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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.19 
================= 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2008 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 6 
de novembre 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, Miquel Solé Soler, Xavier Besora 
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran 
Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb 
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián, 
i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la 
sessió ordinària en primera convocatòria. 

 
A les dinou hores i dos minuts, el President declara 

oberta la sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària, realitzada el dia 4 de setembre de 2008 
que va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Urbanisme: S’aprova el text refós de la modificació 
puntual del pla general del carrer Damas Calvet. La  
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 9 
d'abril de 2008,  va acordar aprovar definitivament la 
modificació puntual del pla general al carrer Damas Calvet, 
si bé,va incloure el compliment de diferents condicions, a 
través de la presentació d'un text refós. En compliment de 
l'anterior, s'ha redactat el text refós adjunt que les inclou 
mantenint l'alçada màxima prevista; no donant lloc a cap 
augment de l'edificabilitat prevista pel pla general, i, una 
vegada emès l'informe favorable per part de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Catalunya, del Ministeri de Foment, 
no modificant ni la línia d'edificació ni els accessos 
existents. Per tot l'anterior, i atès el que disposa la Llei 
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8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29)  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. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió 
Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi 
ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords 
següents: 1r.- Aprovar el text refós, de la modificació 
puntual del pla general al carrer Damas Calvet de Figueres, 
redactat pels serveis tècnics municipals i promoguda per 
l'Ajuntament de Figueres. 2n.- Trametre dos exemplars del 
text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
per a la seva verificació i publicació. 3r.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 

Prossegueix la seva intervenció la Presidència que diu 
que és un tema que es va aprovar en comissió informativa; que 
va ser votat favorablement per tots els grups i que es tracta 
de fer uns ajustos. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que en aquella comissió es va excusar perquè tenia 
feina; que si és el mateix expedient que ja es va aprovar en 
el ple del mes de març de 2008 quan es va aprovar el text 
refós de la modificació puntual del pla general per la 
prolongació del carrer Mestre Falla, el carrer Mascalvet i el 
carrer Fluvià i fa referència al mateix expedient mantenen el 
que van votar al ple del mes de març i que s’abstindran pels 
mateixos motius que ja van exposar llavors. 

Segudiament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que efectivament són us ajustos sobre l’aprovació el darrer 
text refòs i que la comissió d’urbanisme ha afegit unes 
consideracions de caràcter tècnic. 

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

 
----3. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació del pla 
general d’ordenació urbana al carrer Taure. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“Els serveis tècnics municipals han redactat el document 
de modificació puntual del pla general, al carrer Taure, que 
té per objecte ampliar els usos permesos en planta baixa, als 
efectes de permetre una major pluralitat d'usos compatibles; 
eliminar una singularitat respecte dels usos permesos en 
aquesta zona que s'estableixen a l'article 49, de l'annex II, 
de la normativa del pla general, per a les zones d'edificació 
alineada, singularitat que no té cap objecte de mantenir. 
No s'incorporen, en canvi, l'ús residencial unifamiliar o 
plurifamiliar, que  incrementaria la densitat, objectiu que 
no es considera adequat, però sí que, en canvi, es considera 
que respon als interessos públics i privats concurrents, 
l'ampliació dels usos ara admesos, (és a dir, el "religiós, 
cultural, sanitari, educatiu i assistencial") pels nous usos 
següents: "religiós, cultural, sanitari, educatiu, 
assistencial, comercial, residencial col·lectiu i hostaler." 
Per tot l'anterior,  i atès el que disposa la Llei 8/2007 de 
28 de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir de l’1 de 
juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 1/2007 de 
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, 
publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor des del dia 
següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel 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 que adopti els acords 
següents:  1r.-  Aprovar inicialment la modificació del pla 
general d'ordenació urbana al carrer Taure de Figueres, 
d'acord amb el document adjunt, redactat pel serveis tècnics 
municipals. 2n.- Exposar al públic aquests acords, el 
document de modificació puntual del pla general pel termini 
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d'un mes  a comptar des de la darrera de les publicacions que 
s'efectuïn al Butlletí Oficial de la Província o al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 3r.-  Simultàniament, 
obrir el termini d'audiència pel mateix termini d'un mes  a 
comptar des del dia següent hàbil al de la notificació, per a 
que els interessats, puguin  plantejar les al·legacions que 
considerin adients. 4rt.- Facultar l’Alcaldia presidència per 
a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----4. Urbanisme: S’acorda arxivar la tramitació de la 
modificació puntual del Pla General a la zona del Turó Baix. 
La Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“L'Ajuntament en ple, en sessió de 12 d'abril de 2007, 
va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general 
a al zona del Turó Baix, a l'objecte de millorar la 
disposició dels edificis i la zona verda, tot i proposant un 
increment de sostre edificable que passava dels 8.651 m2/st.  
als 15.184 m2/st. projectats. Aquest increment es recollia al 
conveni urbanístic de data 2 de març de 2007. La Comissió 
d'urbanisme de Girona, en sessió de 24 d'octubre de 2007 va 
acordar suspendre l'aprovació definitiva d'aquesta 
modificació puntual del pla general, per a incorporar-hi 
diferents prescripcions, entre elles, la de justificar o 
raonar la necessitat de la iniciativa, l'oportunitat de la 
seva conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents, a part de set determinacions més. 
L'Ajuntament, tot i que va aprovar un text refós incorporant 
o justificant dites determinacions, finalment, mitjançant 
escrit de data 7 d'abril de 2008, va demanar que quedés sobre 
la taula de la Comissió territorial d'urbanisme de Girona, la 
seva aprovació definitiva, per a que l'Ajuntament pogués 
reestudiar aquesta modificació proposada. L'arquitecte 
municipal, mitjançant informe de 6 d'octubre de 2008, examina 
l'anterior, i fa les següents consideracions que de forma 
resumida, s'exposen: a) El fet que la propietat majoritària 
dels terrenys i signant del conveni (signat el 2 de març de 
2007, amb efectes limitats a 1 any, sense que hagi estat 
prorrogat) demani la suspensió de la tramitació d'aquesta 
modificació puntual, no impedeix la tramitació d'altres 
alternatives o propostes que resultin compatibles amb els 
interessos públics i privats. b) La nova formalització de 
l'espai lliure que es proposava formava part d’un parc de 
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majors dimensions, al llarg de la Riera Galligans, dins del 
marc de l'avinguda de la nova estació, projecte que va ser, 
però, finalment  desestimat per l'ajuntament. c) També s'hi 
afegeix la inconcreció sobre l'assentament definitiu 
d'infraestructures de caràcter supralocal, considerant més 
prudent posposar la resolució definitiva de l'ordenació 
d'aquest àmbit, amb motiu de la redacció del nou POUM. d) 
També s'ha de tenir en compte l'aprovació inicial del Pla 
Director Urbanístic del Sistema Urbà de l'àrea de Figueres, 
el 23 de juliol de 2008, que estableix un marc urbanístic que 
haurà de ser observat pel planejament general i que incideix 
de manera substancial sobre l'àrea de la futura estació  
intermodal del TAV i del ferrocarril convencional, per la 
qual cosa considera que no convé precipitar-se en 
l'establiment de les determinacions urbanístiques en els 
àmbits propers. e) En relació amb la previsió del nou sostre 
edificable del polígon del Turó Baix, una part del qual 
s'hauria de destinar a les reserves d'habitatges protegits, 
com a conseqüència de l'increment del sostre previst en 
aquest àmbit, també s'ha de tenir en compte que es preveu que 
al municipi de Figueres es qualifiquin dues àrees 
residencials estratègiques on el 50% del nou sostre 
residencial es destinarà a habitatges de protecció pública. 
Una d'aquestes dues àrees residencials estratègiques es 
preveu emplaçar-la al nord oest del polígon del Turó Baix, 
aspecte que permet considerar la suficiència, en aquesta zona 
de la ciutat, de suficients reserves per a habitatges 
protegits. f) La proposta d'ordenació proposada per al Turó 
Baix, permetia més opcions respecte de poder introduir noves 
tipologies edificatòries en les finques objecte 
d'aprofitament privat. Però el planejament vigent per a les 
finques de ser edificades permetent nous habitatges que donin 
perfecte compliment als requeriments constructius i 
d'habitabilitat del codi tècnic de l'edificació i 
d'habitabilitat objectiva i ecoeficiència, sense, però, els 
costos afegits pel desmantellament dels serveis existents i 
la seva completa substitució. g) La proposta d'incrementar, 
normativament, amb la modificació puntual les places 
d'aparcament, no impedeix que la promoció privada les 
incrementi, sempre respectant les reserves vigents. Per tot 
l'anterior conclou l'esmentat informe que no es justifica amb 
prou profunditat l'existència d'elements d'interès públic que 
aconsellin promoure la modificació puntual projectada, i, per 
contra, resulta més adient d'ajornar la decisió sobre l’ 
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ordenació definitiva potencial d’aquest àmbit, a les 
determinacions d'un nou POUM, que haurà de recollir les 
determinacions del Pla Director Urbanístic, ara aprovat 
inicialment, així com integrar la implantació de les àrees 
residencials estratègiques en el municipi. Per tot 
l'anterior, i atès el que disposa la Llei 8/2007 de 28 de 
maig, del sòl (BOE del 29)  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. Atès el 
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que 
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el 
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció 
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament 
en Ple l’adopció dels acords següents: 1r.-  De conformitat 
amb el plantejat per la Comissió d'urbanisme de Girona, en 
sessió de 24 d'octubre de 2007, en relació amb la 
justificació de la necessitat de la iniciativa, i 
l'oportunitat de la seva conveniència, en relació amb els 
interessos públics i privats concurrents, i d'acord amb el 
plantejat per l'informe de l'arquitecte municipal,  
reconsiderar l’oportunitat i la conveniència de continuar amb 
l'expedient d'aprovació d'aquesta modificació del pla general 
a la zona del Turó Baix. 2n.- Donar trasllat de l'anterior  a 
la Comissió d'Urbanisme de Girona, demanant la devolució de 
les actuacions i l'arxiu de l'expedient. 3r.- Notificar als 
interessats i signants del conveni subscrit el 2 de març de 
2007 tot l'anterior, significant que, amb independència de 
l'anterior, i d'acord amb el que disposa l'article 96 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l'article 107 del 
Decret 305/2006, poden plantejar, si així ho consideren, les 
propostes o iniciatives que considerin adients, i formular, 
si s'escau, els plans especials, de millora urbana, o fins i 
tot  formular propostes de modificació del plantejament 
general, en els termes referits a les normes urbanístiques 
esmentades. 4t.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
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----5. Urbanisme: S’aprova el text refós de la modificació 
del Pla especial del Parc dels Olivars. La Presidència 
procedeix a la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA 
d’aprovar per unanimitat: 

