiz Geli; que aquest senyor, que és figuerenc, va 
rebre en el mandat anterior un encàrrec d’un projecte de fer 
un nou edifici, el centre Xirau, un projecte que finalment no 
va acabar bé; que va quedar al calaix dels pendents per veure 
si es podria acabar tirant endavant en el futur; que la 
maqueta d’aquest projecte, una peça consultada per 
estudiosos, per admiradors i per gent del sector dels 
arquitectes, està dipositada en el consorci del Museu de 
l’Empordà; que les autoritats que organitzen una de les 
trobades més importants per al sector de l’arquitectura, la 
biennal d’arquitectura de Venècia, els va fer saber que tenia 
interès en què se’ls lliures aquesta maqueta, ja que es volia 
retre un homenatge al senyor Ruiz Geli per poder donar a 
coneixer les seves accions i concretament aquest projecte 
pensat per a algun espai de la ciutat de Figueres; que van 
demanar la maqueta i també que hi hagues una representació 
institucional de màxim nivell tal i com fan totes les ciutats 
del món mundial que tenen alguns dels seus arquitectes més 
destacats en aquesta biennal; que demanaven que si era 
possible hi anés l’alcalde; que aquell dia l’alcalde de 
Figueres tenia la inauguració de la fira del vi; que van 
considerar que havien de poder atendre les dues peticions 
d’agenda institucional, ja que són una ciutat de 44.000 
habitants,; que l’alcalde de Figueres es va quedar a Figueres 
i va anar a la inauguració de la fira del vi, que va ser 
esplèndida, i el senyor tinent d’alcalde, la màxima 
representació institucional del consistori, va anar a Venècia 
i va assistir a la biennal d’arquitectura representant la 
ciutat de Figueres en l’exercici de les seves funcions; que 
va costar el que havia de costar; que amb això l’alcalde de 
Figueres no s’hi posa; que avui aprovaran unes mesures 
econòmiques per combatre el context de crisi, però que si 
d’aquí tres mesos hi ha una nova biennal de cultura o del que 
sigui i s’hi ha d’anar hi aniran; que s’hi anirà amb tota la 
dignitat institucional com fa tothom sigui d’Esquerra 
Republicana, de dreta monàrquica, de centre, de dret, de dalt 
i de baix; que estan a l’any 2008 i són un consistori que 
gestiona un pressupost de més de 60.000.000 d’euros; que quan 
hi ha una coincidència d’agenda si l’alcalde no hi pot anar 
hi va un dels seus tinents d’alcalde i que a la ciutat de 
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Figueres tenen un sol tinent d’alcalde; que va agrair 
moltíssim al senyor Casellas que hagués sacrificat un cap de 
setmana que tenia per a descansar amb la seva família i que 
hagués representat la ciutat de Figueres a Venècia; que era 
la seva responsabilitat i la seva feina, però que no s’escapa 
a ningú que la feina de l’acció política és molt dura i que, 
més enllà de la jornada laboral de dilluns a divendres, els 
caps de setmana tenen moltes coses; que es van organitzar 
d’aquella manera en un pont que era de molt bon aprofitar per 
a fer altres qüestions; que van estar representant el 
consistori; que el senyor Canet hauria de saber, ja que és 
diputat al Congrés i deu tenir una agenda complicadíssima de 
feina i de compromisos, que moltes vegades anar a segons 
quins llocs és més un sacrifici que un plaer; que és molt 
diferent que s’hi pugui anar sol o amb la parella i fer el 
que et convingui que haver-hi d’anar amb una agenda 
comprimida; que Esquerra Republicana és un partit de govern 
en moltes institucions i que no li sembla bé haver de 
recuperar aquests tipus de debats l’any 2008; que podria 
entendre que ho fes un partit d’aquells que mai de la vida ha 
estat en un consistori que entra en tromba i diu que ja es 
centraran, però que no enten que ho faci Esquerra que és un 
partit de govern amb responsabilitats i conselleries 
importants i amb ajuntaments de Catalunya; que no han de fer 
consideracions que creu que són molt injustes; que estan en 
una setmana especialment injusta respecte al tinent 
d’alcalde; que ha estat molt desafortunat aprofitar per 
entrar en una qüestió d’una representació institucional a 
Venècia; que com a alcalde de la ciutat i com a polític vol 
fer una consideració final sobre la que ahir parlava amb 
diputats de tots els grups polítics com és que als 
ajuntaments s’acabarà que no s’hi voldrà posar ningú; que les 
persones que s’hi posaran seran d’una mitjania que no hi 
haurà maneres que les ciutats puguin tirar endavant projectes 
ambiciosos de veritat; que sempre estant a l’ull de l’huracà 
perquè les objeccions que es fan no són objeccions de 
caràcter polític, sinó que van a posar en dubte 
l’honorabilitat de membres del consistori; que això creu que 
no s’ho poden permetre perquè, al marge de qui acabi guanyant 
un debat conjuntural, el que hi arrosseguen és el bon nom de 
la institució municipal i el bon nom de les figures de 
tinences d’alcaldia i de regidories; que s’ho poden permetre 
al marge del tripijoc polític de qui guanya o qui perd les 
eleccions; que no s’acaba el món amb guanyar o perdre unes 
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eleccions i amb estar al govern o a l’oposició; que hi ha 
vida més enllà d’aquest consistori i del joc dels partits 
polítics; que recuperen uns debats que són impropis d’una 
societat del 2008; que li sap greu el to moralitzant que veu 
que està agafant; que el senyor Canet no s’ho ha de prendre 
malament, però que vol fer-li públicament la reflexió que en 
una ciutat com Figueres, sobre la que tots convindran que ha 
perdut pistonada des dels anys 80 i que s’ha anat 
desaccelerant, s’hauria de poder debattre sobre qüestions de 
veritat; que hi ha debats que ja se’ls haurien de poder 
estalbiar perquè no porten enlloc; que l’únic que fan és 
embardissar-se amb qüestions de vol gallinaci; que acaba amb 
un altre exemple; que el senyor Canet retreu que el senyor 
tinent d’alcalde s’hagi gastat poc més de mil euros en un 
viatge institucional i que la Presidència agraeix moltíssim 
aquesta sortida del senyor tinent d’alcalde; que si no hi va 
anar l’alcalde va ser per qüestions d’agenda; que tenia 
altres ocupacions; que va prioritzar quedar-se a la fira del 
vi i va demanar al tinent d’alcalde el favor que representés 
la ciutat a Venècia; que ara els retreuen aquests 1.300 
euros; que vol posar un exemple de bona gestió del regidor 
d’hisenda o del senyor interventor durant el dia d’avui que 
ha de permetre, només per un canvi de dipòsits, un estalvi en 
tres mesos a la ciutat per valor de 8.000 euros 
aproximadament que  són prop d’un milió i mig de les antigues 
pessetes; que una bona gestió de moviment de dipòsits 
bancaris del consistori, una bona gestió d’aquest matí, 
suposarà generar ingressos per l’Ajuntament per valor de 
8.500 euros; que no ho fan cada matí, però que ho fan molts 
matins; que intenten treballar amb rigor; que només posa 
l’exemple perquè es pugui veure i comparar de què estan 
parlant; que cal veure si tots plegats fan  d’una vegada una 
catarsi col·lectiva com a consistori i es fa un pas endavant; 
que s’hauria de debatre amb vehemència i força sobre temes de 
discrepància política de veritat, però que no s’hauria de 
posar en qüestió contínuament l’honorabilitat dels polítics o 
la vocació de servei dels polítics perquè al final no en 
quedarà res; que faran una política tan de terra cremada que 
al final quan el senyor Canet hagi de fer una candidatura no 
el voldrà seguir ningú; que diran que no s’hi posen perquè 
els criticaran, atacaran i no els diran mai gràcies per la 
feina que fan; que no sap si és exagerar demanar que 
s’agraeixi al senyor Casellas haver anat a Venècia; que ho 
porta a l’extrem perquè no es pot imaginar que un alcalde 
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d’una ciutat mitjana de Catalunya hagi de sortir a defensar 
una iniciativa tan puntual com aquesta; que el tema ja ha 
estat prou debatut i que el dóna per tancat. 