“La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 1 
d’octubre de 2008 acordà aprovar definitivament la 
modificació del Pla especial del Parc dels Olivars, 
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d'un text refós que incorpori 
una sèrie de prescripcions. D'acord amb les prescripcions 
fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme,  els serveis 
tècnics municipals han redactat el text refós d’aquesta 
modificació del Pla Especial. Atès el que disposa la Llei 
8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir 
de l’1 de juliol de 2007) i el que estableix el Decret Llei 
1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística, publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor 
des del dia següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme. De conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 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 en Ple l’adopció dels 
acords següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació 
del Pla especial del Parc dels Olivars, redactada pels 
reserveis tècnics municipals i promoguda per l'Ajuntament de 
Figueres, i que dóna compliment a les prescripcions 
determinades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en la seva sessió del dia 1 d’octubre de 2008. 2n.- 
Trametre dos exemplars del text refós a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva verificació i 
publicació. 3r.- Facultar l’Alcaldia presidència per a 
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----6. Personal: S’aprova definitivament la modificació de la 
plantilla de personal. El senyor Casellas Borrell procedeix a 
la lectura del dictamen següent: 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 5 de juny de 
2008, va acordar aprovar inicialment la modificació de la 
plantilla. A l’expedient constava un informe de l’interventor 
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municipal de fons i un altre del que subscriu que plantejaven 
l’existència de diverses objeccions legals a la documentació 
que se sotmetia a aprovació inicial. Abans de l’obertura del 
termini d’informació pública de l’expedient se’n va presentar 
una per la Sra. Eva Astarloa Caixàs que va ser registrada 
d’entrada el 12 de juny de 2008 amb el número 13214. Durant 
el termini d’informació pública de l’expedient s’han 
presentat les sis al·legacions següents: 1. Per part de les 
Sres. Zoa Molons de Sanromán i Montserrat Anguila Presas, en 
representació, respectivament, del Comitè de personal i de la 
Junta de personal, registrada d’entrada el dia 23 de juliol 
de 2008 amb el número 16198. 2. Per part del Sr. Martí Pou 
Molinet, registrada d’entrada el dia 24 de juliol de 2008 amb 
el número 16237. 3. Per part del Sr. Josep Ciurana Dorca, 
registrada d’entrada el dia 24 de juliol de 2008 amb el 
número 16247. 4. Per part de la Sra. Maria Geli Anglada, 
registrada d’entrada el dia 24 de juliol de 2008 amb el 
número 16251. 5. Per part del Sr. Narcís Torrent Cufí, 
registrada d’entrada el dia 24 de juliol de 2008 amb el 
número 16256. 6. Per part del Sr. Isidre Joher Sala, 
registrada d’entrada el dia 24 de juliol de 2008 amb el 
número 16262. L’al·legació de la Sra. Eva Astarloa Caixàs es 
refereix a la plaça de tècnic de gestió documental. 
Sol·licita que la dependència orgànica sigui de l’arxiver 
municipal i no del cap de cultura; que la forma de provisió 
sigui la de concurs oposició i no la de concurs; que la 
dedicació horària del lloc sigui de matí i tarda i no de 
matins de 8 a 15 hores; que, quant a les funcions bàsiques 
del lloc, siguin les de realitzar les propostes de 
conservació i d’eliminació de documentació d’acord amb el 
marc legal i normatiu existent; que s’afegeixi com a funció 
bàsica la d’elaborar els instruments de descripció documental 
necessaris per tal de facilitar d’una manera ràpida i 
pertinent la documentació necessària per a la resolució d’un 
tràmit administratiu; que, quant als requisits per a la 
provisió del lloc, siguin el de ser diplomat universitari de 
primer cicle o equivalent i no el de diplomat universitari; 
que, quant als mèrits rellevants a considerar en la provisió, 
ha de tenir formació en l’àmbit de l’arxivística i la gestió 
de documents i no en l’àmbit de la biblioteconomia, 
arxivística i/o documentació; que, en quant als mèrits 
rellevants a considerar en la provisió, ha de tenir 
experiència en l’àmbit de l’arxivística i la gestió 
documental a l’administració i/o al sector privat i no en 
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l’àmbit de la gestió documental a l’administració i/o al 
sector privat. Finalment, conclou l’al·legació dient que el 
perfil de la persona que ha de cobrir aquesta plaça de tècnic 
de gestió documental per a l’Arxiu Municipal és el d’una 
persona que estigui en possessió d’una diplomatura o hagi 
realitzat tres anys d’una carrera universitària com a mínim i 
que, a posteriori, hagi continuat la seva formació a l’Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) o bé 
hagi realitzat un màster d’arxivística. L’al·legació de les 
Sres. Zoa Molons de Sanromán i Montserrat Anguila Presas 
manté que establir de forma general la lliure designació com 
a forma de provisió dels llocs de treball contradiu  els 
articles 78 i 80 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i 62 
i 63 del Text refós dels preceptes vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública; que s’han creat dues places de 
conserge per a centres cívics que podrien substituir l’actual 
contracte administratiu amb SERSA, però que, en canvi, no 
s’ha fet el mateix respecte dels treballadors que cedeix 
SERSA amb destí a Serveis Socials (informadors locals socials 
i monitors del menjador social); que únicament s’incrementa 
el complement de destí dels llocs de treball dels 
aparelladors que fan les tasques d’inspector d’Urbanisme i 
Medi  Ambient i tècnic en Disciplina urbanística, però que 
aquest augment és insuficient perquè continuen tenint 
retribucions complementàries inferiors a les establertes per 
als aparelladors que ocupen els llocs de tècnic d’Habitatge i 
d’aparellador cap del Departament d’Obres i Serveis i que 
aquesta discriminació no té justificació; que aquesta 
discriminació crida més l’atenció si es consideren els 
importants augments de retribucions que han tingut en els 
darrers anys els arquitectes i no les dels esmentats 
aparelladors; que sol·liciten que les retribucions dels 
aparelladors esmentats en primer lloc siguin equiparades a la 
de la resta d’aparelladors; que el complement específic  de 
les dues places d’enginyers que es creen es valoren molt 
menys que el de les places d’arquitecte; que aquesta 
diferència no té justificació, ja que les funcions dels llocs 
són equivalents en relació a la titulació professional 
respectiva; que sol·liciten que aquestes places d’enginyer 
tinguin les mateixes retribucions que les d’arquitecte; que 
l’encarregat dels zeladors incomprensiblement té unes 
retribucions exactes a les dels zeladors que en depenen; que 
sol·liciten que les retribucions de l’encarregat de zeladors 
siguin les adequades a la categoria i lloc. Finalment, 



� ���

sol·liciten que s’introdueixin els canvis respecte el 
document aprovat inicialment que resulten de l’escrit 
d’al·legacions. L’al·legació del Sr. Martí Pou Molinet exposa 
que la diferència de l’import del complement específic de 
l’arquitecte  i dels enginyers és  en favor del primer de 
10.258,04 euros; que les funcions dels arquitectes i dels 
enginyers establertes en les fitxes descriptives dels llocs 
de treball són gairebé idèntiques i que, en conseqüència, 
sol·licita que s’equipari l’import del complement específic 
dels enginyers amb el dels arquitectes i que el terme 
“enginyer superior agrícola” sigui substituït pel  
d’“enginyer agrònom”, ja que aquesta és la titulació 
correcta. L’al·legació del Sr. Josep Ciurana Dorca manté que 
el complement específic del lloc Cap del servei 
d’assessorament jurídic d’urbanisme i obres es fixa en 
11.278,21 euros que prové de l’aplicació de l’increment de 
l’índex de preus al consum sobre el complement específic 
fixat l’any 1999; que en l’esmentat any 1999 els arquitectes 
tenien atribuït un complement específic de 18.136,32 euros, 
mentre que el del cap del servei esmentat era de 9.437,09 
euros; que l’any 2005 es va incrementar el complement 
específic dels arquitectes de manera que la diferència entre 
el complement específic dels arquitectes i el del cap de 
servei de referència va passar del doble al triple en favor 
dels arquitectes, ja que el seu complement específic es va 
fixar en 28.423,96 euros; el complement específic que consta 
en les fitxes de l’expedient és de 29.468,09 euros per als 
arquitectes i d’11.278,21 euros per al cap de servei 
esmentat. Que la modificació aprovada inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 5 de juny de 2008 consolida unes 
diferències en el  complement específic dels arquitectes que, 
en relació a la valoració dels llocs de treball efectuada per 
l’Ajuntament l’any 1999, no s’han sotmès a cap procés 
d’avaluació dels llocs de treball; que les diferències 
exposades tendeixen a consolidar una desproporció que 
s’aparta de criteris objectius; que hauria de ser corregida o 
reequilibrada tenint en compte que les característiques 
específiques dels llocs de treball examinats i la dificultat 
tècnica o dedicació d’uns professionals respecte d’altres no 
justifica l’increment de les diferències ja existents en els 
complements específics respectius. Finalment, sol·licita que 
sigui corregit el complement específic assignat al Cap del 
servei d’assessorament jurídic d’Urbanisme i Obres mantenint 
la proporció que guardava amb el complement específic del 
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lloc d’arquitecte i que va ser desequilibrat a partir de 
l’any de 2005. L’al·legació de la Sra. Mariona Geli Anglada 
exposa que en totes les fitxes corresponents als llocs de 
treball que consten en l’expedient figura com a forma de 
provisió la lliure designació, la qual cosa és contrària a 
tota la normativa; que l’article 78 de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic estableix que les administracions públiques 
proveiran els llocs de treball mitjançant procediments basats 
en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat; 
que l’article 79 del mateix Estatut estableix que el concurs 
és el procediment normal de provisió de llocs de treball i 
que els mèrits i capacitat es valoraran per un òrgan 
col·legiat; que l’article 80 de l’Estatut referit regula que 
s’establiran per normativa els llocs que per la seva especial 
responsabilitat i confiança puguin cobrir-se per lliure 
designació amb convocatòria pública; que en termes semblants 
s’expressa la normativa pròpia de Catalunya aplicable als ens 
locals; que al lloc de treball de Cap de servei 
d’assessorament jurídic i llicències mediambientals 
s’estableix, quant a disponibilitat horària, que pot requerir 
major disponibilitat horària; que això no està establert per 
a cap altre lloc a ocupar per llicenciats en dret i que 
contradiu l’establert al Conveni i Pacte per als col·lectius 
administratiu, tècnic i aquells altres que, sense tenir 
aquest caràcter, puguin assimilar-s’hi. Que si cada vegada 
s’estableixen més excepcions els convenis queden en paper 
mullat. Finalment, sol·licita que en l’acord d’aprovació 
definitiva de l’expedient s’atenguin les al·legacions. 
L’al·legació del Sr. Narcís Torrent Cufí exposa que el 
complement específic del seu lloc de treball, que té per 
funcions la defensa jurídica contenciosa administrativa, és 
el mateix que el de tots els tècnics d’Administració general 
de la plantilla, encara que des de fa més de cinc anys porta 
a terme de manera ininterrompuda les funcions de 
representació i defensa de l’Ajuntament en totes les matèries 
contencioses administratives. Que aquestes funcions abans 
dels cinc anys esmentats, i des de l’any 2001, les havia 
desenvolupat de forma discontínua; que la feina que 
desenvolupa és molt diferent, ja que, respecte als temes de 
fons, intervé en tots els recursos contenciosos interposats 
contra la totalitat de l’activitat de les diferents àrees i 
serveis; que assumeix no solament la defensa, sinó la 
representació de l’Ajuntament en totes les matèries; que la 
retribució d’aquestes funcions diferenciades no han estat 
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valorades mai de manera igualment diferenciada, resultant que 
en la resta de les administracions públiques l’exercici 
d’aquestes funcions lletrades es valora amb un complement 
específic adequat a la responsabilitat atribuïda; que tot 
això li seria completament indiferent perquè, diu, el que vol 
és guanyar plets i no diners si és que això no causés un 
greuge comparatiu respecte de les funcions desenvolupades i 
els complements específics fixats; que en les noves places 
creades per a arquitectes es fixen uns complements específics 
de 29.468,09 euros quan les funcions que estan atribuïdes al 
que defensa i representa  l’Ajuntament en el contenciós 
administratiu tenen una major responsabilitat; que això es 
pot veure en la valoració de les funcions que desenvolupa en 
els llocs de treball similars existents en els cossos 
equivalents de totes les administracions sense cap excepció; 
que ja l’any 2005 els llocs d’arquitecte cap d’àrea van ser 
objecte d’un increment en la fixació del complement específic 
que modificava allò aprovat en la valoració de llocs de 
treball aprovada pel Ple a l’any 1999. Finalment, conclou 
demanant que la retribució de cada lloc de treball sigui 
proporcional a la complexitat i responsabilitat de la tasca 
desenvolupada. L’al·legació del Sr. Isidre Joher Sala 
manifesta que ocupa la plaça de Cap del servei de manteniment 
d’obres i serveis. Que sol·licita que es modifiqui l’horari 
setmanal de tal manera que sigui de 35 hores i no de 37,30 
hores; que, respecte de la tipologia de la jornada, consti 
matins de 8 a 15 hores en lloc de matins de 8 a 15 hores i 
una tarda i que, quant a l’apartat de provisió del lloc, 
caldria afegir a l’expressió “coneixements de llengua 
catalana” l’expressió “Nivell C”. Vist el que disposa la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals que va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de 
Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de la 
normativa vigent, la Comissió informativa de l'àrea de 
serveis econòmics i generals, i de promoció, comerç, turisme 
i participació ciutadana proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1.- Estimar l’al·legació  de la Sra. Eva Astarloa 
Caixàs quant als següents aspectes referits a la plaça de 
Diplomat en documentació: que la dependència orgànica serà de 
l’arxivera municipal; que la forma de provisió serà la de 
concurs oposició; que l’horari serà de matí i tarda, de 10 a 
13 hores i de 15 a 19 hores, de dilluns a divendres; que les 
funcions seran les que especifica la Sra. Eva Astarloa Caixàs 
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en la seva al·legació. 2.- Desestimar l’al·legació de la Sra. 
Eva Astarloa Caixàs quant als requisits per a la provisió del 
lloc i fixar que la titulació exigida serà la de Diplomatura 
en biblioteconomia i documentació o acreditar que s’hagin 
superat els 60% dels crèdits de la llicenciatura en 
documentació. 3.- Desestimar l’al·legació presentada per les 
Sres. Zoa Molons de Sanromán i Montserrat Anguila Presas en 
representació, respectivament, del Comitè de personal i de la 
Junta de personal quant a la forma de provisió dels llocs de 
treball, ja que es considera que a partir del nivell 25 
procedeix la de lliure designació; quant a la creació de 
places d’informadors locals socials i de monitors de 
menjadors, ja que aquesta matèria correspon a la capacitat 
d’organització dels serveis municipals de la qual és titular 
l’administració i quant als complements retributius de 
determinades places, ja que està a punt d’iniciar-se una 
catalogació i nou sistema retributiu dels llocs de treball. 
4.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Martí Pou Molinet 
en el sentit que la titulació exigida per a accedir a la 
plaça a què fa esment sigui la d’enginyer agrònom i no la 
d’enginyer superior agrícola, ja que aquesta no existeix. 5.- 
Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Martí Pou Molinet  
quant als complements retributius de determinades places, ja 
que està a punt d’iniciar-se una catalogació i nou sistema 
retributiu dels llocs de treball. 6.- Desestimar l’al·legació 
presentada pel Sr. Josep Ciurana Dorca amb la mateixa 
argumentació que l’exposada en el número 5 anterior. 7.- 
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. Maria Geli 
Anglada i suprimir la referència a la major disponibilitat 
horària prevista per al lloc de Cap de servei d’assessorament 
jurídic i llicències mediambientals. 8.- Desestimar 
l’al·legació presentada per la Sra. Maria Geli Anglada quant 
a la forma de provisió del lloc de treball esmentat en el 
número 7 anterior, ja que es considera que a partir del 
nivell 25 procedeix la de lliure designació. 9.- Desestimar 
l’al·legació presentada pel Sr. Narcís Torrent Cufí amb la 
mateixa argumentació que l’exposada en el número 5 anterior. 
10.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Isidre Joher 
Sala referida al lloc de Cap de servei de manteniment d’obres 
i serveis en el sentit que l’horari setmanal serà de 35 
hores; que la jornada serà de 8 a 15 hores i que el nivell de 
coneixement de la llengua catalana sigui el corresponent al 
Nivell C. 11.- Aprovar definitivament les modificacions en 
les plantilles de personal que tot seguit es diran: PLANTILLA 
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DE PERSONAL FUNCIONARI: SUPRIMIR. III - ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe 
tècnica superior. Plaça: enginyer municipal. Grup: A. Subgrup 
A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. B) SUBESCALA 
DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: places comeses especials. 
Plaça: Tècnic en gestió documental. Grup: C. Subgrup C2. 
Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. c) Classe : 
personal d'oficis. Plaça: operari. Grup: E. Nombre de places: 
1. Nombre de vacants: 1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
CREAR. II - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. a) Subescala 
tècnica. Plaça: Tècnic. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de 
places: 1. Nombre de vacants: 1. d) Subescala auxiliar. 
Plaça: Auxiliar. Grup: D. Subgrup C2. Nombre de places: 2. 
Nombre de vacants: 2. III - ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. 
A) SUBESCALA TÈCNICA. Classe: tècnica superior. Plaça: 
Arquitecte superior. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places:  
1. Nombre de vacants: 1. Plaça: Tècnic de gestió i informació 
territorial. Grup: A. Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. Plaça:  Enginyer superior industrial. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. Plaça:  
Enginyer de projectes d’urbanització i serveis. Grup: A. 
Subgrup A1. Nombre de places: 1. Nombre de vacants: 1. 
Classe : tècnica diplomada. Plaça: Enginyer tècnic 
industrial. Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. Nombre 
de vacants: 1. B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS. b) Classe: 
places comeses especials. Plaça: Diplomat en  biblioteconomia 
i  documentació. Grup: A. Subgrup A2. Nombre de places: 1. 
Nombre de vacants: 1. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: CREAR. 
BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES. Secció electricitat-lampisteria. 
Plaça: oficial 2n lampista. Titulació: graduat escolar, 1r 
grau de formació professional o equivalent. Nombre de places: 
1. Nombre de vacants: 1. GRUP DE SUBALTERNS. Plaça: porter-
ordenança. Titulació: certificat d'escolaritat. Nombre de 
places: 4. Nombre de vacants: 4. 12.- Aprovar definitivament 
les fitxes descriptives dels llocs de treball de nova creació 
que consten a l’annex 1). 13.- Aprovar definitivament les 
modificacions  de la relació dels llocs de treball de les 
fitxes descriptives que consten a l’annex 2)En aquest annex 
s’adjunta l’informe i l’organigrama  justificatius de les 
modificacions dels llocs de treballs de l’àrea d’urbanisme i 
medi ambient. 14.- Aprovar definitivament  les retribucions 
que  són   les  que consten a l’annex 3). 15.- Autoritzar 
l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 