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 
sis membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Bertran Soler 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. 

 
----Seguidament, a les vint hores i trenta-quatre minuts, 
prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de la 
sessió el senyor Richard Elelman. 

 
----Tributs estatals: S'aprova la moció presentada pel grup 
municipal de Convergència i Unió per la qual es proposa 
reclamar el compliment dels terminis i preceptes establerts a 
l'Estatut de Catalunya respecte al finançament de la 
Generalitat. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura 
de la moció següent: 

"Que presenta el grup municipal de CiU al Ple de 
l'Ajuntament de Figueres, per tal de que sigui debatuda, si 
cal, i aprovada en la propera sessió del dijous dia 2 
d'octubre de 2008. Atès que el finançament dels ajuntaments 
de Catalunya és clarament insuficient per tal de poder 
assumir tots els seus serveis i competències i que és urgent 
un reforma del sistema de finançament local per tal de 
resoldre aquestes deficiències; atès que en aquests moments 
s’està promovent una reforma del sistema de finançament 
local; atès que també s’està en un procés de reforma del 
sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya, que 
després ha de reportar un increment de la participació dels 
ens locals en el finançament de la Generalitat; atès que des 
del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els 
preceptes establerts en l’Estatut de Catalunya; atès que es 
considera urgent que aquests dos processos acabin de forma 
positiva i en breu; atès que el passat dia 10 de setembre 
l’Associació Catalana de Municipis i comarques, i la 
Federació de Municipis de Catalunya, van presentar una 
declaració conjunta sobre el finançament local i autonòmic, 
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que fonamentalment demana la millora del finançament dels ens 
locals, i dóna suport al Govern de la Generalitat i les 
forces amb representació parlamentària en el seu procés de 
negociació amb el Govern espanyol pel nou finançament de 
Catalunya i demana, una vegada aprovat el model de 
finançament autonòmic, la creació d’una comissió mixta 
Generalitat-Governs Locals per a tractar de manera específica 
el finançament dels ens locals. El grup municipal de CiU 
proposa al Ple la presa dels següents Acords: Primer.- 
Reclamar el compliment dels terminis i preceptes establerts 
en l’Estatut de Catalunya respecte al finançament de la 
Generalitat. Segon.- Manifestar la necessitat d’avançar en 
una reforma estructural del finançament local, en defensa de 
la suficiència i l’autonomia en el finançament dels serveis 
públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que 
també incorpori mesures per a mantenir l’equilibri dels 
pressupostos públics de les corporacions locals en el marc de 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Tercer.- Declarar que 
aquesta negociació ha de ser independent i no vinculada a la 
negociació del sistema de finançament autonòmic, per tal que 
no s’instrumentalitzi l’esmentada reforma local per am 
minimitzar l’impacte del finançament autonòmic. Quart.- 
Comunicar el presents acords, a la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM i 
la FMC." 
 
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les 
vint hores i trenta-sis minuts, compareix el senyor Richard 
Elelman que es reincorpora a la sessió. 
 

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

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, la 
moció abans transcrita. 
 
----Vies públiques: S'aprova la moció presentada pel grup 
municipal Popular per la qual es proposa realitzar un estudi 
i la construcció de dues rotondes als carrers Lladó/Vilamalla 
de Vilafant i als carrers Ter/Vilamalla de Vilafant. El 
senyor Borrego Torres procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
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� "Diego Borrego Torres, major d’edat, amb DNI  núm. 
40437075-Q, amb domicili al carrer Méndez Núñez, número 41, 
2on, 3ª, de Figueres, com a regidor del Grup Municipal 
Popular a Figueres, DIC: Des de fa temps hi ha un augment de 
trànsit a dos encreuaments, un  es l’encreuament  del carrer 
Lladó de la nostra ciutat amb el carrer Vilamalla de 
Vilafant, i l’altra seria el del carrer Ter amb el carrer 
Vilamalla abans esmentat. En tots dos encreuaments s’han 
produït accidents des de fa bastant temps, i en obrir al 
trànsit el carrer Josep Jonquer, del terme de Vilafant, es 
permet la comunicació viària del carrer Empordà (carretera 
d’Olot) amb l’avinguda Salvador Dalí, amb un important 
increment en el nombre de vehicles en aquesta zona. I per 
tant DEMANO: 1.- Que es traslladi a la comissió d’urbanisme 
la petició per a l’estudi i construcció de dues rotondes, a 
cadascun dels encreuaments citats. 2.- Com sigui que una part 
dels terrenys pertanyen al terme municipal de Vilafant, que 
es traslladi  aquesta petició a l’Ajuntament de Vilafant per 
a fer l’estudi i el projecte conjuntament, ja que l’obra 
beneficiaria a ambdós municipis." 

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 s’ha 
valorat també la conveniència de portar-ho com a assumpte 
urgent; que és una bona proposta; que l’estant treballant 
conjuntament l’Ajuntament de Vilafant i la ciutat de 
Figueres; que ja en el mandat anterior es va començar a 
redactar una proposta de rotonda, però que va quedar aturada 
perquè té una afectació amb un dels espais verds del  
municipi; que va quedar pendent i que ara s’ha reprès; que 
creu que la moció, encara que no caldria, com que és positiva 
pot servir d’estímul per recordar-los que han de fer la feina 
de pressa i que efectivament és una cruïlla molt perillosa.  

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

�

----�Protocol: S'acorda iniciar els tràmits per a revocar el 
títol de Fill Adoptiu atorgat l'any 1926 a Miguel Primo de 
Rivera. El senyor Canet Coma procedeix a la lectura de la 
moció següent: 

"Francesc Canet i Coma, en representació del Grup 
Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Figueres, presenta, 
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per tal que sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada 
si s’escau, la següent MOCIÓ. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 1.-El dia 
13 de desembre de 2007, el Grup Municipal d’ERC va presentar 
una proposta de moció amb aquesta exposició de motius:   “El 
nostre grup considera que en la relació de “Títols honorífics 
de l’ajuntament de Figueres” hi figuren alguns noms de 
personatges que difícilment es pot considerar que honoren el 
consistori de la ciutat. Una mostra ben evident la conforma 
l’apartat “Alcaldes honoraris”, on hi figura el Cabdill (sic) 
Francisco Franco (1964)”.   I la següent proposta d’acord: 
“Encarregar a la Comissió del Nomenclàtor que elabori una 
proposta de modificació dels “Títols honorífics de 
l’Ajuntament de Figueres”, per tal d’adequar-la, en forma i 
en contingut, a criteris que s’adiguin amb els principis 
genèrics dels règims democràtics. Aquesta proposta de 
modificació hauria de ser sotmesa a l’aprovació del Plenari 
municipal abans de tres mesos”. 2.-No s’ha vehiculat cap 
solució, malgrat les bones intencions expressades en aquell 
moment. 3.-En data 9 de setembre de 2008, el nostre grup ha 
rebut la petició del Sr. Esteve Gratacós, en qualitat de 
Primer Secretari d’AMC-Figueres, que el Grup Municipal d’ERC 
(“en tant que partit tradicionalment involucrat en rescabalar 
Catalunya dels greuges històrics que ha patit”), instés 
l’aprovació d’una moció per a iniciar els tràmits pertinents 
per a incoar expedient de revocació del títol de Fill adoptiu 
atorgat, l’any 1926, a Miguel Primo de Rivera. L’argumentari 
inclou, entre d’altres, el següent paràgraf: “Al llarg del 
segle XX, l’Ajuntament de Figueres ha concedit titulacions 
d’acord amb les normes del Reglament d’honors i Distincions. 
La majoria d’elles tenen un caràcter totalment polític. Tot i 
que la gran part dels distingits mereixien el títol que se’ls 
atorgava, des d’AMC pensem que d’altres, no. Aquest és el 
cas, per exemple, de Miguel Primo de Rivera. Aquest 
personatge, entre 1923 i 1925, persegueix tant els 
anarquistes com els comunistes –en aquell moment s’havien 
escindit del PSOE i adherit a la III Internacional–, declara 
il·legal el sindicat CNT, suprimeix la Mancomunitat de 
Catalunya –primer òrgan administratiu que abraçà tota 
Catalunya des del segle XVIII- perseguint els catalanistes, 
elimina els partits polítics per crear la Unión Patriótica i 
prohibeix l’ús de les “llengües regionals” en tots els actes 
públics. Malgrat tots aquests desmèrits, l’any 1926 
l’Ajuntament de Figueres l’honora amb el títol de Fill 
Adoptiu, encara vigent a l’actualitat.”  
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Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 1.- Iniciar els tràmits 
pertinents per a incoar expedient de revocació del títol de 
Fill adoptiu atorgat, l’any 1926, a Miguel Primo de Rivera. 
2.-Encarregar a la Comissió del Nomenclàtor que elabori una 
proposta de modificació dels “Títols honorífics de 
l’Ajuntament de Figueres” (revocant, entre d’altres, el 
d’Alcalde Honorari concedit a Francisco Franco l’any 1964), 
per tal d’adequar-la, en forma i en contingut, a criteris que 
s’adiguin amb els principis genèrics dels règims democràtics. 
Aquesta proposta de modificació hauria de ser sotmesa a 
l’aprovació del Plenari municipal abans de tres mesos."  