que diu que estan absolutament en contra de la provisió de 
llocs de treball per lliure designació sense concurs i que hi 
votaran en contra. 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
ells també estan en contra d’aquest sistema de cobrir les 
provisions dels llocs de treball, ja que creuen que està en 
contra del que estableix l’Estatut Bàsic de la Funció 
Pública; que un els requisits que s’estableixen aquí per als 
llocs de lliure designació és que siguin llocs d’especial 
responsabilitat i confiança i que es poden cobrir mitjançant 
el procediment de lliure designació amb convocatòria pública; 
que consideren que tal com es fa a l’administració de l’estat 
aquests llocs de treball que són de lliure designació 
obligatòriament són a partir del nivell 27 que són càrrecs 
directius o bé càrrecs més auxiliars que fan les funcions de 
secretaria d’aquests càrrecs directius; que consideren que la 
millor manera de cobrir-se és mitjançant concurs que és el 
procediment normal de provisió de llocs de treball, ja que es 
poden veure les aptituds, els mèrits i la capacitat dels 
candidats; que si volen fer algunes places amb requisits 
especials en el propi concurs es podrien establir aquestes 
places amb uns mèrits específics; que la lliure designació 
permet una designació a dit pels llocs de treball que es 
poden cobrir amb nivell 25 que solen ser de tipus de gestió 
de grups A2; que consideren que no és el sistema ideal; que 
fa una discriminació entre tots els funcionaris; que no es 
contempla el principi d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat i que  votaran en contra. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, 
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero,  Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i 
Llueca Fonollosa; i en contra, els set membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i 
Borrego Torres. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que, a part de la intervenció merament jurídica en un 
primer cas, a la pràctica proveir d’aquesta manera implica 
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que en aquest Ajuntament tinguin responsabilitats d’un alt 
nivell persones que no poden emetre, per exemple, informes 
perquè no tenen la titulació adient; que és una de les 
conseqüències secundàries més enllà d’una interpretació 
jurídica o no i que per aquest motiu hi voten en contra i no 
s’abstenen. 
 
----7. Ordenances municipals: S’aprova provisionalment 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos i taxes per a l’any 2009. 

Fa ús de la paraula la Presidència que diu que proposa 
tractar de forma agrupada els punts 7 i 8, ja que es tracta 
de l’aprovació provisional d’ordenances que tenen a veure amb 
impostos, taxes i preus públics; que s’ha de fer una esmena 
en el punt 8, ja que aquesta  competència s’havia delegat a 
la Junta de Govern Local i que es considera oportú, després 
d’haver parlat els diversos grups municipals, que la recuperi 
el Ple; que s’ha de poder tractar i votar en el sí del 
plenari i que els grups municipals es puguin prosicionar; que 
el regidor delegat justificarà el punt 7 de l’ordre del dia; 
que quan es tracti el punt 8 s’haurà d’introduir una esmena 
consistent en incorporar un punt primer en la part 
dispositiva que ha de dir el següent: “Revocar les 
atribucions o competències que el Ple de l’Ajuntament va 
realitzar a favor de la Junta de Govern Local en la sessió 
del 7 de febrer de 2008 en allò que es refereix a la 
modificació de la reglamentació general dels preus públics 
municipals per a l’any 2009 i referit exclusivament a 
l’expedient al qual es refereix aquest dictamen”. Finalment, 
conclou dient que es pot procedir a fixar posició a l’entorn 
d’impostos, preus públics i taxes. 

Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu que 
primer vol comentar que al punt 8 hi ha una errada; que a la 
pàgina 6 dels preus públics on es modifiquen els preus del 
bus urbà hi ha hagut una errada en la tarja de 10 viatges, ja 
que hi consten 4,40 euros amb IVA inclós, quan ha de dir 
6,40; que ho diu prèviament perquè si es fa la comparació amb 
el mateix preu de l’any passat, l’any passat estava fixat en 
5,60 i ara ha d’estar a 6,40 i que ara explicarà una mica el 
raonament dels punts 7 i 8 conjuntament. Finalment, diu que 
s’ha d’introduir una esmena de tal forma que en la tarja de 
10 viatges on diu 4,40 euros amb IVA inclòs digui 6,40 euros 
amb IVA inclòs.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
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que diu que el fet que es retorni al ple una competència és 
perquè hi ha hagut un error i no perquè hi hagi voluntat 
política de fer-ho; que, en qualsevol cas, s’alegren que hi 
hagi la primera recuperació d’aquestes competències per al 
plenari, però que avui no ha estat fruit d’un acord, sinó 
d’una errada que retardava una tramitació; que s’alegren que 
la decisió sigui aquesta, però que ningú ha de poder 
interpretar que la resta de peticions que s’han fet en el 
plenari queden incorporades; que suposa que només s’incorpora 
aquesta i per la circumstància d’avui; que el senyor alcalde 
li ha dit al regidor d’hisenda que no ha de dir res i que 
suposa que no hi haurà cap més intervenció. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que s’ha de deixar aquest tema i anar a l’explicació dels 
expedients. 

A continuació, fa ús de la paraula novament el senyor 
Ollé Sangenís que diu que les ordenances fiscals estan 
formades pels impostos i les taxes; que en aquest ajuntament 
i en molts altres representen més de la meitat dels ingressos 
municipals; que regulen els tipus impositius que s’aplicaran 
el proper exercici i les normes comunes per a la seva gestió; 
que estableixen bonificacions, exempcions i reduccions i 
també es fixen els requisitis per al seu atorgament; que 
l’any 2009 en un context i amb un escenari de crisi econòmica 
molt conjuntural l’Ajuntament de Figueres afronta aquesta 
situació amb rigor, però també amb la voluntat que es pugui 
continuar desenvolupant amb millores els serveis públics 
aplicant un increment moderat en la presió fiscal; que la 
previsible reducció dels ingressos municipals condiciona la 
necessitat d’aplicar unes polítiques d’austeritat en la 
despesa, però que d’altra banda amb la necessitat de criteris 
de sostenibilitat amb projectes per promoure l’actitivat 
econòmica, l’ocupació i, fins i tot, la formació; que 
l’impuls de les inversions és un objectiu que ha de garantir 
per a tot l’any 2009 desenvolupar noves infraestructures en 
beneficis dels figuerencs i per fer de la ciutat una 
referència entre les destacades del país. 

Seguidament, el senyor Ollé Sangenís procedeix a la 
lectura del dictamen següent: 

“L'article 17 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, determina que les corporacions locals 
hauran d'acordar l'ordenació i modificació dels tributs amb 
temps suficient perquè puguin ésser publicats els acords 
definitius i el text íntegre de les ordenances abans de la 
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seva entrada en vigor, o sigui, abans del dia 1 de gener de 
2009. Per la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos locals, s'ha aplicat la normativa 
establerta en els articles 59 a 110 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, a fi de poder exigir les 
noves tarifes a partir del dia 1 de gener de 2008, d'acord 
amb els costos dels serveis que presta la Corporació. És per 
tot això que la Comissió Informativa de l’àrea de serveis 
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i 
participació ciutadana proposa a l'Ajuntament en Ple 
l'adopció dels acords següents: 1. Aprovar provisionalment 
l'expedient de modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos i taxes, segons text annex. 2. 
Exposar al públic l'expedient mitjançant edictes al tauler 
d'anuncis de la corporació durant el termini de 30 dies 
comptats a partir de la publicació de l'edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin 
examinar-lo i presentar les reclamacions adients. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap 
reclamació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 3. Autoritzar l'alcalde-president perquè faci 
tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels 
acords anteriors.” 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que accepta que no hi pugui haver més de dues 
intervencions i que dedicarà la primera a demanar aclariments 
al regidor d’hisenda; que entendrà que la resposta s’ha de 
vincular al conjunt del govern i que les explicacions del 
senyor regidor són assumides per la resta del govern; que  
quan parla de pressupostos amb  el senyor Ollé no ha de 
semblar que tenen una diferència de criteri com ja es va 
notar a l’hora d’aprovar els pressupostos; que no és un tema 
entre tots dos, sinó que el grup municipal d’Esquerra 
Republicana Catalunya considera unes coses, el govern en 
considera unes altres i el Partit Popular unes altres; que 
això s’ha d’anar recordant perquè si no semblen disputes 
personals quan són diferències de fons; que ha de quedar ben 
clar que són discrepàncies de gestió i de plantejament de 
l’activitat econòmica i que no hi ha cap altre tipus de 
discrepància; que es diran algunes coses que segurament no 
seran gaire agradables, però que són en clau de gestió 
pressupostària; que és bo que es digui; que el seu grup, ni a 
través del que han llegit a la premsa, ni a través del que 
se’ls va explicar en la comissió informativa, ha acabat de 
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saber realment en quin percentatge afecten els impostos i 
taxes a l’activitat econòmica que diu el govern que va 
promoure i que va presentar en una llarga bateria de mesures; 
que es volen fixar especialment en una activitat econòmica 
que malauradament amb el seu descens ha generat el declivi 
dels ingressos municipals pel concepte de la construcció; que 
en aquest camp el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya no ha estat capaç d’entendre quin és el percentatge 
d’increment impositiu sumant el tipus de gravamen i les 
taxes; que l’impost és un tipus de gravamen i les taxes és 
que s’ha de cobrar pel que costa oferir el servei; que el 
senyor Ollé ha dit molt bé impostos i taxes per separat, però  
que sumen i quan una persona ha de fer una obra ha de pagar 
dues coses i ha de saber si pagarà més o pagarà menys sumant 
els dos conceptes; que la pregunta que cal formular es quant 
augmenten els impostos i les taxes en el cas de la 
construcció respecte a l’any passat; que la pregunta que vol 
formular és si un ciutadà de Figueres vol fer unes obres, 
menors en el cas d’un ciutadà particular i majors en el cas 
d’una promoció immobiliària, què pot costar de més 
impositivament des d’un immmoble que pugui costar 60.000 
euros o d’unes obres menors que puguin costar 3.000 d’una 
casa particular; que la pregunta és quin és el tipus 
impositiu; que si es fa cas del que diuen els diaris no 
surten els números; que el senyor Ollé no va detallar aquest 
tema a la comissió informativa; que demana l’aclariment; que 
avança que no els agraden les xifres; que hi votaran en 
contra; que presentaran al·legacions, ja que  és una 
aprovació en primera fase i provisional i que només vol un 
aclariment. 

 
---- Durant intervenció del senyor Canet Coma, a les dinou 
hores i vint-i-set minuts, compareix la senyora Mata Solsona  
que s’incorpora a la sessió. 

 
A continuació, intervé el senyor Casas Luís que diu que 

no s’estendrà tant com el senyor Canet; que volen presentar 
les seves al·legacions per a intentar aportar coses en 
positiu en els dos expedients; que també votaran en contra a 
fi de poder presentar aquestes al·legacions; que no poden 
votar en contra del punt primer del dictamen  vuitè, ja que 
estan d’acord en recuperar aquestes competències; que  
votaran en contra; que sap que s’aprovarà, ja que el govern 
ho aprovara; que vol fer una petita reflexió; que no pensa 
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intervenir més; que la Presidència a la Junta de Portaveus ha 
parlat de dues intervencions; que creu que, pel fet de 
tractar-se dos dictamens junts, les intervencions haurien de 
ser quatre; que haurien de ser dues per cada dictamen i que 
ho posa a la consideració de la Presidència.  