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que com que s’està treballant en la comissió del 
Nomenclàtor proposa que les dues primeres línies de 
l’exposició de motius siguin substituïdes per: “El grup 
municipal d’Esquerra Republicana va exposar en junta de 
portaveus”; que se suprimeixi el punt 2 i que no es faci 
referència a que no s’ha aconseguir encara vehicular cap 
solució; que com que entén que s’està treballant a la 
comissió del nomenclàtor que es modifiqui el punt 2 dels 
acords i que en comptes de dir: “2. Encarregar a la comissió 
de nomenclàtor que elavori una proposta de modificació...” 
digui: “2. Instar la comissió del nomenclàtor que culmini una 
proposta de modificació....” 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que troben que aquesta moció no té raó de ser perquè ja s’hi 
està treballant en la Comissió del Nomenclàtor; que 
consideren que en aquells moments, l’any 26 i l’any 64, hi 
havia unes persones ocupant aquests llocs en el consistori i 
que van prendre una decisió que creu que s’ha d’acceptar; que 
no s’hi han d’oposar; que tampoc seria adequat que d’aquí uns 
anys unes altres persones que puguin ocupar aquest llocs 
revoquin una decisió que es pot prendre actualment; que 
troben a faltar un informe del secretari; que consideren que 
és una qüestió de l’Ajuntament; que hi hauria d’haver un 
informe del senyor secretari; que el General Primo de Rivera 
perseguia anarquistes i comunistes; que a la ciutat hi ha que 
estan dedicats a persones que perseguien d’altres que 
pensaven políticament com pensa ara Convergència i Unió o el 
Partit Popular i els estan honorant; que no ho troben adient 
i que hi votaran en contra.  
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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 el 
govern comparteix l’esperit i la lletra de la moció que 
presenta el grup d’Esquerra Republicana; que ja s’ha ajustat 
en junta de portaveus; que han vist que també hi havia la mà 
del senyor Esteve Gratacós i que votaran el text proposat per 
Esquerra Republicana esmenat segons ha llegit el senyor 
Canet. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, les 
esmenes presentades pel senyor Canet Coma. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament amb els vots 
favorables dels divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila 
Vicente,  Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado, 
Llueca Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias i Bertran Soler; i en contra, el senyor 
Borrego Torres, adopta l’acord següent: 
 "Exposició de motius: 1.-El Grup Municipal d’ERC va 
exposar en Junta de Portaveus: “El nostre grup considera que 
en la relació de “Títols honorífics de l’Ajuntament de 
Figueres” hi figuren alguns noms de personatges que 
difícilment es pot considerar que honoren el consistori de la 
ciutat. Una mostra ben evident la conforma l’apartat 
“Alcaldes honoraris”, on hi figura el Cabdill (sic) Francisco 
Franco (1964)”. I la següent proposta d’acord: “Encarregar a 
la Comissió del Nomenclàtor que elabori una proposta de 
modificació dels “Títols honorífics de l’Ajuntament de 
Figueres”, per tal d’adequar-la, en forma i en contingut, a 
criteris que s’adiguin amb els principis genèrics dels règims 
democràtics. Aquesta proposta de modificació hauria de ser 
sotmesa a l’aprovació del Plenari municipal abans de tres 
mesos”. 2.-En data 9 de setembre de 2008, el nostre grup ha 
rebut la petició del Sr. Esteve Gratacós, en qualitat de 
Primer Secretari d’AMC-Figueres, que el Grup Municipal d’ERC 
(“en tant que partit tradicionalment involucrat en rescabalar 
Catalunya dels greuges històrics que ha patit”), instés 
l’aprovació d’una moció per a iniciar els tràmits pertinents 
per a incoar expedient de revocació del títol de Fill adoptiu 
atorgat, l’any 1926, a Miguel Primo de Rivera. L’argumentari 
inclou, entre d’altres, el següent paràgraf: “Al llarg del 
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segle XX, l’Ajuntament de Figueres ha concedit titulacions 
d’acord amb les normes del Reglament d’Honors i Distincions. 
La majoria d’elles tenen un caràcter totalment polític. Tot i 
que la gran part dels distingits mereixien el títol que se’ls 
atorgava, des d’AMC pensem que d’altres no. Aquest és el cas, 
per exemple, de Miguel Primo de Rivera. Aquest personatge, 
entre 1923 i 1925, persegueix tant els anarquistes com els 
comunistes –en aquell moment s’havien escindit del PSOE i 
adherit a la III Internacional–, declara il·legal el sindicat 
CNT, suprimeix la Mancomunitat de Catalunya –primer òrgan 
administratiu que abraçà tota Catalunya des del segle XVIII- 
perseguint els catalanistes, elimina els partits polítics per 
a crear la Unión Patriótica i prohibeix l’ús de les “llengües 
regionals” en tots els actes públics. Malgrat tots aquests 
desmèrits, l’any 1926 l’Ajuntament de Figueres l’honora amb 
el títol de Fill Adoptiu, encara vigent a l’actualitat.” Per 
tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda: 1.-Iniciar els 
tràmits pertinents per a incoar expedient de revocació del 
títol de Fill adoptiu atorgat, l’any 1926, a Miguel Primo de 
Rivera. 2.-Instar la Comissió del Nomenclàtor que culmini una 
proposta de modificació dels “Títols honorífics de 
l’Ajuntament de Figueres” (revocant, entre d’altres, el 
d’Alcalde Honorari concedit a Francisco Franco l’any 1964), 
per tal d’adequar-la, en forma i en contingut, a criteris que 
s’adiguin amb els principis genèrics dels règims democràtics. 
Aquesta proposta de modificació hauria de ser sotmesa a 
l’aprovació del Plenari municipal abans de tres mesos." 
 
----14. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Ajuntament: El senyor Canet Coma informa que no ha posat 
en discusió l’honorabilitat del tinent d’alcalde. Fa ús de la 
paraula el senyor Canet Coma que diu que no demanarà a 
l’alcalde que no utilitzi tons moralitzadors perquè pot fer 
servir el to que cregui convenient; que només vol ressaltar 
tres coses sense intentar ser moralitzador; que el bon nom de 
les persones no està renyit amb que puguin equivocar-se a 
l’hora de prendre determinades decisions; que no han posat en 
cap tela de judici ni en cap discussió l’honorabilitat del 
senyor tinent d’alcalde; que això ho ha esmentat la 
Presidència; que no havia esmentat ni el nom ni el càrrec; 
que havia parlat d’una actuació municipal que portava un aval 
del govern; que el bon nom no està renyit amb una crítica 



� ���

política a una acció concreta i determinada; que prega que no 
es barregi el bon nom de les persones amb la crítica política 
que es faci d’una actuació; que creuen que l’exercici d’un 
càrrec públic implica austeritat i que quan algú fa aquest 
exercici no ho transformi en una altra cosa; que la 
Presidència ho ha transformat en una mena de cant i de 
lloança a la política exercida d’una manera determinada; que 
dos dies en una ciutat, per molt que sigui Venècia, 
consideraran sempre que és una despesa excessiva; que 
l’austeritat s’ha de demostrar amb aquests actes; que 
insisteix que no qüestionen l’anar o no anar; que si es torna 
a presentar no tindrà problemes per anar acompanyat a la 
llista; que la gent que l’acompanya en el grup municipal tots 
pensen el mateix en quant al criteri d’austeritat; que és un 
molt mal exercici d’austeritat; que és una xifra intolerable 
per un govern municipal; que prega poder discrepar; que creu 
que la política ha de ser això; que s’han de poder debatre 
coses i que si es demana austeritat als ciutadans s’ha de 
començar per casa.   
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el tema 
està suficientment debatut i que no se’n dirà res més.  
 
----Protocol: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè que l’1 de novembre es faci un homenatge al monument 
dedicat a tots els figuerencs morts a la guerra civil que 
anteriorment estava situat a la plaça Pius XII. Fa ús de la 
paraula el senyor Borrego Torres que diu que des del grup 
municipal popular volen demanar que el proper dia 1 de 
novembre, dia de Tots Sants, dins dels actes institucionals 
que l’Ajuntament du a terme al cementiri municipal es faci un 
homenatge al monument que anteriorment estava situat a la 
plaça Pius XII i que actualment està dedicat a tots els 
figuerencs morts a la guerra Civil sense cap distinció; que 
aprofita per felicitar públicament el senyor Quim Felip, ja 
que va sol·licitar si es podia arreglar aquest monument i 
s’ha dut a terme ràpidament i que creu que seria bo que 
aquest dia l’Ajuntament fes un petit homenatge a aquest 
monument. 
   Seguidament, intervé la Presidència que dóna les gràcies 
al senyor Borrego per l’elogi al regidor i per la iniciativa; 
que tots els grups municipals veuen que ha de tenir 
compliment; que donarà ordres expresses perquè demà a primera 
hora del matí des de l’àrea de protocol es contempli que el 
dia 1 de novembre, així com s’honora la memòria de la gent 
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morta al camp de Mathausen i els morts a la guerra Civil, 
s’honori el conjunt de persones que van morir durant la 
guerra Civil a Figueres al marge del bàndol en que 
estiguessin i que l’esperit de la seva proposta és correcte. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Solé Soler 
perquè es revisi la ubicació d’uns contenidor per a 
minideixalles. Fa ús de la paraula el senyor Solé Soler que 
diu que vol fer una pregunta relacionada amb els detalls, ja 
que el govern fa bandera de la ciutat dels detalls; que es 
vol referir als contenidors de minideixalles que s’han 
instal·lat recentment; que creu que és una iniciativa 
interessant, però que no li sembla adequada la situació 
física d’almenys dos d’aquests contenidors; que un es troba 
darrera l’Ajuntament; que està molt separat de la paret; que 
suposa que és perquè es vegi bé la propaganda, però que queda 
molt al mig del pas; que no  dóna una visió des del museu 
Dalí i de l’església; que trenca l’harmonia de l’espai i que 
no és un bon detall; que n’hi ha un altre que està situat a 
la plaça Triangular; que és un comentari que els han fets els 
usuaris; que dificulta la circulació dels minusvàlids i que 
demana que es revisi la ubicació d’aquests dos contenidors.  
     Seguidament, intervé el senyor Pujulà Comajuan que diu 
que té raó i que ja s’han donat ordres; que, concretament el 
que hi ha a la pujada de l’església, es retirarà més cap a la 
paret i més cap a l’aparcament de bicicletes, ja que és 
evident que en la situació on està dificulta el trànsit; que 
ja hi havia ordres que s’ubiqués allà, però que l’empresa el 
que ven és publicitat i el que vol és que sigui visible per 
les dues cares; que ha donat ordres que es canviï; que quant 
al de la plaça Triangular també n’està assabentat; que sembla 
que dificulta el pas de vianants i de possibles cadires de 
rodes de minusvàlids, però que encara que es corregeixi no 
s’hi guanyarà gaire perquè quan encara no hi era els 
minusvàlids tampoc tenien els 90 centímetres reglamentaris 
que haurien de tenir; que hi ha lloc suficient per donar la 
volta a l’espai de la plaça; que una de les ubicacions ja 
està corregida; que l’altra la revisaran per donar sentit a 
la seva petició i que si es pot ubicar millor es farà. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que està corregida i feta des de dos quarts de set 
d’aquesta tarda; que agraeix el zel perquè la idea de ciutat 
dels detalls, si no se la creuen tots no funcionarà; que hi 
ha molts de detalls per tenir en compte i que no només està 
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corregit perquè el senyor Pujulà ho va detectar de seguida i 
ho van estar parlant, sinó que des d’avui a dos quarts de set 
de la tarda ja està fet.  
  Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que, ja que tenen una conversa simpàtica que al 
contenidor surt “cada cosa al seu lloc”; que te’l trobaves al 
mig del pas i que era un detall graciós. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que el senyor Solé ja ha vist d’on plora 
la criatura i que el que financia aquest tipus d’instal.lació 
vol que sigui visible la seva publicitat més que no pas el 
servei que ha d’acabar prestant. 
 
----Policia Urbana: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè se li facin arribar les actuacions que la Guàrdia 
Urbana va dur a terme l’11 de setembre per a fer respectar la 
llei d’horaris comercials. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que vol que se li faci arribar una 
còpia de les actuacions que la Guàrdia Urbana va dur a terme 
el dia 11 de setembre per a fer respectar la llei d’horaris 
comercials; que una vegada més el dia 11 de setembre és un 
d’aquells dies que està prohibit obrir tots els establiments 
comercials de la ciutat; que establiments comercials 
regentats per persones d’origen immigrant van obrir aquest 
dia igual que van fer l’1 de gener i l’1 de maig; que ho 
lamenten i esperen que no torni a passar el dia 25 de 
desembre; que lamenten que no tan sols no compleixin la llei, 
sinó que facin burla de les tradicions, en aquest cas d’un 
dia tan assenyalat com la Diada Nacional de Catalunya; que 
exigeixen que se’ls doni una còpia i que per al proper dia 25 
de desembre no es torni a produir el que consideren una burla 
de les tradicions. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que des del 
govern li lliuraran una còpia de la informació que demana; 
que probablement la raó que alguns d’aquests establiments 
siguin oberts no té tant a veure amb aquest propòsit ofensiu, 
sinó senzillament amb un simple desconeixement; que l’11 de 
setembre, Diada Nacional de Catalunya, molts d’aquests 
establiments i molts dels qui regenten aquests establiments 
fins que algú els explica que és un dia festiu no se 
n’assabenten; que d’acord en que “tots moros o tots 
cristians”; que el govern vol rigor en l’aplicació de les 
ordenances; que tots han de ser mesurats pel mateix varador; 
que el govern comparteix amb el senyor Borrego la tolerància 
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zero cap a l’obertura d’establiments en dies festius si estan 
fora dels dies establerts pel govern de Catalunya i que creu 
que el tema queda prou aclarit. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que és molt fàcil; que des del 19 
d’octubre de l’any 2006 té un document que li va fer arribar 
el que llavors era regidor de seguretat, comicis i 
administració, senyor Pere Casellas, i un informe de la 
senyora Laia Olivé de l’àrea d’arquitectura en el qual ho diu 
molt clarament; que si els fan arribar això ja està tot 
solucionat; que, a més a més, ja ho va exposar i ho torna a 
fer perquè li va dir un agent de la Guàrdia Urbana que van 
dir que la festa de Nadal no era una festa seva i que, per 
tant, no l’havien de respectar; que és molt fàcil; que s’els 
ha de fer arribar això; que si el govern no ho té els farà 
una fotocòpia; que els ho facin arribar i que el 
desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el govern és còmplice del seu propòsit i que el vetllaran 
amb tota la seva voluntat. 
 