Seguidament, torna a fer ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que, si no ho ha entès malament, el senyor 
Canet ha preguntat quin és el tipus impositiu, que quant 
costaria una obra menor i que quant augmenten les taxes; que 
contestarà aquestes preguntes una per una; que suposa que va 
en referència a un punt nou que s’ha introduït aquest any com 
és el de l’atorgament de llicències urbanístiques; que el 
tipus impositiu de l’impost de construccions i obres és el 
3,70% i que s’incrementa un 0,15 respecte a l’any anterior; 
que l’any anterior era un 3,55 i aquest any serà d’un 3,70; 
que això representa un 4,23%; que les taxes de terme mig s’ha 
cregut convenient augmentar-les amb un 4,90; que aquest 4,23 
està per sota del promig de la resta de taxes; que hi ha 
hagut una modificació en referència a l’atorgament de 
llicències urbanístiques, ja que fins ara s’havien aplicat 
només uns mínims per als diferents expedients com són 
expedients de ruïna total, llicències per obres de nova 
planta, per canvis de titularitat de llicències o per obres 
menors que no eren subjectes a presentació de projectes; que 
suposa que les quanties que s’aplicaven venien d’una 
tradició, però que quan els serveis tècnics han aplicat el 
principi de recuperar amb aquestes taxes el cost s’ha 
considerat convenient fer-ho de dues maneres; que per un 
costat s’han augmentat els mínims que s’estaven aplicant i 
després s’ha aplicat una taxa del 0,75% sobre el cost de 
l’obra; que això vol dir, per exemple, que s’han fet anàlisis 
de tres tipus de llicència d’expedients; que en el cas d’un 
habitatge unifamiliar, considerant un cost de l’ordre de 
200.000 euros, aplicant la taxa de 0,75 voldria dir que 
s’hauria de pagar 1.500 euros quan abans se’n pagaven 365; 
que si això s’aplica a un bloc de pisos d’un cost aproximat 
de dos milions d’euros es pagarà el 0,75 que serà una taxa de 
15.000 euros i que això és tot. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que li agradaria que l’alcalde es 
pronunciés sobre el nombre d’intervencions que ha demanat el 
senyor Casas. 
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Seguidament, intervé la Presidència que diu al senyor 
Canet que ha de fer ús del seu torn d’intervenció i que el 
ple s’ha d’anar succeint. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que les intencions són clares i com que la 
Presidència no donarà cap més torn d’intervenció utilitzarà 
el de precs i preguntes per a demanar els aclariments que no 
se li han contestat durant la intervenció; que això no se li 
podrà impedir; que vol dir al senyor Ollé que ja li agrada 
que ho matisi, però que hagués estat molt bé que quan es 
presenten els comptes a l’opinió pública es presentessin amb 
aquesta claredat; que la pregunta de fons que ha formulat és 
quant pagaria de més una persona que vol fer obres; que si 
s’agafen els titulars s’acaba pensant que el gravamen de la 
construcció a Figueres no ha augmentat; que va demanar 
disculpes durant l’últim plenari perquè havia somrigut quan 
estava parlant algú i que agrairia que es mantingués el 
mateix respecte. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que no té res a veure el respecte o la falta de respecte amb 
què en algun moment pugui considerar que ha de fer alguna 
consideració al regidor delegat d’aquesta qüestió i que s’ha 
de continuar. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que la pregunta és tant senzilla i tant 
vulgar com què li costarà de més respecte a l’any anterior a 
una persona o a una entitat construir a Figueres; que el 
senyor regidor ha dit unes xifres que coincideixen amb les 
que el grup d’Esquerra Republicana han fet; que el senyor 
Xavier Besora s’ha dedicat a analitzar, amb tota la calma que 
han de tenir pel fet de ser oposició, aquests aspectes 
econòmics; que llegirà unes xifres més perquè una altra 
vegada es tingui la precaució d’utilitzar les xifres amb 
propietat, ja que la gent treu impressions equivocades i que 
se les poden trobar quan vinguin a fer l’acte de demanar una 
llicència d’obres; que no valorarà si el canvi s’havia de 
fer; que no es pronuncia si abans la taxa per llicències 
urbanístiques era molta o poca; que no s’hi ficarà; que  
quant a obres menors, per un pressupost de 3.000 euros,  
l’any 2008 haguessin pagat 45 euros, ara en pagaran 200 i que 
això és un augment del 344%; que per un de 6.000, passarà de 
45 a 200, el mateix increment, i així fins als 24; que si 
algú ha de fer una obra menor de 48.000 euros passarà de 
pagar 45 a 360 euros, és a dir, un 700% i que en un 
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pressupost de 60.000 passarà de 45 a 450, un increment del 
900% en taxes; que si es miren les obres majors, a 30.000 
l’increment és del 45%, a 60.000 és del 63%, a 120.000 del 
227%, a 240.000 del 555%, a 480.000 és del 1210% i a 600.000 
euros és del 1535%; que si això ho ajunten amb l’increment 
respecte a l’Index de preus al consum de l’Impost sobre 
Construcions, resulta que la mitjana d’increments, sumant els 
dos conceptes, per 30.000 és del 12,70%, per 60.000 de l’11%, 
per 120.000 del 17,75%, per 240.000 euros del 21,45%, per 
480.000 euros del 23,35% i per 600.000 euros del 23,85%; que 
en el cas de les obres menors valorades en 3.000 euros 
l’increment serà del 104,60% i així anar baixant fins al 
22,75% per les de 60.000 euros; que creu que, com a mínim, 
s’hauria d’argumentar el per què d’aquests increments 
exageradíssims; que segons el seu criteri provenen del 
descens de la previsió d’ingressos que ja havien d’haver 
previst i que no van preveure; que políticament consideren 
que una millor gestió i austeritat no els hauria d’obligar a 
fer aquests increments extraordinàriament elevats; que de 
vegades s’escolten des d’aquesta sala les comparatives amb 
d’altres municipis i que convida a fer-los amb Girona, Olot, 
Blanes o Palamós; que potser descobriran que no només poden 
competir amb Girona, sinó que els sobrepassen de llarg; que 
com a capitalitat no, però que a l’hora de pujar i de cobrar 
les llicències d’obres són la capital sense discussió de les 
comarques gironines; que si compara Girona amb Figueres fa, 
fins i tot, mal d’ulls; que  el govern fa la pedagogia perquè 
els convé i que és molt legítim; que el grup d’Esquerra farà 
la pedagogia que els convé i és molt legítima com és difondre 
les xifres; que si s’equivoquen agafaran el paraigua, però 
que creuen que no; que els percentatges són aquests; que 
malauradament qui es va equivocar en la previsió de 
recaptació no van ser ells, sinó el govern; que és igual; que 
ja en tornaran a parlar un altre dia; que sincerament haurien 
d’explicar per què augmenten les taxes a aquest nivell; que 
no sap si hi estaran d’acord o no, però que colar-ho només 
parlant de l’increment com el cost de la vida no és dir la 
veritat a la gent i que no és un exemple de promoure 
l’activitat econòmica, ja que amb aquestes mesures no creu 
que es promogui l’activitat econòmica de la construcció. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que abans de continuar vol fer una precisió de caràcter 
tècnic; que la vocació dels preus públics i de les taxes és 
que puguin sostenir el cost dels serveis que es presten; que 
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amb això ja respon una mica la preocupació del senyor Canet; 
que la taxa fixa que hi havia per a aquestes llicències amb 
prou feines servia per a pagar l’administratiu que ho 
gestiona; que durant molts anys s’havia cronificat aquesta 
situació; que ara es normalitza; que els números tenen aquest 
efectes multiplicador; que creu que és una situació 
homologable a d’altres ciutats mitjanes i que ja es pot 
procedir a la votació dels dictaments. 

Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els tretze membres de l’Ajuntament següents: 
Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero,  
Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard 
Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro 
Hurtado i Llueca Fonollosa; i en contra, els vuit membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas 
Luis i Borrego Torres. 
 
----8. Ordenances municipals: S’aprova provisionalment la 
modificació de la reglamentació generals dels preus públics 
municipals per a l’any 2009. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura del dictamen següent:  

“Els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, determinen els tràmits a 
seguir i les competències per l'establiment i modificació 
dels preus públics municipals. Atès que s'han incrementat els 
costos dels serveis que es presten per a la utilització del 
Teatre municipal el Jardí, del centre de dades municipal, de 
les instal·lacions municipals i del transport col·lectiu de 
persones amb autobús, així com per a la instal·lació de 
comptadors d'aigua, es fa necessària l’aprovació de les noves 
tarifes que han de regir a patir del dia primer de gener de 
l'any 2009, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis 
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i 
participació ciutadana , proposa que la Junta de Govern 
Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament, adopti els 
acords següents: 1. Aprovar provisionalment la modificació de 
la reglamentació general dels preus públics municipals, 
segons text annex. 2. Exposar al públic l'expedient 
mitjançant edicte al tauler d'anuncis de la corporació durant 
el termini de 30 dies comptats a partir de la publicació de 
l'edicte al Butlletí Oficial de la Província, a fi que els 
interessats puguin examinar i presentar les reclamacions 
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adients. Transcorregut el període indicat sense haver-se 
formulat cap reclamació, els acords adoptats restaran 
aprovats definitivament. 3. Autoritzar l'alcalde-president 
perquè faci tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors.” 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, les esmenes presentades per la Presidència i 
pel senyor Ollé Sangenís a les que s’ha fet referència en el 
punt 7 de l’ordre del dia. 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament amb els vots 
favorables dels tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila 
Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero,  Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i 
Llueca Fonollosa; i en contra dels vuit membres de 
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas 
Luis i Borrego Torres, adopta l’acord següent: 

“Els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, determinen els tràmits a 
seguir i les competències per l'establiment i modificació 
dels preus públics municipals. Atès que s'han incrementat els 
costos dels serveis que es presten per a la utilització del 
Teatre municipal el Jardí, del centre de dades municipal, de 
les instal·lacions municipals i del transport col·lectiu de 
persones amb autobús, així com per a la instal·lació de 
comptadors d'aigua, es fa necessari l'aprovació de les noves 
tarifes que han de regir a patir del dia primer de gener de 
l'any 2009. Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 1. 
Revocar les atribucions o competències que el Ple de 
l’Ajuntament va realitzar a favor de la Junta de Govern Local 
en la sessió del 7 de febrer de 2008 en allò que es refereix 
a la modificació de la reglamentació general dels preus 
públics municipals per a l’any 2009 i referit exclusivament a 
l’expedient al qual es refereix aquest dictamen. 2. Aprovar 
provisionalment la modificació de la reglamentació general 
dels preus públics municipals, segons text annex. 3. Exposar 
al públic l'expedient mitjançant edicte al tauler d'anuncis 
de la corporació durant el termini de 30 dies comptats a 
partir de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, a fi que els interessats puguin examinar i 
presentar les reclamacions adients. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords 
adoptats restaran aprovats definitivament. 4. Autoritzar 
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l'alcalde-president perquè faci tants actes i gestions com 
calguin per a l'execució dels acords anteriors”, amb 
l’incorporació al text annex de l’esmena presentada pel 
senyor Ollé Sangenís. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que vol donar resposta al que plantejava el senyor Casas; 
que tots els grups poden decidir si s’agrupen dos punts de 
l’ordre del dia o no; que si consideren que dos punts no es 
poden agrupar no s’agrupen, però que allò que no poden 
decidir és acumular torns d’intervenció i que el reglament 
existeix perquè tots s’han posat d’acord en com s’ha de fer 
de forma ordenada un debat. 

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
estaven d’acord en tractar conjuntament els dos punts com 
s’ha fet altres vegades; que si no hi haguessin estat d’acord 
també s’hagués fet perquè el govern té la majoria; que ha 
apel·lat a la benevolència del senyor alcalde; que no volia 
tornar a intervenir; que simplement ha apel·lat que 
reconsideri el tema; que si no ho vol fer és igual; que al 
cap i a la fi ja ha dit que no volia intervenir més; que creu 
que si hi ha dos dictamens per més que s’agrupin potser 
arribarà un moment que ho voldran agrupar tot i amb un sol 
punt s’aprovarà tot; que són criteris; que el govern és el 
que mana; que te majoria i que els dóna l’enhorabona.  

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no és potestat de l’alcalde decidir 
si s’agrupen o no dos punts de l’ordre del dia; que ho 
decideix el plenari i, en tot cas, no s’ha fet ni es farà 
mai; que si el plenari considera que l’ordre del dia s’ha 
aprovat en uns termes un cop arriba al plenari no és 
discutible i que el senyor secretari pot confirmar després 
del plenari que l’ordre del dia fixat no el pot alterar ni el 
seu president. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que 
diu que si la majoria acorda agrupar 2 o 3 o 4 dictamens 
s’hagués pogut fer i votar tots, però que el fet de donar més 
intervencions creu que sí que és voluntat de l’alcalde; que 
potser està equivocat; que potser el senyor secretari després 
li pot explicar més bé; que creu que és voluntat de l’alcalde 
el fet de donar més intervencions; que aquest és el tercer 
cop que intervé i que havia dit que no volia fer-ho més, però 
que el senyor alcalde l’obliga. 
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A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que al final del plenari ho acabaran 
d’aclarir. 
 
----9. Emprèstits: S’aprova la concertació d’una operació de 
préstec amb l’entitat Banco de Crédito Local de España. El 
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“L’Ajuntament en Ple, per acord del dia 7 de febrer de 
2008 va aprovar la concertació d’una operació de préstec per 
un import total de 535.000,00 euros, pel finançament de les 
inversions a mig termini a executar en l’exercici 2008. Atès 
que s’han comunicat a totes les entitats bancàries amb seu a 
la ciutat de Figueres i a la resta d’entitats que tenen 
compte obert amb l’Ajuntament les condicions per a la 
concertació de l’esmentada operació de préstec, i vist que la 
proposta més favorable pels interessos de la Corporació és la 
presentada per l’entitat Banco de Crédito Local de España, la 
Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i 
Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i Participació 
Ciutadana, proposa que el Ple de l’Ajuntament, adopti els 
acords següents:   1. Aprovar la concertació d’una operació 
de préstec de 535.000 euros amb l’entitat Banco de Crédito 
Local pel finançament de les inversions a mig termini a 
executar en l’exercici 2008, amb les condicions següents:  
Import del préstec: 535.000 euros. Termini del préstec: 5 
anys. Amortització del préstec: 5 anys. Tipus d’interès: 
Tipus fix del 4,85% per a cada període trimestral en què el 
tipus euríbor a 3 mesos sigui inferior al 5,55%. Variable per 
cada període trimestral a l’euríbor 3 mesos més 0,40%, en què 
el tipus euríbor 3 mesos sigui superior al 5,55%. Les 
liquidacions d’interessos, revisions i amortitzacions seran 
per trimestres vençuts. Comissions: 0%. Intervenció de la 
pòlissa de préstec: Secretari de la Corporació. 2. Comunicar 
a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances, la concertació de l’esmentada operació 
de préstec de conformitat amb el que estableix l’article 2 de 
l’ordre de 28 de juny de 1999 modificada per l’Ordre ECF 
324/2003 de 2 de juny i l’Ordre ECF 138/2007 de 27 d’abril 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 3. Facultar l’Alcaldia-Presidència per dur a terme 
tants actes i gestions com calguin per l’execució dels acords 
anteriors.” 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que podrien estar en desacord amb els motius que 
porten a l’operació de crèdit, però no amb la forma com s’ha 
tramitat des de la regidoria d’hisenda; que hi votaran a 
favor, però que demanen que s’els faci arribar per escrit el 
total de les operacions de crèdit concertades des que hi ha 
aquest govern municipal; que només volen una enumeració de 
les operacions de crèdit concertades amb el motiu i el total 
que pugen i que votaran a favor del dictamen. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Ollé Sangenís 
que pregunta al senyor Canet si el que demana són les 
concertades o les disposades. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que demana les operacions concertades. 