----Cultura: Pregunta que formula el senyor Besora Causadias 
sobre el repartiment d’entrades de franc entre els regidors 
per al teatre municipal El Jardí. Fa ús de la paraula el 
senyor Besora Causadias que diu que fa una pregunta dirigida 
al regidor de cultura i que s’entrarà per registre, ja que  
es demanen unes dades que en aquest moment no les tindrà. 
Continua amb l’ús de la paraula el senyor Besora Causadias 
que procedeix a la lectura de la pregunta següent: “1.- En 
alguns mitjans de comunicació s’ha publicat la notícia que a 
partir d’aquesta tardor i dins de la programació del teatre 
municipal El Jardí es repartiran menys entrades de franc 
entre els regidors. 2.- La mateixa notícia diu que 
l’Ajuntament de Figueres repartia 120 entrades per a cada 
espectacle (entitats, regidors i personalitats de la ciutat). 
3.- A partir d’ara (segons la temporada 2008) es passarà de 
les 120 entrades que es regalaven a només 20 per als cinc 
grups municipals. 4.- Aquesta proposta es va portar a la 
junta de portaveus, on el grup municipal d’ERC va manifestar 
el seu suport a la iniciativa, ja que des del mandat passat 
ho estàvem denunciant. 5.- Felicitar el regidor de Cultura 
per instaurar aquesta iniciativa i control. Per això, demama 
que siguin considerades com  a pregunta per a reposta 
escrita, d’acord amb els terminis que fixa l’actual 
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legislació (quinze dies), les següents: 1.- Quantes entrades 
es repartien(regidors, autoritats, entitats, premsa...) dels 
espectacles de la segona temporada de l’any 2007 i de la 
primera temporada de 2008? Quantes per espectacle?. 2.-  De 
quantes entrades varen disposar cada regidor de l’Ajuntament? 
(any 2007 i 2008) De quins espectacles?. 3.- Degut a les 
entrades que es repartien gratuïtament, quina quantitat es va 
deixar d’ingressar de cada espectacle?. 4.- És cert que es 
varen deixar d’ingressar en la primera temporada de l’any 
2008, 29.400 euros? (segons diu la notícia publicada a la 
premsa). 5.- Quantes entrades es repartiran a partir d’ara de 
cada espectacle? (regidors, premsa, clubs de subscriptors, 
entitats, etc.)” 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que agraeix el marge de temps per a poder respondre amb 
claredat les qüestions; que vol apuntar que quan un regidor 
té una invitació i va al teatre no necessàriament es deixa 
d’ingressar aquest import; que sap que tenen un teatre amb 
1.057 places; que no sempre el fet que una persona vagi amb 
invitació vol dir necessàriament que aquesta entrada es deixi 
de vendre i que donaran una resposta acurada a les preguntes. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que vol fer un aclariment; que ara disposa 
d’invitacions, però que fins ara no en tenia; que si en volia 
havia de trucar i encarregar-les; que si no trucava estaven a 
la venda; que ara les té físicament i que dóna les gràcies 
perqué ara les té i abans no les tenia. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu al senyor 
Borrego que s’apliqui la reflexió que ha fet abans durant el 
plenari; que el propòsit és austeritat, control de la despesa 
i rigor; que es van incorporant aquests criteris; que això 
s’ha traslladat a totes les àrees i que algunes estan tenint 
reflexes automàtics i prenen mesures d’endreça; que no té cap 
sentit que hi hagi una nòmina important de persones que en 
funció dels seus serveis prestats en el seu moment al 
consistori o en funció que opinen en alguns dels mitjans 
hagin de tenir invitacions; que quan el regidor de cultura li 
va explicar va quedar commocionat de tota la casuística que 
hi havia d’invitacions; que el criteri que va proposar i tot 
el govern va veure unànimement és que havien de tallar 
dràsticament; que s’havia de ser restrictiu; que cal garantir 
que els ponents de cultura de cada grup municipal hi puguin 
assistir per anar seguint la programació i poca cosa més; que 
el regidor, que compta amb el suport de l’alcalde, ha estat 
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partidari de ser molt sobri i molt auster i que no creu que 
aquestes qüestions de control calgui portar-les al Plenari.  
 
----Ferrocarrils: Pregunta que formula el senyor Solé Soler 
sobre si hi ha alguna novetat respecte a Fomento en relació 
amb l’estació o les estacions de tren. Fa ús de la paraula el 
senyor Solé Soler que diu que quan han comentat el tema de 
les slow cities el senyor alcalde ha comentat que en properes 
setmanes hi hauria notícies del tren; que dedueixen que ja 
deu saber alguna cosa; que pregunta si hi ha alguna novetat 
des de Fomento referida a l’estació o a les estacions de 
tren; que pregunta si els pot informar d’aquesta qüestió; que 
quan es va fer el Ple extraordinari es va votar una moció 
conjunta; que es va dir que s’aniria informant puntualment i 
que estaria bé que l’alcalde pogués compartir el seu 
coneixement amb ells.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que saben de 
forma oficiosa que Fomento no veu bé aquesta qüestió del 
tren; que té la intenció de convocar la setmana que ve una 
junta de portaveus per a analitzar serenament aquesta 
qüestió; que amb el posicionament oficial per part del 
Ministeri de Fomento hauran d’atendre l’escenari que els ve; 
que hauran de veure si la ciutat revisa la seva posició, si 
la matisa o si el consens assolit en l’últim Plenari es 
trenca i tots els grups defensen legítimament el que és 
correcte des de la seva perspectiva; que no vol treballar de 
forma oficiosa, sinó de forma oficial i que la setmana que ve 
en junta de portaveus donarà compte exhaustiu de la posició 
de Fomento.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si es posaran més jardineres al carrer Nou. Fa 
ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol fer 
una pregunta al senyor Quim Felip; que vol saber si es 
posaran més jardineres de les que hi ha al tram carrer Nou-
Rambla i que si se’n posaran més per la ciutat. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
de moment s’han posat aquestes sis i que no tenen pensat 
posar-ne més a diferents llocs de la ciutat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que no són sis, sinó que són vuit i que no és 
el mateix; que de moment les jardineres no fan com “los panes 
y los peces”; que no es multipliquen; que són vuit; que 
davant d’aquesta política de rigorosa austeritat que ha 
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comentat el senyor Ollé no sap com no s’ha ofert al senyor 
Solbes amb aquesta meravella, ja que segur que el fitxaria; 
que creu que s’ho han de fer mirar perquè les vuit jardineres 
han costat 6.915,83 euros que són 1.150.697 pessetes; que 
cadascuna ha costat 864,48 euros; que li sembla que per unes 
jardineres són xifres excessives; que, a més a més, s’estan 
rovellant per la part de sota; que suposa que tenen garantia; 
que aquests 864 euros deu ser el que donaran perquè una 
associació de veïns pugui fer la seva activitat; que és molt 
lamentable; que sembla que es miri una taula de raser 
diferent; que troba molt lamentable que el que es donarà a 
les associacions de la ciutat no arribarà a 1.000 euros i 
que, per exemple, s’hagin donat 6.000 euros a l’Esport 
Ciclista Figuerenc per a fer la presentació; que a aquests 
senyors els ha fet gràcia portar els personatges de Polònia; 
que creu que a qualsevol associació de veïns li pot fer 
gràcia portar un cantant a la seva festa, però que 
l’Ajuntament no ho ha de pagar; que hi està d’acord, però que 
tampoc no han de pagar la gràcia d’aquests senyors; que estan 
parlant d’1 milió de pessetes que, juntament amb els 12.000 
euros que se’ls dóna per l’arribada d’etapa,  són 18.000 
euros 3 milions de pessetes i que creu que la política de 
rigorosa austeritat en aquests casos no es practica. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Felip Gayolà 
que diu que referent al tema de les jardineres sí que han 
detectat aquest matí que es rovellaven de sota i han trucat a 
l’empresa; que han vingut a veure què havia passat; que ha 
estat un problema de no posar bé la sorra; que han dit que ho 
arreglarien; que no hi havia cap problema i que, si calia, en 
posarien de noves. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Solé Soler 
sobre la valoració que es fa de la pilona del carrer Nou. Fa 
ús de la paraula el senyor Solé Soler que diu que continuen 
situats al carrer Nou; que, deixant de banda l’estètica 
dubtosa de les jardineres, ja que sobre gustos no hi ha res 
escrit vol saber quina valoració es fa de la pilona del 
carrer Nou des de l’àrea de mobilitat; que abans parlaven 
graciosament, però que no sap si les situacions que es 
produeixen al voltant o a davant de la pilona són còmiques o 
no; que els cotxes que no són conscients de la seva 
existència arriben fins al final i es troben que no poden 
girar; que parla dels cotxes que provenen de la plaça de 
Catalunya; que creu que és un problema prou important; que a 
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l’estiu es va solucionar amb dos municipals redirigint el 
trànsit, però que creu que tenen altres ocupacions que no 
siguin haver de fer de pilona humana i que li agradaria saber 
si tenen alguna solució pensada o quina valoració en fan. 
   Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
entén que el senyor Solé demana la valoració que fa el govern 
de la pilona i de la conducta d’alguns conductors; que  s’ha 
de diferenciar; que no té més remei que ajornar la valoració 
que fa de la pilona fins que hagi passat temps suficient per 
a tenir dades concretes; que pel funcionament d’una setmana, 
d’un mes o de tres mesos no li serveix; que quant al 
comportament d’alguns conductors possiblement es tracta de 
descuits; que és qüestió de tenir paciència i que tots es 
vagin assabentant de quines són les limitacions, les 
permissivitats i anar esperant i que si se li permet es 
compromet a rendir comptes quan hagi passat un temps més 
prudencial. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que és evident que és un descuit dels 
usuaris, però que es produeixen i de forma continua; que un 
descuit d’un usuari és una curiositat, però que un darrere 
l’altre és un problema; que en aquests moments hi ha un 
problema i més en una ciutat que rep molts turistes que no 
poden aprendre perquè només passaran un cop per allà, però 
que és un continu sobretot durant els mesos d’estiu; que van 
posar la digestió empresarial en una empresa; que quan es 
produeix un problema reiterat s’intenta trobar una solució 
per a corregir-lo; que el que està demanant és si han pensat 
una possible solució a un problema que és continu; que de 
moment porten gairebé quatre mesos d’ús; que es va mantenint 
i que ara ja no hi ha l’estiu. 