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

 
----10. Serveis municipals: S’acorda augmentar inicialment el 
capital social i aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts de Figueres de Serveis SA. La senyora Navarro 
Hurtado procedeix a la lectura del dictamen següent el qual 
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“La representació de l’empresa municipal Figueres de 
Serveis SA ha presentat les instàncies número de registre 
d’entrada 2934/2008 i 19086/2008 a les que adjunta dos acords 
del Consell d’Administració de l’esmentada entitat mitjançant 
els quals se sol·licita que l’Ajuntament de Figueres 
modifiqui els articles 6è i 14è dels Estatuts de la referida 
societat municipal. Procedeix tramitar l’expedient per 
resoldre les sol·licituds formulades per Figueres de Serveis 
SA. És d'aplicació l'article 212.5 en relació amb el 201 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. 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: 1. Augmentar inicialment el capital social de 
Figueres de Serveis, SA (Fisersa) en la xifra de 100.368,67 
Euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 167 
noves accions representades per títols nominatius d’igual 
valor nominal i contingut de drets que les anteriors i 
numerades correlativament de 833 a 999, ambdós inclosos. Les 
noves accions hauran d’ésser íntegrament desemborsades en el 
moment de la subscripció a través de l’aportació dinerària de 
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100.368,67 Euros corresponent a les accions 833 a 999. 2. 
Determinar inicialment que l’aprovació de la subscripció i 
desembors de les noves accions la realitzarà en un mateix 
acte l’únic soci, l’Ajuntament de Figueres, amb domicili 
social a la plaça de l’Ajuntament núm. 12 de Figueres, amb 
NIF P1707200J, el qual subscriurà les 167 noves accions, 
números 833 a 999, ambdós inclosos, pel seu valor nominal 
conjunt de 100.368,67 Euros que desemborsarà amb l’ingrés al 
compte corrent 2100/1033/02000035045 de Figueres de Serveis, 
SA, mitjançant xec bancari per import de 100.368,67 Euros. 
L’entitat bancària haurà de lliurar el corresponent 
certificat de l’ingrés efectuat. 3. Aprovar inicialment la 
modificació de l’article 6è dels estatuts de Figueres de 
Serveis, SA de tal forma que la seva nova redacció sigui la 
següent: “El capital social és de 600.408,99 Euros (sis-cents 
mil quatre-cents vuit euros amb noranta-nou cèntims d’euro), 
representat per 999 accions nominatives ordinàries de 601,01 
euros  (sis-cents un euros amb un cèntim d’euro) cadascuna, 
numerades correlativament de núm. 1 al 999, ambdós inclosos, 
totalment subscrites i desemborsades i intransferibles a cap 
persona diferent del seu únic titular, l’Ajuntament de 
Figueres. 4. Aprovar inicialment la modificació de l’article 
14è de tal forma que la seva nova redacció sigui la següent: 
“La societat estarà regida, administrada i representada pel 
Consell d’Administració, que podrà ser retribuït amb el que 
la Junta General acordi anualment per a compensar 
l’assistència a les reunions del Consell, el qual, en 
especial, ostentarà l’administració i representació, tant 
judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de 
gestió, administració i disposició, per a tota classe d’actes 
i contractes compresos a l’objecte social delimitat als 
Estatuts”. 5. Sotmetre l'expedient a informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils. 6. Determinar que els acords 
anteriors assoliran el caràcter de definitius sense 
necessitat d'adoptar acords expressos en tal sentit per al 
supòsit que durant el termini d'informació pública de 
l'expedient no es presentin al·legacions ni suggeriments. 7. 
Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l’execució dels acords 
anteriors.” 
 
----11. Patrimoni municipal: Es recupera d’ofici la possessió 
indegudament perduda de la part de la finca on es troba 
ubicat el Camp de Futbol de la Marca de l’Ham. La senyora 
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Pineda Llauró procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Vist que l’Ajuntament és propietari de la finca on es 
troba ubicat el Camp de Futbol de la Marca de l'Ham, que 
consta inscrita al tom 1.634 llibre 9 de Vilatenim, foli 116, 
finca 407, situada a Figueres, antic terme de Vilatenim, Camí 
de Vilatenim, sense número, que afronta al nord amb l'Escola 
Anicet de Pagès. Vist  que la total finca està qualificada 
amb clau 6a corresponent a un sistema d'equipament i 
dotacions i, per tant, és un bé de domini públic. Vista 
l'acta elaborada per la Guàrdia Urbana en data 16 de setembre 
de 2008 de la que resulta que el Sr. José Luís Rodríguez 
Varela viu al camp de futbol. Vist que aquest senyor 
manifesta que hi viu perquè treballa d'empleat de manteniment 
de l'estadi i té un carnet del club. Vist que l'Ajuntament de 
Figueres mai ha contractat el Sr. Rodríguez com a empleat o 
mitjançant cap altra relació. Vist que el Ple de l'Ajuntament 
de Figueres va aprovar en data 7 de setembre de 2006 un 
Conveni d'autorització a favor de l'entitat Unió Esportiva 
Marca de l'Ham per a l'ús de dit Camp d'esports. Vist que en 
dit conveni s'establia que "les instal·lacions seran 
destinades per l'entitat usuària únicament i exclusiva a l'ús 
esportiu. L'entitat usuària no les podrà cedir totalment o 
parcialment a favor de tercers". Vist que a l'esmentat 
Conveni s'estableix que dit club "està obligat a conservar en 
perfecte estat la totalitat de les instal·lacions i 
dotacions". Per tant, no tindria cap sentit que l'Ajuntament 
contractés o encarregués sota cap tipus de relació cap 
persona física per a mantenir el camp. Vist doncs que el Sr. 
José Luís Rodríguez Varela no té cap títol jurídic que 
l'autoritzi a viure en dita finca, finca que no disposa de 
cap vivenda. Vist que es tracta d'un bé de domini públic. 
Mitjançant Decret de data 23 de setembre d'enguany es va 
acordar iniciar expedient per a la recuperació de la 
possessió de dita finca i es va acordar notificar l'acord al 
Sr.José Luís Rodríguez Varela i a l'entitat Unió Esportiva 
Marca de l'Ham, totes les persones que apareixien a les 
diligències de la guàrdia urbana com a possibles ocupants, 
concedint-los un termini d'audiència. Vist que l'entitat Unió 
Esportiva Marca de l'Ham no ha efectuat al·legacions dins el 
tràmit d'audiència concedit. Vist que dins el termini 
d'audiència s'ha presentat instància per part de David García 
Pajuelo, advocat, que manifesta actuar en representació del 
Sr. José Luís Rodríguez Varela i en la que manifesta que 
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l'esmentat habita en ocasions les instal·lacions, que 
treballa d'empleat de manteniment sense cobrar. Així mateix 
demana que l'Ajuntament el reconegui com a treballador i que 
se l’indemnitzi en cas d'acomiadament improcedent si es vol 
prescindir dels seus serveis. Vist l'article 55, de caràcter 
bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, que estableix que les 
Administracions Públiques poden executar en qualsevol moment 
la recuperació dels béns demanials. Vist l’article 56 de la 
mateixa, que estableix la necessitat del tràmit d’audiència. 
Vist l’article 147 al 151 del Reglament del Patrimoni dels 
ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Vist 
l’article 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú (BOE 27/11/1992 i BOE 14/01/1999), article 227.2 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(DOGC 20/05/2003) i article 82 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Comissió 
Informativa General proposa al Ple Municipal que s’adoptin 
els acords següents: 1r.- Recuperar d'ofici la possessió 
indegudament perduda de la part de la finca on es troba 
ubicat el Camp de Futbol de la Marca de l'Ham, situada a 
Figueres, antic terme de Vilatenim, Camí de Vilatenim, sense 
número, que afronta al nord amb l'Escola Anicet de Pagès, que 
ha estat usurpada, i que forma part d'un bé de domini públic. 
2n.- Requerir al Sr. José Luís Rodríguez Varela a fi que 
desallotgi dit camp d'esports, retiri les seves pertinences i 
entregui les claus de que disposi abans del dia 16 de 
desembre de 2008, advertint-lo que, en cas de no fer-ho, es 
procedirà a l'execució del desallotjament, per part de 
l'Ajuntament, amb l'assistència dels cossos i forces de 
seguretat, i es considerarà que renuncia a les pertinences 
que pugui haver deixat a la finca i fixar el dia 17 de 
desembre de 2008 a les 9 hores per a dur a terme el 
desallotjament. 3r.- Sol·licitar al Jutjat Contenciós-
Administratiu l'autorització per a entrada en domicili. 4t.- 
Notificar els anteriors acords a la Guàrdia Urbana i a la 
Brigada Municipal d'obres a fi que auxiliïn en el llançament 
i duguin a terme les actuacions necessàries. 5è.- Notificar a 
l'interessat que en cas que no desallotgi voluntàriament la 
vivenda, les despeses que siguin necessàries aniran al seu 
càrrec. 6è.- Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels acords anteriors.” 
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----12. Comptes: S’aproven els comptes generals del 
pressupost corresponents a l’exercici de 2007. El senyor 
Canet Coma procedeix a la lectura del dictamen següent el 
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 

“Rendits per l'alcalde president els comptes generals 
del pressupost corresponent a l'exercici de 2007, sobre els 
quals ha emès informe la Comissió Especial de Comptes, s'han 
exposat al públic mitjançant edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 216 corresponent al dia 1 
d’octubre de 2008, per un termini de quinze dies, sense que 
s'hagi formulat cap al·legació,  per la qual cosa escau de 
conformitat amb el que estableix l'article 212 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre els 
comptes al Ple, perquè puguin ésser examinats i si escau, 
aprovats. Per tot l'anterior, la Comissió Especial de Comptes 
proposa a l'ajuntament en Ple l'adopció de l'acord següent: 
Aprovar els comptes generals del pressupost corresponents a 
l'exercici de 2007, junt amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, de conformitat amb el que estableix 
l'article 212 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març.” 
 
----13. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents no 
es produeixen intervencions. 
 
----Ajuntament: S’aprova una moció per demanar al govern de 
l’estat que promogui la possibilitat de delegació de vot als 
regidors i regidores que s’acollin als permisos de paternitat 
i maternitat. La senyora Navarro Hurtado procedeix a la 
lectura de la moció següent: 
 “La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
Igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita 
històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes 
les persones que composem la societat en què vivim, amb 
independència del nostre gènere. Aquesta llei, però, reconeix 
determinats drets de forma completa i en d’altres situacions 
emplaça als poders públics per a promoure, analitzar i 
executar accions per tal d’aconseguir resultats en àmbits on 
les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, no permeten 
assolir l’objectiu d’una forma immediata. Una d’aquestes 
situacions és a la que fa referència la Disposición Final 
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séptima de la LO 3/2007, quan assenyala que “a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el 
acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de 
la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos 
de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un 
cargo electo”. A hores d’ara la legislació no ha estat 
adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en d’altres, 
com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la 
reforma del seu Reglament ha permès a les diputades que, en 
situació de baixa per maternitat, no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en 
un altre diputat o diputada (article 84). A l’àmbit de 
l’Administració Local, és necessari encara efectuar una 
delimitació o condicionament del caràcter indelegable del vot 
de regidors i regidores que refereix l’article 99.5 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de los Entes Locales, per tal de permetre una solució 
similar. És per tot això que es proposa al Ple de 
l’Ajuntament  l’adopció dels següents  acords: Primer.-   
Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb allò que 
disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva 
Disposició Final setena, promogui l’acord per tal de fer 
efectiu el dret de regidores i regidors que s’acullin a 
permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva 
obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, 
mitjançant la delegació en favor d’altres membres del 
Consistori. Segon.- Demanar també a tots els grups 
parlamentaris presents a les cambres legislatives que es 
predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un 
consens suficient per a assolir aquell objectiu. Tercer.-   
Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament 
Orgànic Municipal vigent a Figueres, en el moment que la 
normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al 
nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret. 
Quart.-  Traslladar els anteriors acords a la Presidència del 
Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i 
a la del Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i a la  Presidència del Parlament de Catalunya.” 
 Seguidament, intervé la Presidència que pregunta si 
s’aprova l’urgència de la moció. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que en totes les mocions que es presenten en un 
apartat com aquest hi ha un acord tàcit d’acceptar-ne sempre 
la urgència i que lògicament el mantenen. 
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Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 
unanimitat, declarar la urgència de la moció abans 
transcrita. 
 Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que 
creu que seria bo no limitar només aquesta possibilitat 
d’elecció de vot als plens de les cooperacions locals, sinó 
també que es pugui fer a tots aquells altres òrgans que 
requereixin votació com poden ser les juntes de govern o les 
pròpies comissions encara que siguin informatives i que 
proposa afegir al punt Primer: “Demanar al Govern de 
l’Estat..... d’exercir la seva obligació de votar en els 
Plens de les Corporacions Locals o en altres òrgans 
col·legiats mitjançant la delegació en favor d’altres membres 
del Consistori.” 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, 
l’esmena presentada pel senyor Casas Luis. 