 Seguidament, torna a intervenir el senyor Yécora Romero 
que diu que evidentment l’apreciació és diferent; que el 
senyor Solé percep que el problema continua; que pot deduir 
de les seves paraules que s’incrementa, però que la seva 
visió és al revés; que, quant a l’esment que fa de turistes, 
no incrementa, sinó que disminueix; que la gent del país ho 
va aprenent; que el turista és el que mai no ha donat 
problemes i que quan es va a una ciutat estranya es va amb 
una atenció exquisida a totes les senyals de trànsit.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre l’accés a la Rambla des del carrer de la Rutlla 
i carrer Nou. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 



� �
�

que diu que ja fa dies va demanar que els turistes que 
arriben a la ciutat, entren per la plaça del Gra i arriben al 
carrer Rutlla es troben amb un senyal que diu que al final 
està tancat i que no poden circular; que això està mal fet 
perquè no hi poden circular de 4 a 8, però que la resta del 
dia sí; que el mateix cartell que hi ha al carrer Nou hauria 
d’estar al carrer Rutlla; que si una persona arriba allà 
pensa que no pot tirar recte, però que en canvi al matí sí 
que pot circular i pot tirar cap a la Rambla; que a tota la 
gent que arriba quan no és de 4 a 8 se’ls està impedint 
circular; que en lloc d’anar cap a la Rambla es troben que 
han d’anar cap al carrer Sant Antoni; que en aquells carrers 
s’està acumulant més trànsit i que ja va sol·licitar que s’ha 
de modificar perquè fa que la gent que visita la ciutat ho 
interpreta malament. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
evidentment el senyor Borrego cau en una temptació molt fàcil 
de caure; que no es pot donar el mateix tractament a la gent 
que accedeix a la pilona provenint del carrer Nou que als que 
venen del carrer de la Rutlla per una raó enllaçada amb els 
problemes que ha explicat el senyor Solé; que el que es 
despista venint del carrer Nou té la possibilitat, sense 
entorpir gaire el trànsit, de desviar-se com si anés a buscar 
el pàrquing de Saba per anar al carrer Sant Antoni; que, en 
canvi, el que ve del carrer de la Rutlla i es despista pot 
organitzar un gran sarau; que alguna vegada ha passat i que 
el tractament que sembla que hauria de ser el mateix no ha de 
ser precisament per evitar més problemes.  
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre en quina situació es troba el passeig Lluís Companys. 
Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que té dues 
preguntes dirigides al senyor alcalde; que la primera fa 
referència al passeig Lluís Companys i es que si els pot 
explicar, com a persona que porta directament l’àrea d’acció 
territorial, en quina situació està la tramitació i si hi ha 
possibilitats de fer alguna modificació; que creu que no és 
un bon mirall de ciutat dels detalls la que tenen; que ho 
demana sense cap to de crítica i que si pot dir en quin estat 
està aquest indret urbà.  
 
----Ferrocarrils: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre si s’ha rebut alguna comunicació de Fomento sobre el 
tema del tren. Fa ús de la paraula el senyor Canet que diu 
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que només demana un sí o un no sobre si l’Ajuntament ha rebut 
alguna carta de Fomento del tema del tren o si la Presidència 
té alguna informació que no hagi pogut o volgut dir, ja que 
ha dit que la setmana que ve ho comentarà a portaveus; que ho 
pregunta literalment i que si hi ha alguna resposta oficial, 
oral o escrita, de Fomento sobre el tema del tren. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que quant al 
tema del passeig Lluis Companys tenen previst aquest mes 
d’octubre donar-ne explicacions en comissió informativa; que 
hi haurà el senyor Xavier Ludovic i el senyor Víctor Alegrí; 
que és un tema que se’ls ha complicat una mica perquè té 
conseqüències des del punt de vista del conveni urbanístic 
subscrit inicialment; que els preocupa; que programaran a la 
pròxima comissió informativa explicacions sobre aquesta 
qüestió; que en quant al tema del tren en aquests moments el 
govern municipal disposa d’un avançament via fax del 
posicionament del Ministeri de Foment; que no ha considerat 
oportú que això transcendeixi perquè estan a l’espera de 
rebre el posicionament formal oficial per carta; que quan 
això es produeixi ho compartiran amb el conjunt de forces 
polítiques i amb el conjunt d’entitats ciutadanes que s’han 
interessat per aquesta qüestió i que aquesta és la resposta. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que pregunta sobre el mateix tema; que la 
Presidència ha dit que disposa d’un avançament en modalitat 
fax; que és un pas endavant respecte al que ha contestat 
abans i que suposa que és un document que ha quedat en la 
intimitat del govern municipal. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no ha quedat en la intimitat del govern municipal; que no 
li veu la gràcia; que és un document en què el Ministeri i la 
secretaria general d’infrastructures avancen que no veuen bé 
el tema per un seguit de consideracions; que els avancen el 
seu posicionament via fax i que, des del govern, estan 
valorant alguns aspectes d’aquest document; que quan aquest 
document arribi per correu formal i sigui registrat a 
l’Ajuntament es compartirà amb el conjunt de la ciutadania; 
que la ciutat haurà d’afrontar una reflexió molt seriosa 
sobre què fa si el Ministeri i la Generalitat diuen que no 
veuen bé un projecte de dues estacions; que cal preguntar-se 
que fan com a Plenari si mantenen una posició de discrepància 
i de confrontació amb aquestes dues administracions o si 
intenten assumir el repte de tenir una única estació potent  
que els connecti amb la xarxa de tren de gran velocitat i 
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que, alhora, garanteixi la intermoralitat; que és un debat 
que ja faran; que no creu que avui correspongui en el torn de 
precs i preguntes després de parlar de pilones; que és un 
tema prou transcendent en què tothom haurà de valorar quina 
és la seva posició de forma serena perquè hi ha molts riscos; 
que un dels riscos és que la ciutat de Figueres es pugui 
quedar sense l’estació de tren de gran velocitat; que amb 
això ningú no hi pot jugar i que entén que queda aclarit.   
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre les pilones d’accés a la Rambla. Fa ús de la 
paraula el senyor Borrego Torres que diu que ha de tornar a 
les pilones; que potser no sap expressar-se bé; que  torna a 
dir el mateix; que una persona que ve a la ciutat pel carrer 
Nou és de primera i té tota la informació i que el que ve per 
la carretera de Roses i entra per la plaça del Gra és de 
segona; que aquest senyor s’ha de fotre i que se n’ha d’anar 
cap al carrer Sant Antoni; que una persona que arriba a les 
dotze del migdia demà a la ciutat per la carretera de Roses i 
entra a la plaça del Gra i al carrer Rutlla es troba amb un 
senyal que posa prohibit circular i que el fons d’aquest 
carrer està tallat; que això no és veritat; que a les dotze 
del migdia aquest senyor pot circular i entrar a la Rambla 
pel carrer Nou; que s’està faltant a la veritat; que està 
demanant que posin el cartell adequat que digui que de tal 
hora a tal hora es pot o no pot circular, però que no es 
digui que aquell senyor és de segona i ha d’anar cap al 
carrer Sant Antoni i que el que ve del carrer Nou tingui tota 
la informació; que el que arriba demà pel carrer Rutlla a les 
dotze del migdia pot circular direcció Rambla i que en canvi 
hi ha un cartell que posa que no es pot circular i que no 
creu que sigui tan difícil. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que creu que 
les posicions han estat suficientment clares i debatudes. 
 