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

“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
Igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita 
històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes 
les persones que composem la societat en que vivim, amb 
independència del nostre gènere. Aquesta llei, però, reconeix 
determinats drets de forma completa i en d’altres situacions 
emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar 
accions per tal d’aconseguir resultats en àmbits on les 
circumstàncies, o bé la normativa reguladora, no permeten 
assolir l’objectiu d’una forma immediata. Una d’aquestes 
situacions és a la que fa referència la Disposición Final 
séptima de la LO 3/2007, quan assenyala que “a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el 
acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de 
la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos 
de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un 
cargo electo”. A hores d’ara la legislació no ha estat 
adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en d’altres, 
com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la 
reforma del seu Reglament ha permès a les diputades, que en 
situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en 
un altre diputat o diputada (article 84). A l’àmbit de 
l’Administració Local, és necessari encara efectuar una 
delimitació o condicionament del caràcter indelegable del vot 
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de regidors i regidores que refereix l’article 99.5 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de los Entes Locales, per tal de permetre una solució 
similar. Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:  
Primer.-   Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb allò 
que disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva 
Disposició Final setena, promogui l’acord per tal de fer 
efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a 
permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva 
obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals o 
en altres òrgans col·legiats mitjançant la delegació en favor 
d’altres membres del Consistori. Segon.- Demanar també a tots 
els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives 
que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que 
reclama un consens suficient per assolir aquell objectiu. 
Tercer.-   Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del 
Reglament Orgànic Municipal vigent a Figueres, en el moment 
que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de 
traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata 
d’aquest dret. Quart.-  Traslladar els anteriors acords a la 
Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés 
dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i a la  Presidència del 
Parlament de Catalunya.”  

 
----Pressupostos: No s’aprova una moció que proposava 
executar el pressupost de manera que totes les despeses 
realitzades en un determinat exercici pressupostari figurin 
en la liquidació del mateix exercici. El senyor Canet Coma 
procedeix a la lectura de la moció següent:  
� “En Joan Antoni Bertran, en Xavier Besora, en Francesc 
Canet, l’Olga Carbonell,  la Mireia Mata i en Miquel Solé, 
regidors del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Figueres,  
presenten, per tal que sigui  sotmesa a la consideració del 
Ple i aprovada si s’escau, la següent  moció. Exposició de 
motius: 1.- El pressupost és l’eina clau per a avaluar les 
orientacions de la política econòmica d’un ajuntament. Per 
això, conèixer les dades d’execució resulta fonamental per 
valorar la situació financera dels municipis i  per a saber 
si l’organisme competent de control ha d’exercir o no la 
funció de tutela. 2.- Una de les circumstàncies que poden 
distorsionar el coneixement precís de l’execució del 
pressupost municipal, és el fet de consignar en la liquidació 
de l’any següent (2009, per exemple), despeses realitzades a 
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l’any actual (el 2008, en el cas que ens ocupa). Aquestes 
accions, quan es produeixen, desvirtuen la realitat de 
l’execució del pressupost i esdevenen una manera fraudulenta 
de fer arribar a la ciutadania la informació fidedigna sobre 
el destí dels seus impostos (un dret evident dels 
contribuents). 3.- El grup municipal d’ERC va demanar  al 
regidor responsable de la Hisenda municipal (en dues 
comissions informatives: dilluns dia 27 i divendres dia 31 
d’octubre) que vetllés pel compliment escrupolós i estricte 
de la legalitat vigent en la consignació de les despeses en 
l’any en què s’havien efectuat, per tal de garantir la 
fiabilitat de les xifres d’execució del pressupost. La 
voluntat expressada pel regidor responsable d’Hisenda de 
vetllar pel compliment de la legislació vigent va resultar, a 
criteri del GM d’ERC, del tot satisfactòria.  Però, per a 
poder complir amb aquests principis de legalitat i 
transparència, és necessari, al nostre parer, el compromís de 
tot el consistori (regidors –amb responsabilitats de govern i 
sense– i treballadors municipals). Per tot això, el Grup 
Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Figueres, proposa al ple 
que adopti els següents acords: 1.- Executar el pressupost de 
manera que totes les despeses realitzades en un determinat 
exercici pressupostari figurin en la liquidació del mateix 
exercici. 2.- Traslladar oficialment i per escrit  aquest 
acord a tots els treballadors municipals, per tal que puguin 
col·laborar en el compliment del compromís adoptat per aquest 
plenari.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Canet 
Coma que diu que com ja van comentar a la comissió especial 
de comptes la idea és que tots siguin conscients que és 
fonamental que no hi hagi el que es coneix com a “factures al 
calaix”; que és molt habitual, però que s’hauria d’acabar; 
que les despeses s’han de consignar l’any que s’han fet, ja 
que si no es distorsiona qualsevol feina de control i 
l’anàlisi de la situació financera dels ajuntaments i que en 
temps com els actuals és oportú que es faci. 
 Seguidament, intervé el senyor Ollé Sangenís que diu 
que el govern entén que aquesta moció no es pot admetre com a 
urgent; que es pot admetre com un prec; que els punts que el 
senyor Canet proposa d’executar el pressupost s’està fent de 
la manera prevista; que totes les despeses realitzades van en 
un determinat exercici pressupostari i que ho accepta com un 
prec, però no com una moció d’urgència. 
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 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que ja no li sorprèn rés després dels 
mesos que porten de govern municipal; que li resulta 
meravellós que no acceptin complir la legalitat i que no 
acceptin aprovar aplicar la legalitat no és habitual; que es 
pot dir que és redundant i com que ja és legal no hi ha cap 
inconvenient a aprovar-ho; que no accepten la urgència per no 
haver de votar-hi en contra; que és evident; que el senyor 
Ollé no és qui ha de dir si ha de fer un prec o no; que té 
dret a presentar una moció com té dret el senyor Ollé a no 
acceptar la urgència; que només faltaria; que demana i 
continuarà demanant a cada ple que això es faci així perquè, 
entre d’altres coses, el senyor Ollé ha perdut una bona 
oportunitat d’esvair qualsevol dubte amb l’execució dels 
pressupostos; que si les despeses d’aquest any figuren quan 
es liquidi el pressupost no hi ha d’haver cap problema; que 
si no accepta la urgència entendrà que no es veu capaç de fer 
complir el seu desig; que creu que perden una bona 
oportunitat; que hi ha factures que a vegades hi ha i no 
sempre són imputables al regidor d’hisenda o als regidors del 
govern, però que de vegades els regidors del govern 
s’escudaven en determinats treballadors que feien i desfeien 
pel seu compte i després trobaven que algú havia de pagar 
aquella factura; que aixó és una pràctica habitual i volia 
que en aquest cas es fós curós al màxim sobretot amb la 
perspectiva de la crisi econòmica; que ningú no ignora que 
quan un ajuntament arriba al 110% d’endeutament necessita la 
tutela financera d’un organisme de control; que quan un 
ajuntament no té estalvi net, és a dir, quan en un any els 
ingressos corrents són inferiors a les despeses, també 
necessita un pla financer o una tutela financera; que no cal 
ser massa hàbil per a entendre que les factures al calaix 
poden condicionar l’anàlisi de la situació; que s’ha vist 
durant molts anys en aquesta casa; que perden una 
oportunitat; que el que és més lamentable és escudar-se en 
què no es trobi urgent una moció que va a partir d’una cosa 
que s’està fent com és l’execució del pressupost d’aquest 
any; que això no sigui urgent i que, en canvi, sigui urgent 
una moció que fa demanar al govern de l’estat alguna cosa per 
a quan canviï la legislació és estrany; s’ha de ser 
coherents; que cal preguntar-se si de les dues mocions és més 
urgent la que ha llegit la senyora Navarro; que si és la 
matemàtica o l’aritmètica la que fa que sigui més urgent; que 
estan parlant de l’execució d’aquest pressupost i que poden 
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dir el que vulguin, però que no diguin que no és un tema 
d’urgència. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu el 
compromís unànim del plenari és aplicar amb rigor el 
pressupost i que la magnitud del problema que el senyor Canet 
posa sobre la taula es podrà objectivar en el moment de la 
liquidació del pressupost. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la urgència de la moció abans transcrita. 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA de no aprovar la urgència de la 
moció en votar-hi a favor els vuit membres de l’Ajuntament 
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i 
Borrego Torres; i en contra, els tretze membres de 
l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany 
Pagès, Yécora Romero,  Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà 
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip 
Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa. 
 
----14. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes 
es produeixen les següents intervencions: 
 
----Fires i festes: Prec que formula el senyor Bertran Soler 
perquè els caramels que es tirin durant la cavalcada de Reis 
siguin sense gluten. Fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que l’any passat ja va fer aquest prec, però 
una mica massa tard; que ara vénen les festes de Nadal i la 
cavalcada de Reis; que durant la cavalcada se solen tirar 
caramels; que l’any passat va fer el prec a veure si aquests 
caramels podien ser sense gluten, ja que així tota la mainada 
de Figueres podia gaudir dels caramels i que no hi haguessin 
famílies que no en poguessin collir; que va ser una mica 
massa tard perquè la comanda ja s’havia fet; que per això 
aquest any la fa una mica més aviat i que li agradaria que es 
pogués fer així. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que agraeix 
molt que el senyor Bertran es preocupi per aquesta qüestió; 
que ja està previst i que així es farà. 
 
----Pressupostos: El senyor Canet Coma fa una queixa per 
l’afirmació que ha fet el senyor alcalde sobre que el nivell 
impositiu en la construcció és el mateix a Figueres que a les 
demés ciutats. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que 
diu que vol fer una queixa per l’afirmació del senyor alcalde 
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que el nivell impositiu de Figueres en la construcció és el 
mateix que el de les demés ciutats; que no hi està d’acord; 
que emplaça a què la Presidència comprovi que les dades que 
ara dirà són correctes; que s’està queixant que als 
figuerencs els passi el que a criteri del grup d’Esquerra 
passa; que han hagut d’adaptar els càlculs del 2009 tenint en 
compte les xifres del 2008 i que la desviació de les xifres 
que dirà és mínima, però que la situació és prou clara; que 
un ciutadà que vulgui fer obres a casa seva per valor de 
6.000 euros a Girona paga de taxa 51, a Olot, 22; a Blanes, 
60, a Palamós, 75 i a Figueres, 200; que en quant a obres 
majors una entitat o un ciutadà que vol fer obres per valor 
de 240.000 euros a Girona pagarà 454 euros, a Olot, 287, a 
Blanes, 150, a Palamós, 200 i a Figueres, 1.800; que està 
d’acord amb el que ha dit l’alcalde que les taxes han de 
cobrir els costos del servei; que ho diu la llei, però que la 
llei també diu que el tipus impositiu no hauria de superar 
amb l’ICO el 4% i que és evident que si se suma l’ICO i el 
que costen les taxes es supera de llarg; que no discuteix la 
legalitat; que és molt sospitós que a l’hora de fer el càlcul 
del cost del servei el govern l’hagi pogut ser tan afinat que 
per a calcular la taxa de la construcció en el cost del 
servei en la memòria que han de posar reglamentàriament a 
l’expedient hagin dit que per a aquesta qüestió han col.locat 
com a costos del personal d’urbanisme 238.000 euros; que és 
una forma de calcular els costos d’aquest servei una mica sui 
generis; que la queixa és que segurament fan una cosa que 
necessita la tresoreria d’aquest ajuntament, però que no han 
de dir que això afavoreix l’activitat econòmica en aquest 
camp; que serà molt més car construir; que no estan al nivell 
de les poblacions que ha dit, sinó que estan per sobre i que 
com ja ha dit abans són la capital de les comarques 
gironines. 
 
----Policia Urbana: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
sobre l’informe que va sol.licitar de les actuacions de la 
Guàrdia Urbana durant el dia 11 de setembre als establiments 
comercials que tenien obert i sobre l’estat d’execució del 
pressupost i de cobriment del programa de la Marca de l’Ham. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que en 
el ple anterior va demanar que se li fes arribar l’informe de 
les actuacions que va tenir la Guàrdia Urbana el dia 11 de 
setembre referents a alguns establiments comercials que 
tenien obert quan haurien d’haver tancat; que a dia d’avui no 
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ha rebut cap informe; que tampoc ha rebut l’estat d’execució 
del pressupost i de cobriment del programa de la Marca de 
l’Ham i que no sap si són oblits o és que hi ha algunes dades 
no es volen facilitar. 
 A continuació intervé la Presidència que diu al senyor 
Borrego que es compromet que en una setmana ho tindrà i que 
per raons que desconeix aquesta petició no s’ha atès quan 
s’ha d’atendre. 
 