----Cultura: Pregunta que formula el senyor Bertràn Soler 
sobre si s’ha fet la diagnosi que s’havia de fer de l’estat 
del català a la ciutat. Fa ús de la paraula el senyor Bertrán 
Soler que diu que fa referència a una consulta que va fer; 
que es va passar pel Ple i que es va aprovar per unanimitat; 
que era fer una diagnosi de l’estat del català a la ciutat; 
que el va contestar el senyor regidor de cultura el dia 15 de 
juliol dient que s’havia fet la proposta a Ofercat; que fa 
dos mesos i mig; que pregunta com està l’assumpte de 
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l’Ofercat; que vol fer la reflexió que s’estan acostant a la 
Capital de la Cultura Catalana i que haurien de tenir aquesta 
diagnosi.   
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que tal com es plantejava en la resposta del mes de juliol es 
va sol·licitar la informació relativa a poder fer a la ciutat 
de Figueres el programa que s’ha comentat sempre lligat a la 
capacitat pressupostària del govern per a aquest any; que en 
resposta a la demanda que han fet del Consorci de 
normalització lingüística, lamentablement s’haurà de deixar 
per a l’any que ve, però que serà el dia després d’haver 
aprovat el pressupost de l’any 2009 quan es posarà en marxa 
la revisió; que això els permetrà durant l’any 2009 tenir en 
la fase més completa quina és la diagnosi de l’ús de la 
llengua catalana a la ciutat i que lamentablement per 
qüestions estrictament pressupostàries no s’ha pogut assumir 
aquest any com haurien volgut.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertrán Soler que diu que la pregunta que fa és molt clara i 
que és quant puja.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que li 
respondran properament i que potser s’haurà de penedir 
d’haver-li demanat que fes alguna pregunta. 

 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertrán Soler que diu que s’ha dit que no hi havia partida 
pressupostària; que recorda que no fa pas gaire cultura ha 
fet dos o tres esdeveniments bastant importants i hi ha hagut 
partida pressupostària; que es pot fer amb pressupost de 
l’any que ve; que no li quadra gaire que no hi hagi una 
partida pressupostària per a fer una diagnosi de com està la 
ciutat de Figueres respecte al català; que és una moció que 
es va aprovar per unanimitat el juliol de l’any passat; que 
no s’hagi fet res de res quan es va de cara a la Capital de 
la Cultura Catalana i que no hi hagi partida pressupostària 
el deixa una mica sorprès. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que agraeix la seva correcció; que prega al regidor de 
cultura que actuï amb zel i que es pugui donar resposta 
properament i afirmativament.  
 
----Associacions: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre l’associació cultural Bon Pastor. Fa ús de la paraula 
el senyor Canet Coma que diu que té una pregunta molt fàcil 
per al regidor de cultura i que es podrà lluir perfectament; 
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que és sobre l’associació cultural Bon Pastor que està amb 
algunes dificultats de funcionament i subsistència i que 
suposa que hi ha algun pla d’ajut cap a aquesta entitat. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que en relació a la necessitat d’ajuda financera per part de 
l’associació del Bon Pastor i, especialment, per al teatre 
que tenen ubicat als baixos de la parròquia del Bon Pastor, 
hi ha dues línies de treball; que una d’elles va encaminada a 
avaluar la possibilitat de tenir un conveni de col·laboració 
amb l’entitat per tal de garantir certa programació estable 
pel que fa a les activitats que acull o que organitza 
l’associació; que no estava prevista al pressupost de l’any 
2008 una partida adreçada a signar aquest conveni; que l’únic 
que han pogut fer enguany és atendre les peticions que els 
han anat arribant per a activitats concretes; que en alguns 
casos s’han cofinançat i en altres casos simplement s’han 
denegat i que s’està avaluant la possibilitat d’incloure en 
el pressupost de 2009 un conveni de col·laboració amb aquesta 
entitat en la línia d’altres convenis que ja tenen oberts amb 
altres entitats culturals.  
 
----Associacions: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè se li faci arribar una informació detallada de l’estat 
d’execució del projecte d’intervenció integral del barri de 
la Marca de l’Ham. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que se li faci arribar una informació 
detallada de l’estat d’execució de la inversió del projecte 
d’intervenció integral del barri de la Marca de l’Ham.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que cap 
problema; que la regidora Pineda li farà arribar informació 
exhaustiva; que serà positiva perquè els últims dies hi ha 
hagut reunions molt profitoses; que han recuperat la 
complicitat entre veïns i Ajuntament i que ha costat. 
 
----Aigües: Pregunta que formula el senyor Solé Soler sobre 
si l’Ajuntament sap que estan en situació d’excepcionalitat 2 
de sequera. Fa ús de la paraula el senyor Solé Soler que diu 
que no pensava fer la pregunta, però que la farà perquè han 
demanat més preguntes; que suposa que l’Ajuntament sap que 
estan en una situació d’excepcionalitat de nivell 2; que hi 
ha sequera fa més d’un any; que es va agreujant; que són 
l’única conca de Catalunya que estan en fase 
d’excepcionalitat 2; que a la resta de Catalunya va ploure i 
els embassaments es van emplenar, cosa que no va passar amb 
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l’embassament de Boadella; que el fet d’estar amb 
excepcionalitat 2 comporta una sèrie d’accions que s’han de 
portar a terme i que l’Ajuntament no està complint; que un és 
el rec que s’hauria de limitar a protegir aquells arbres o 
plantes amb més valor; que a Figueres s’està regant la gespa 
de mala manera i que creu que, a part de contravenir el 
decret, es dóna un missatge equivocat a la població com és 
que s’està dient que es pot continuar regant i utilitzant 
l’aigua de forma normal quan, de fet, si no plou abundantment 
per Nadal hi haurà restriccions d’aigua; que també hi ha el 
tema de les fonts ornamentals; que hi ha moltes poblacions de 
Catalunya que ja no estan en excepcionalitat 2 i no emplenen 
les fonts perquè encara ho tenen prohibit i a la ciutat de 
Figueres que està en excepcionalitat continuen rajant; que ja 
sap que són de circuit tancat, però que encara que siguin de 
circuit tancat perden aigua i s’han d’anar recarregant un cop 
cada setmana o cada quinze dies segons li han informat des de 
Fisersa; que després hi ha el rec dels carrers, que si bé 
s’utilitza aigua que en principi no és potable, dóna la 
imatge que es pot continuar utilitzant l’aigua de manera 
normal; que entén que en una situació així haurien de donar 
la imatge que s’ha d’anar a estalviar i que s’hauria de 
promoure des del propi Ajuntament; que en situacions com a 
les fires que es produeix més brutícia el mateix decret admet 
que, si pot haver-hi problemes d’higiene, es pot netejar amb 
aigua, però que als carrers normals potser no és el més 
adequat; que tot això passa quan els ciutadans de Figueres 
han fet un esforç important i s’ha reduït el consum un 15% i 
que demana que es revisi l’actuació municipal en aquest 
aspecte.   
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que vol aprofitar per anunciar que, tal com va sortir a la 
premsa a l’estiu, s’ha encarregat a l’empresa municipal 
Fisersa que elabori un pla d’inversions per als propers anys; 
que vol ser ambiciós i que vol evitar les pèrdues que hi ha a 
la xarxa; que s’ha de substituir el que està obsolet; que 
creu que segurament és la millor manera d’aprofitar bé 
l’aigua; que el més important és que no se’n vagi aigua de 
subsòl; que ahir va llegir a la premsa que a Olot en perden 
el 30%; que pot assegurar que aquí no estan en aquest nivell, 
però que començaran a treballar de seguida per evitar que 
això succeeixi; que el pla també contindrà recerca i 
aprofitament d’aigües subterrànies; que s’ha encarregat, 
arrel de la responsabilitat que té en l’assumpte de les àrees 
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residencials estratègiques; que ja hi ha hagut un contacte 
entre l’empresa pública municipal i el gerent d’urbanisme per 
tal de començar a treballar en el que pugui ser una doble 
xarxa; que tot el rec que estigui en aquestes àrees sigui 
sempre amb aigua que no sigui de boca i que no provingui del 
pantà de Boadella. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Pujulà 
Comajuan que diu que només vol fer un parell de precisions a 
dues afirmacions que s’han fet; que no és cert que 
l’Ajuntament llenci aigua; que no és cert que l’Ajuntament no 
hagi aplicat un estalvi d’aigua tant en el rec dels carrers 
com en el rec dels parcs i jardins; que es fa de mala manera, 
però que s’ha estalviat un 35% de l’aigua que gastaven; que 
han aconseguit un bon estalvi; que una altra cosa és la 
percepció; que és una qüestió d’imatge; que és una qüestió de 
servei al ciutadà i a la ciutat de Figueres; que el senyor 
Solé sap que com a regidor de qualitat urbana la feina que se 
li ha encomanat des del govern és que aquesta qualitat urbana 
es miri de preservar al màxim essent molt curosos amb la 
despesa que es fa d’aigua; que aquesta setmana hi haurà uns 
treballadors de l’empresa Ecoserveis que han estat avisats i 
que, si tornen a fer el que han estat fent, seran 
expedientats; que ho tenen molt controlat; que hi havia 
treballadors de l’empresa que es saltaven les normes i les 
indicacions tant de la gerència com de la regidoria; que  
tenen molt controlat i molt seriosament estipulat l’aigua que 
fa falta per a regar i per a netejar els carrers; que dins el 
govern el regidor de medi ambient té la inspecció al dia; que 
el senyor Elelman és l’interlocutor directe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua; que cada dia l’està marejant amb el 
consum d’aigua, amb tots els aspersors que reguen fora d’on 
han de regar i amb tota la despesa que es fa; que la premissa 
que tenen des de l’alcaldia és que no es llenci ni un litre 
d’aigua; que fan tot el que poden; que en gasten perquè tenen 
molts arbres per regar i moltes zones verdes, però que la 
despesa és la mínima i imprescindible per a mantenir vives 
les zones verdes que Figueres no pot deixar perdre perquè hi 
hauria una pèrdua molt més important per a recuperar aquestes 
zones verdes; que mai Figueres gastarà un litre d’aigua que 
el ciutadà no estalviï i que si un litre d’aigua de boca és 
més necessari per a un ciutadà s’estalviarà per a la neteja 
de carrers i per als parcs i jardins. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Solé Soler que 
diu que és cert que el municipi i el ciutadà normal han fet 
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un cert estalvi, però que hi ha unes actuacions que són molt 
visibles de cara al ciutadà; que no poden anar a exigir 
estalvi o que els que tenen jardí particular no el reguin o 
que no s’emplenin piscines i que després vegin que un 
giratori que està amb gespa estigui regat i tot ple d’aigua 
pel mig del carrer; que és cert que hi ha molts arbres que 
s’han de regar i que ho admet, però que hi ha altres espais 
que no són d’importància perquè la gespa, un cop passada la 
situació complicada, es recupera ràpidament; que és més en 
aquest aspecte que s’ha d’actuar; que sap que les fonts fan 
bonic i una font buida queda penosa, però que és una qüestió 
exemplificadora per dir al ciutadà que encara ha d’estar 
atent i que encara tenen el problema a sobre; que no poden 
badar; que han de continuar fent un esforç i un sacrifici i 
que l’Ajuntament és el primer de fer-lo; que no és la 
sensació que es dóna de cara al carrer; que hi ha unes 
quantes actuacions molt visibles de cara al carrer que no es 
veuen i que és el reclama; que, a més a més, el decret de la 
Generalitat ho demana i que en el fons contravenen el decret 
de la Generalitat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Pujulà Comajuan que diu que hi haurà tres zones que abans 
d’acabar l’any seran substituïdes; que s’eliminarà el rec i 
s’instal·larà, per primer cop a la ciutat, gespa artificial; 
que més sostenible que això no hi ha res i que com pot veure 
el senyor Solé s’està treballant en el tema. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que això és 
un secret; que la gent no ho ha de percebre; que la idea és 
combinar flor natural amb gespa artificial i que sembla ser 
que així no es veu; que fa el mateix efecte i que s’hauran 
d’entretenir a mirar quina rotonda ja no és de gespa natural. 
 
----Patrimoni municipal: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre el projecte Xirau del senyor Ruiz Geli. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol 
fer un aclariment sobre el projecte Xirau del senyor Ruiz 
Geli; que la Presidència ha dit que estava en un calaix i que 
li vol recordar que en l’anterior mandat els grups de 
l’oposició, d’un dels quals la Presidència n’era portaveu, 
s’hi van oposar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
govern no contempla sota cap circumstància ubicar aquell 
projecte d’edifici a l’antiga biblioteca; que van considerar 
que era un error i un desencert i que ho continuen pensant; 
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que la ciutat de Figueres té un assumpte pendent com és que 
un dels seus arquitectes il·lustres tingui un edifici a la 
ciutat i que es veurà si en algun moment sorgeix 
l’oportunitat de concretar-lo. 
 
----Protocol: El senyor Casellas Borrell agraeix la directora 
de comunicació el temps que ha estat a l’Ajuntament. Fa ús de 
la paraula el senyor Casellas Borrell que diu que se’n va la 
directora de comunicació Gemma Ribas; que en nom del govern i 
de l’Ajuntament agraeixen el temps que hi ha estat; que ha 
fet molt bona feina, però que sobretot és molt bona persona; 
que el seu mestratge els ha guiat durant tot aquest temps; 
que li dóna moltíssimes gràcies i que l’encoratja davant 
d’una tasca tan difícil i complicada com la que li ve a 
sobre. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i trenta-set minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  