----Pressupostos: Pregunta que formula el senyor Bertran 
Soler sobre una modificació de crèdit en la partida de la 
regidoria de la Dona. Fa ús de la paraula el senyor Bertran 
Soler que diu que el 13 d’octubre va passar per la Junta de 
Govern una modificació d’una aportació econòmica; que la 
Presidència va aprovar amb càrrec a la regidoria de la dona 
12.597,60 euros per a fer un portal d’entitats; que cal 
preguntar-se si a la regidoria de la dona li sobren diners; 
que ha vist que a l’última Junta de Govern es fa una 
aportació de 1.500 euros per fer més propaganda del premi 
literari Maria Rosa Ymbert; que  pregunta  si és que hi ha 
molts diners a la regidoria de la dona i que si no se sap de 
què fer-ne i es passen a d’altres activitats de la casa.  
 Seguidament, intervé la senyora Navarro Hurtado que diu 
que no entrarà ben bé a contestar la pregunta; que ho farà 
per escrit; que donarà tot tipus de dades i de gestions que 
s’han fet i tots els números que han invertit en fer tot 
tipus d’activitats i que explicarà bé d’on han sortit els 
diners per a fer el portal d’entitats.  
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que aquesta aportació econòmica s’ha 
tret de la regidoria de la dona per a portar-la als centres 
cívics i que la pregunta que fa és que com és que no s’ha fet 
la modificació de crèdit pertinent, ja que és obligació fer-
ho.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que la 
senyora Núria Navarro li explicarà exhaustivament per escrit 
perquè en pugui fer l’ús que consideri oportú. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Bertran Soler que diu que potser s’ha explicat malament; que 
quan es fa una modificació de crèdit s’ha de portar al ple; 
que el govern han fet una modificació de crèdit que no s’ha 
legalitzat, ja que no s’ha passat pel ple; que la pregunta 
concreta que fa és que com és que no han fet aquesta 



� ���

modificació de crèdit si han tret una partida pressupostària 
d’un lloc i l’han assignada en un altre. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que el regidor d’hisenda aclarirà a nivell comptable com ha 
anat aquesta qüestió perquè en aquests moments no està en 
condicions de respondre quina és l’aplicació pressupostària 
que s’ha fet; que la regidora li explicarà el propòsit de 
l’activitat i com s’ha consignat i que també li raonaran 
l’aclariment de si hi ha hagut algun moviment i no s’ha fet 
un expedient de modificació de crèdit. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Solé Soler 
sobre la perillositat de la cruïlla de l’avinguda Salvador 
Dalí amb el carrer Pere III. Fa ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que es tracta d’una qüestió que ja es va 
tractar al ple amb una moció presentada el passat setembre 
referent a la cruïlla de l’avinguda Salvador Dalí amb Pere 
III; que avui ha llegit al diari que s’ha presentat un pla 
per a arreglar la perillositat de 14 cruïlles; que celebra 
que així sigui i que confia no es quedi només en un pla; que 
molts equips de govern van fer molts plans que van quedar al 
calaix; que esperen que aquest no sigui el cas; que veu que 
estan preocupats per la perillositat d’unes quantes cruïlles; 
que moltes d’elles són perilloses per qüestions urbanístiques 
i que en el moment que es van renovar alguns edificis no es 
van tenir en compte; que fa poc temps també hi va haver un 
accident en un pas de vianants que no té semàfor a l’avinguda 
Salvador Dalí; que des del govern se’ls va fer saber que 
pensaven demanar al Ministeri de Foment, que és de qui depèn 
aquest tram de carretera, que hi posés un semàfor; que fa 
aquesta explicació perquè a la moció que va presentar el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya referent a la cruïlla del 
carrer Pere III amb l’avinguda Salvador Dalí van demanar que 
s’hi instal.lés un semàfor, ja que és una cruïlla que no es 
pot ni travessar ni es pot girar cap a l’esquerra, sinó que 
és obligat tirar en direcció a l’Hotel Ronda; que és una 
reivindicació històrica del barri del Poble Nou i dels veïns 
d’aquella zona; que fa el prec que ja que estan preocupats 
per la seguretat que aquella cruïlla és perillosa; que no 
n’hi ha prou amb pintar una contínua i posar una senyal de 
prohibit travessar o d’obligació de girar cap a la dreta 
perquè la pràctica habitual és continuar girant allà; que 
seria lamentable que s’hagués d’esperar que hi hagués un 
accident per a fer alguna cosa; que s’hauria d’avançar a 
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l’accident i corregir aquella cruïlla; que al seu entendre la 
millor manera és posar-hi un semàfor; que es  va dir que hi 
havia semàfors massa junts i que no podia ser, però que si en 
el tram de l’avinguda Salvador Dalí de davant de la presó 
s’hi instal·la el semàfor al pas de vianants n’hi haurà tres 
de seguits en un espai molt més curt del que està parlant; 
que si en un lloc és possible a l’altre creu que si es vol 
també ho ha de ser; que hi ha una possibilitat que no és 
instal·lar un semàfor nou, sinó que és traslladar el de la 
curva a la cantonada del carrer Pere III de manera que 
serveixi per a les dues cantonades; que volia fer aquest 
prec, ja que el govern està preocupat per la seguretat dels 
vianants i de les cruïlles i que també es podria incloure 
aquesta cruïlla en les seves preocupacions.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
senyor Solé té raó amb tot el que ha exposat; que aquest pla 
que s’ha aprovat té consignació pressupostària i que té 
previst iniciar-se a finals de gener o principis de febrer; 
que les 14 cruïlles estaran acabades a 31 de desembre de 
2009; que el pla està a punt, està aprovat i té el suport 
d’altres administracions des del punt de vista econòmic; que 
sí que és veritat que la cruïlla de Pere III amb l’avinguda 
Salvador Dalí és un pendent i té una perillositat important; 
que des del punt de vista urbanístic en aquests moments ja 
disposen del projecte de reforma i d’actuació de tot el tram 
de l’avinguda Salvador Dalí i que lliuraran a les autoritats 
del Ministeri de Foment perquè el valorin; que el compromís 
és que abans d’acceptar la reversió de la carretera i que es 
converteixi en avinguda havien de lliurar la seva visió de 
quin havia de ser el futur d’aquesta avinguda, ja que de 
costat a la compensació econòmica que donin per rebre aquesta 
carretera des del Ministeri abans hi facin alguna actuació; 
que això ha portar a prioritzar un àmbit de la ciutat on 
només és competent l’Ajuntament; que s’han delimitat 14 
cruïlles que són molt delicades d’un sector que coneixen com 
l’Eixample de Migdia que justament llinda per ponent amb 
l’avinguda Salvador Dalí; que s’han centrat en l’Eixample 
Migdia on només són competents i no han avançat en la cruïlla 
que el senyor Solé assenyala perquè creuen que forma part 
d’una reflexió conjunta amb el Ministeri de Foment i que, com 
pot imaginar, té molt a veure amb qui paga què; que potser 
l’Ajuntament es pot estalviar algunes actuacions intuint que 
les pot acabar fent el Ministeri amb uns diners que 
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s’estalviarien i que el senyor Yécora pot complementar 
aquesta qüestió des del punt de vista urbanístic.   
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que les paraules que ha dit l’alcalde són prou 
aclaridores i que de cap de les maneres podria millorar-les; 
que vol reiterar que la cruïlla de Salvador Dalí amb Pere III 
és una preocupació de tots; que això significa que continuen 
contemplant possibilitats per a una solució almenys 
pal·liativa; que, quant al pas de vianants no regularitzat 
avui per avui amb un semàfor, a part de les gestions que 
s’estan fent amb Fomento l’Ajuntament ja contempla en els 
pressupostos de 2009 la despesa corresponent a col·locar un 
semàfor en aquell lloc i  que el col·locarà Foment o 
l’Ajuntament, però que es col·locarà.   
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la decisió de fer les preguntes orals i escrites de 
forma intercalada. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que si no recorda malament en una Junta de 
Portaveus a la que va assistir van parlar que les preguntes 
orals i escrits es va decidir que es farien preguntes 
intercales; que, de moment, ja porten 2-2-1-1; que demana a 
la Presidència que també estigui una mica pendent de la seva 
esquerra. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que suposa 
que el senyor Borrego es refereix a l’esquerra geogràfica, ja 
que entén que de política no s’ha canviat l’adscripció. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu de moment no s’ha canviat i que no 
s’ha tornat botxí. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que hi ha una comissió formada que algun dia ha de culminar 
els treballs de revisió del Reglament Orgànic Municipal en 
allò que afecta a l’ordenació de precs i preguntes i que quan 
la sapiència d’aquesta comissió culmini els seus treballs 
espera que definitivament tot això quedarà ben endreçat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que si no recorda malament va ser un 
pacte tàcit. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre el motiu perquè el carrer Sagitari de la Marca 
de l’Ham passi a ser peatonal. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que volen demanar a la senyora Pineda 



� ���

si els pot fer arribar un informe del motiu que el carrer 
Sagitari de la Marca de l’Ham on el pla deia que hi hauria 15 
aparcaments ha passat a ser peatonal; que els agradaria saber 
quin és el motiu d’aquesta decisió; que demà hi ha la 
presentació d’un full informatiu que es refereix a la Marca 
de l’Ham; que volen saber si aquest full informatiu també 
serà barri per barri o només de la Marca de l’Ham i quin és 
el motiu de fer aquest full informatiu. 
 Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu 
que es van recollir peticions per part dels veïns en el 
sentit que la circulació era difícil amb el nombre 
d’aparcaments proposats; que es va posar en marxa un pla de 
participació ciutadana i que és una novetat que cal anar 
introduint; que es van donar dues opcions tancades als veïns, 
ja que són els serveis tècnics qui ho han de proposar; que es 
van votar les dues opcions i que la més votada, amb més de 
vint vots a favor, és la que es durà a terme; que es va fer 
un pla de participació ciutadana amb dues opcions tancades 
fetes pels serveis tècnics; que respecte a la segona pregunta 
avui s’ha donat a conèixer; que reconeix que és molt tard, 
però que els serveis ho han donat a conèixer avui; que es 
tracta d’una revista amb la qual es vol donar veu al barri i 
que aquesta participació sigui com més àmplia millor.  
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Bertran Soler 
sobre una pregunta formulada a la redigora Núria Navarro. Fa 
ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que la 
regidora Núria Navarro ha dit que contestaria per escrit la 
pregunta que li ha fet; que com que ha fet la pregunta al ple 
creu que l’ha de contestar en el ple i que suposa que en el 
proper ple es farà pública la resposta.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en el 
marc de la revisió del reglament orgànic que s’està fent s’ha 
de decidir com s’han d’ordenar els precs i les preguntes; que 
si el senyor Bertran en base a la resposta i a la informació 
per escrit que li serà facilitada per la regidora vol 
recuperar aquest tema en el proper ple ho pot fer amb tota 
normalitat i que és el que en aquest moments permet el 
Reglament. 
 
----Ajuntament: Pregunta que formula el senyor Bertran Soler 
sobre el termini establert per a contestar instàncies. Fa ús 
de la paraula el senyor Bertran Soler que pregunta si hi ha 
algun termini per contestar les instàncies quan es presenten 
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al registre de l’Ajuntament; que hi ha molta gent que diu que 
ha fet una instància i que no tenen una resposta de l’equip 
de govern. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que ha d’entregar a subratllar els articles que s’han de 
modificar del Reglament Orgànic Municipal; que la qüestió 
radica en què s’han d’acabar d’ajustar alguns dels termes; 
que és una feina carregosa, però que de seguida que estigui 
feta els hi farà arribar perquè siguin conscients de quins 
són els articles que es modifiquen; que així que pugui ho 
farà; que quant al que el senyor Bertran diu referent al 
termini de les instàncies la llei de procediment 
administratiu ho preveu i el govern sempre intenta donar 
resposta; que a vegades es dóna alguna situació; que no fa 
gaire es va debatre a la Junta de Portaveus una petició del 
Grup Popular que es va fer per registre i que no s’ha 
contestat del qual es fa responsable com a president de la 
comissió pertinent que és de la serveis econòmics i generals; 
que el govern sempre intenta complir amb major o pitjor 
fortuna amb la legalitat, els terminis i el que se’ls ordena; 
que no creu que les instàncies no es contestin en termini; 
que faran una recerca ajustada de les que no es contestin en 
termini amb l’informe pertinent de si alguna cosa no s’ha 
contestat a l’hora i el motiu i que no hi ha cap voluntat de 
no contestar instàncies.  
 
----Edificis municipals: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre les obres que es realitzen a la llar  
d’infants “Els Pins”. Fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que volien saber si la regidora d’ensenyament 
està assabentada dels fets que estan passant a la llar 
d’infants d’Els Pins; que estava previst un inici d’obres a 
finals de juliol i mes d’agost; que aquestes obres no van 
començar fins a primers de setembre; que es van trobar que 
els pares que havien d’anar a fer les entrevistes no hi van 
poden anar a la llar, sinó que van haver d’anar a l’Omac; que 
es va començar el curs amb la mainada d’entre 4 mesos i tres 
anys amb les obres per allà al mig; que l’empresa es va 
equivocar a l’hora de col·locar el terra; que la mateixa 
directora ara diu que no vol que es continuïn les obres pel 
desgavell i trastorn que això produeix als professors i a la 
mainada; que no es tornaran a reprendre fins al desembre; que 
el grup popular considera que hi ha hagut una mala 
planificació; que l’anterior mandat donava uns diners al 
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centre; que ells mateixos s’encarregaven de fer les obres que 
es realitzaven durant els caps de setmana i no hi havia 
aquests maldecaps i problemes; que ara es troben en una 
situació lamentable de falta de planificació en tot aquest 
sistema i que cal preguntar-se si la regidora n’està 
assabentada i si es demanaran responsabilitats a qui sigui.   
 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que tot el tema de les obres dels edificis municipals no es 
porta des de la regidoria d’educació, però que entén la 
confusió, ja que durant aquest primer any ha intentat 
apropar-se a la realitat de les escoles i les llars d’infants 
per percebre totes les necessitats; que creu que és molt 
positiva la tasca que s’ha fet; que la inversió que s’ha fet 
des de l’equip de govern ha estat important; que així ho 
reconeix tothom, la directora de la llar d’infants “Els 
Pins”, les Associacions de mares i pares de totes les escoles 
i les llars d’infants i que n’ha de quedar constància; que 
aquest tema es porta des de serveis urbans; que les 
aportacions que des de l’àrea d’educació de l’ajuntament es 
fan als centres d’ensenyament d’infantil i primària i a les 
llars d’infants no són per a fer aquest tipus d’obres que 
s’han fet, sinó que són per a fer obres petites o, fins i 
tot, reparacions de lampisteria o fontaneria; que les obres 
d’envergadura que s’han dut a terme aquest estiu és 
impossible que es facin amb aquesta petita aportació; que 
tots els regidors volien que les coses sortissin bé i que 
quan l’escola comencés tot estigués acabat, però que hi ha 
coses que no depenen d’un; que quan s’està amb tot aquest 
àmbit d’obres no se sap el dia que s’acabarà; que juntament 
amb el regidor Quim Felip i la directora d’Els Pins es va 
decidir que per seguretat es continuessin les obres en uns 
altres períodes vacacionals i que ha de quedar constància que 
ningú pot tenir cap queixa de l’obra que s’ha fet allà perquè 
ha millorat moltíssim. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que no s’ha contestat la pregunta; que 
la senyora Milán ha dit que el resultat de les obres és molt 
bo i que les obres no estan acabades; que està parlant d’unes 
obres que es van fer a l’estiu quan aquestes van començar el 
dia 2 o 3 de setembre; que durant l’estiu no es van fer les 
obres; que en una llar d’infants o en un col·legi no es poden 
fer les obres a partir del 2 de setembre; que els pares no 
van poder ser atesos i van haver d’anar a l’Omac; que no se 
li pot dir que aquestes obres estan acabades perquè no ho 
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estan; que estan parlant d’una empresa subcontractada que és 
de Sabadell; que les obres no estan acabades; que vol saber 
si algú es conscient que no es van començar quan s’havien de 
comencar; que no s’estan duent a terme tal i com s’havia de 
fer i que això ha suposat uns maldecaps per a la mainada,  
pares i mestres. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
les obres no es van acabar a termini perquè una de les dues 
aules que hi ha s’havia de desinfectar totalment; que no es 
va ser a temps a desinfectar tot allò, ja que es necessitava 
un termini de 48 hores; que van posar un parquet a baix i ho 
van deixar tot decent; que van dir que això ho acabarien per 
Nadal; que per Nadal ho traurien tot i ho acabarien i que 
així la mainada quan anés a col·legi ja ho tindrien tot fet; 
que no s’han acabat perquè la mateixa directora del col·legi 
va dir que es fés per Nadal i que ha de dir que s’han 
treballat dissabtes i diumenges. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que, satisfactòriament o no, el tema queda prou aclarit. 
 
----Ajuntament: Preguntes que formula el senyor Canet Coma 
sobre el butlletí informatiu de la Marca de l’Ham i la 
hipòtesi del trasllat del Museu Militar. Fa ús de la paraula 
el senyor Canet Coma que diu que vol fer dues preguntes en 
una i que així aniran més ràpid; que vol preguntar si el 
butlletí informatiu de la Marca de l’Ham s’ha fet d’acord amb 
les entitats que poden representar el barri com poden ser les 
associacions de veïns; que suposa que ha de ser així, ja que 
si no no tindria massa sentit que es faci; que lamenta una 
vegada més que se’ls informe d’un acte 24 hores abans; que 
passa tantes vegades que creu que el govern ja hauria de 
mirar de posar fil a l’agulla; que, en quant a la segona 
pregunta, creu que l’alcalde hauria de deixar constància en 
el ple que  hi ha un tema pendent que ha sortit aquests dies 
als diaris i que ha de quedar clar que se n’ha parlat a la 
Junta de Portaveus com és el tema de la hipòtesi del trasllat 
del Museu Militar; que cadascú ja es posicionarà quan toqui, 
però que creu que és bo que en quedi constància; que pot 
sonar estrany que d’un tema de debat d’aquests dies no se’n 
faci ni una esmena al ple i que per part del grup municipal 
d’Esquerra  es conformen que hi hagi una declaració 
institucional sobre quin és l’estat de la qüestió sense 
debatre-ho. 
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 Seguidament, intervé la senyor Pineda Llauró que diu que 
respecte a la primera qüestió el senyor Canet té raó; que no 
tornarà a passar i que potser ha passat per la mateixa 
dinàmica de l’oficina que està deslligada, ja que no és 
personal propi de l’Ajuntament, sinó que estan fent una obra 
i servei determinats; que possiblement per no conèixer gaire 
el mecanisme això ha passat així i que no tornarà a passar; 
que respecte al butlletí es tracta que totes les associacions 
i tot el barri hi tingui veu i que tothom es pugui expressar 
i donar a conèixer la seva opinió mitjançant aquesta 
publicació. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que vol afegir que, en relació a la llei de barris de la 
Marca de l’Ham, la regidora Isabel Pineda està fent molt bona 
feina; que han renovat la coordinació; que en aquests moments 
creu que el grau de consens es troba en un dels seus millors 
moments; que sempre hi ha veus discrepants; que és lògic 
perquè és un projecte complicat, però que creu que en aquests 
moments estan començant a aconseguir que les bondats del 
projecte que només veia el consistori també la vegin els 
veïns; que, quant al que ha demanat, el divendres a la tarda 
l’alcalde va rebre la confirmació per part de la ministra de 
defensa, Carme Chacón, que tenia intenció de proposar a la 
propera junta de promotors del Consorci del Castell de Sant 
Ferran que la col·lecció que en aquests moments forma part 
del Museu Militar de Montjuïc pugui ser traslladada al 
Castell de Sant Ferran i que sigui la base per a fer un nou 
museu que en definitiva hauria d’atendre els propòsits propis 
de l’any 2008; que hauria de ser un nou museu amb criteris de 
modernitat, però que hauria de tenir com a base el fons de la 
col·lecció existent al museu de Montjuïc; que a la propera 
junta de promotors del Castell de Sant Ferran els 
representants del Govern de l’Estat posaran a sobre la taula 
la disponibilitat d’aquest Ministeri per a tirar endavant 
aquest projecte; que això està just en aquest punt; que la 
junta de promotors s’haurà de posicionar; que hi ha 
representats el Govern de Catalunya, el Govern de l’Estat i 
la ciutat de Figueres i  que aquesta és la qüestió.  
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
entén que els grups municipals també es podran pronunciar; 
que la postura de l’Ajuntament de Figueres serà la del 
govern, però que suposa que tindran l’oportunitat de 
posicionar-se cadascú en aquest plenari quan hi hagi tota la 
informació, ja que de moment en falta i que simplement vol 
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confirmar que faran un debat quan toqui per a que cada grup 
es pugui posicionar. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que efectivament en aquests moments només 
hi ha la voluntat expressada pel Ministeri i la predisposició 
de la ciutat a estudiar aquesta qüestió quan es plantegi. 
 
----Vies públiques: El senyor Borrego Torres felicita el 
senyor Yécora per recollir la seva preocupació quant al pas 
de vianants de Merkacalzados i formula un prec demanant la 
col.locació d’uns cartells informatius a la plaça Catalunya. 
Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que vol 
felicitar el senyor regidor Yécora perquè ha recollit la seva 
preocupació quant al pas de vianants situat davant de 
Merkacalzados; que ha vist que durant l’entrada i sortida del 
centre escolar hi ha un agent de la Guàrdia Urbana regulant 
el trànsit i permetent que la mainada pugui passar 
tranquil·lament; que agraeix que s’hagi fet aquesta acció; 
que l’altra qüestió és que el dia 3 d’abril de 2008 a través 
d’una entrada al registre van sol.licitar la col.locació 
d’uns cartells informatius a la plaça Catalunya, ja que allà 
sembla que hi ha un altre camp de futbol sobretot a partir de 
les sis de la tarda; que la gent no pot travessar la plaça; 
que es fan servir per porteries les baixades dels pàrquings; 
que una persona que puja del pàrquing es pot trobar una 
pilota baixant a tota velocitat; que les pilotes van al mig 
del carrer amb el que això suposa com a frenades i possibles 
accidents; que els registres de la Guàrdia Urbana deuen tenir 
diverses trucades seves per denunciar-ho; que demana que es 
col·loquin uns cartells informatius que prohibeixin jugar a 
pilota; que a veure si posant aquests cartells com el de la 
Plaça Ernest Lluch el jovent es dóna per assabentat i deixa 
de practicar el que ja està arribant a ser perillós en tots 
els sentits.  
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que hi ha un 
problema de gestió de l’espai públic, però que el senyor 
Borrego és el segon regidor més jove del consistori i no deu 
tenir gaire lluny la memòria de la seva infància quan tots 
havien jugat a pilota al carrer; que la ciutat s’ha fet gran 
i s’ha d’ordenar la convivència i el civisme; que és evident 
que la mainada, sobretot de famílies sencilles que no tenen 
espai per jugar a casa, ocupen l’espai públic per anar-hi a 
jugar; que l’alcalde mateix havia jugat al carrer a pilota i 
no fa pas tants segles; que tampoc és un fet delictiu; que és 
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una qüestió que té a veure amb el civisme i amb la 
convivència; que s’ha de mirar d’ordenar; que el govern  està 
treballant, abans d’entrar per la via punitiva, per la via 
d’emprendre accions que ordenin el civisme i la convivència; 
que han pres un seguit de mesures de patis oberts, ja que no 
es disposava de patis oberts als centres educatius fora de 
l’horari escolar; que en els propers mesos s’anirà 
normalitzant; que quan s’hagin solucionat els problemes de 
seguretat els patis de les escoles aniran engolint tota 
aquesta pràctica de la mainada que ha de poder jugar a algun 
lloc; que la ciutat s’ha fet gran i a les places no s’hi ha 
d’anar a jugar a pilota; que estan d’acord amb el prec que fa 
el senyor Borrego que l’ordenança de civisme i convivència 
s’ha de poder explicar i s’ha de poder publicitar perquè 
sovint aquesta mainada no té ni coneixement que està fent una 
cosa que no es pot fer en una ciutat europea on tot està molt 
reglat i pautat; però que abans de passar a la via punitiva 
l’ajuntament ha de fer els seus deures i aquí encara tenen un 
recorregut per fer; que en l’espai públic de la ciutat es 
troben a faltar més espais per als adolescents i joves; que a 
moltes ciutats és normal girar cantonada i trobar una pista 
de bàsquet integrada en un parc o en un passeig o una pista 
de futbito; que això ara no hi és perquè hi ha moltes coses 
que no hi són; que s’ha d’anar normalitzant; que no diu que 
el senyor Borrego plantegi vies punitives; que acullen el seu 
prec, però que també el vol situar; que no és cap pràctica 
delictiva i que efectivament hi ha molts veïns que 
s’incomoden i es molesten i que creu que està en vies de 
solució en positiu i no en repressiu. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Bertran 
Soler sobre si s’ha comunicat a diversos ajuntaments de la 
comarca que s’ha posat els seus noms a carrers de la ciutat. 
Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que el 
juny es va passar per la Comissió del Nomenclàtor donar uns 
noms d’uns pobles veïns a uns carrers nous; que ha llegit 
últimament que la Junta de Govern hi va donar el vistiplau 
perquè es posessin els noms de Cantallops, Vilamaniscle, 
Rebós, Sant Climent i Espolla; que la pregunta que fa és si 
s’ha comunicat a aquests ajuntaments que l’Ajuntament de 
Figueres els fa l’honor o la distinció de tenir un carrer amb 
el nom del seu poble a la ciutat; que si s’ha fet li sembla 
molt bé; que si no s’ha fet creu que si es vol exercir la 
capitalitat de la ciutat de Figueres amb els veïns no estaria 
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de més fer-los una petita carta; que l’àrea de comunicació 
fins ara estava super ben coberta; que no creu que sigui 
estrany fer unes cartes si ho creuen oportú i que es podria 
excel·lir el que vol l’alcalde senyor Santi Vila. 
   Seguidament, intervé la Presidència que diu que felicita 
el senyor Bertran per l’excel·lència amb la que parla; que 
molts d’aquests ajuntaments ja ho havien sol·licitat des de 
fa temps perquè hi havia algun greuge comparatiu i se sentien 
amb un tema pendent; que com a conseqüència de l’aprovació 
s’endega un tràmit administratiu de comunicació 
administrativa d’aquest acord; que desconeix si ja s’ha fet, 
però que, si no s’ha fet, està en tràmits de fer-se d’ofici i 
que no ha de tenir cap dubte que els alcaldes ho coneixen de 
forma verbal perquè els feia molta il·lusió que pogués ser 
així. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perquè es col.loqui a la plaça de Catalunya uns cartells com 
els de la plaça Ernets Lluch. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que creu que ha de contestar la 
intervenció del senyor alcalde; que està al corrent del tema 
dels patis oberts; que no sap si la vehemència de l’alcalde 
seria la mateixa si els joves estiguessin jugant davant de la 
plaça de l’Ajuntament; que sembla que la gent no tingui dret 
a passejar per la plaça Catalunya; que cal preguntar-se si 
aquesta plaça va ser dissenyada per jugar a pilota o per 
passejar la gent; que sembla que, ja que no hi ha patis 
oberts es pugui jugar allà i que de la mateixa manera si no 
hi ha aparcament pot posar el cotxe a sobre la vorera; que la 
llei està per complir, si no que el títol tercer, article 10, 
punt 1 de l’ordenança de civisme i convivència s’hauria de 
treure; que si es va aprovar al plenari s’ha de fer complir; 
que no pot ser que es pugui anar a jugar pilota en un lloc i 
que la gent no pugui passar tranquil.lament, es passi amb el 
cotxe i es puguin trobar amb una pilota que passa o que 
s’estigui fent malbé el mobiliari urbà i que la Presidència 
hagi donat aquesta resposta; que no la troba coherent, ja que 
s’han de fer complir les normes i s’ha de defensar la gent 
que vol passar per la plaça, vol entrar i sortir del pàrquing 
i que vol passar tranquil.lament pel carrer Castellò i el 
carrer de la Rutlla; que això és a l’ordenança de civisme i 
convivència,  si no que s’hauria de treure aquest article i 
que només demanen que es col·loquin cartells com els de la 
Plaça Ernest Lluch. 
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 Seguidament, intervé la Presidència que diu que acullen 
el prec del senyor Borrego i que valoraran quines són les 
mesures urgents que s’han de fer mentre es van implementant 
les que ja és segur que volen tirar endavant. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i quaranta-vuit minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  
 
 


