AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.21

Acta de la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2008
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4
de desembre de 2008, sota la Presidència de l'Alcalde
Santiago
Vila
Vicente
es
reuneixen
els
membres
de
l'Ajuntament en Ple: Pere Casellas Borrell, Maria Antònia
Bonany Pagès, José Luis Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís,
Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà Comajuan, Richard Elelman,
Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip
Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa,
Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler,
Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni
Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián,
i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la
sessió ordinària en primera convocatòria.
A les dinou hores i vuit minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària, realitzada el dia 2 d’octubre de 2008
que va ser repartida amb la convocatòria.
----2. Ajuntament: Es ratifica la inclusió dels punts número
8 i 9 de l'ordre del dia de la sessió del Ple de
l'Ajuntament. La Presidència procedeix a la lectura de la
proposta següent, la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament,
amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió
en l'ordre del dia. Com a punts 8 i 9 de l'ordre del dia de
la sessió ordinària convocada per a les dinou hores del
dijous dia 4 de desembre de 2008, consten els titulats:
“Proposta dels grups municipals relativa a recolzar la
petició de la Societat Coral Erato per a ser guardonada amb

la Creu de Sant Jordi” i “Proposta dels grups municipals
relativa a demanar al Parlament de Catalunya que es declari
la sardana dansa nacional de Catalunya”, respectivament. La
urgència de la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia
està motivada, en el cas de la petició de la Creu de Sant
Jordi, perquè les sol·licituds s’han d’haver presentat abans
del dia 31 de desembre de 2008. Quant a la declaració de la
sardana com a dansa nacional, és perquè la sardana és un dels
motius de “Figueres, capital de la Cultura Catalana 2009”,
per la qual cosa aquesta declaració s’hauria d’efectuar abans
d’acabar el present any 2008. Per tot això, l'Alcaldia
Presidència, en virtut d'allò exposat més amunt, proposa que
s'adopti l'acord següent: Únic. Ratificar la inclusió a
l'ordre del dia de la sessió ordinària esmentada dels punts 8
i 9 als quals s'ha fet referència més amunt.”
----3. Ajuntament: Es canvia la data de realització de la
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes
de gener de 2009. La Presidència procedeix a la lectura de la
proposta següent, la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 10 de gener
de 2008, va disposar fixar en una mensual el nombre de
sessions plenàries ordinàries i va acordar que es faria el
primer dijous de cada mes a les dinou hores, en primera
convocatòria. La sessió ordinària corresponent al mes de
gener de 2009, s'hauria de fer en primera convocatòria el dia
2 de gener. La concurrència de dies festius en aquestes dates
podria impedir l’assistència d’algun regidor, per la qual
cosa es considera adequat endarrerir la sessió en primera
convocatòria del Ple corresponent al mes de gener de 2009 per
al dia 8 de gener de 2009. Així es respecta substancialment
la
periodicitat
mensual
fixada
per
l’acord
plenari
anteriorment esmentat per fer els Plens ordinaris i es
produeix únicament una variació formal quant al dia concret
del Ple del mes de gener. Per tot això, l’alcalde president
proposa que s’adoptin els acords següents: 1r. Canviar la
data de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
corresponent al mes de gener de 2009. 2n. Fixar com a dia i
hora, en primera convocatòria, de la sessió ordinària
corresponent al mes de gener de 2009 la del dia 8 de gener de
2009. 3r. Si la sessió s’hagués de fer en segona
convocatòria, fixar com a dia i hora per a la seva
realització el dia 12 de gener de 2009, a les dinou hores.
4t. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè realitzi els

actes i les gestions que calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
----4. Personal: Es ratifica el decret de l’alcaldia de 10 de
novembre de 2008 pel qual es va aprovar l’establiment de
convenis individualitzats de pràctiques
amb l’Institut
d’Educació
Secundària
Ramon
Muntaner.
La
Presidència
procedeix a la lectura del decret següent, el qual s’ACORDA
de ratificar per unanimitat:
“L’Institut d’Ensenyament Secundari
Ramon Muntaner
proposa
les
alumnes
Montserrat
Deulofeu
Serra,
Ester
Castillo, Marta Hernández Rueda, Azahara Martín Melgar i
Mònica Alonso, que actualment cursen estudis del cicle
formatiu de grau superior d’educació infantil, perquè
realitzin pràctiques a les Llars d’Infants municipals, del 5
de novembre de 2008 al 30 de gener de 2009, per tal
d’adquirir una experiència laboral real i una millora en
l’aprenentatge del seu ofici, atès que existeix un conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de col·laboració de pràctiques
individualment amb cada alumne interessat, i atès que el
responsable de l’IES Ramon Muntaner ja ens ha fet arribar les
dades de les estudiants seleccionades, aquesta Alcaldia
Presidència HA RESOLT: 1r. Aprovar l’establiment de convenis
individualitzats de pràctiques entre el centre IES Ramon
Muntaner i l’Ajuntament de Figueres per tal d’acollir a les
llars d’infants “Els Pins” i “Bon Pastor”, del 5 de novembre
de 2008 al 30 de gener de 2009, les alumnes Montserrat
Deulofeu Serra, Ester Castillo, Marta Hernández Rueda,
Azahara Martín Melgar i Mònica Alonso, 2n. Sotmetre el
present acord a la ratificació del Ple Municipal.”
----5. Urbanisme: S’aprova el text refós de la modificació
puntual del pla general en l’àmbit de l’antiga sureda
Bertran. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“La Comissió d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 14
de maig de 2008, va acordar suspendre l'aprovació definitiva
de la modificació del Pla general en l'àmbit de l'antiga
sureda Bertran fins que s'aportés un text refós que
incorporés una sèrie de prescripcions. En compliment de
l'anterior, s'ha demanat informe a l'Agència Catalana de
l'Aigua el dia 11 de juliol de 2008, i s'ha redactat un text

refós que incorpora les prescripcions de l'informe del
Ministeri de Fomento i de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
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 que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió
Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme i medi
ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords
següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació
puntual del pla general en l'àmbit de l'antiga sureda
Bertran, 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 aprovació definitiva. 3r.- Facultar l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que
aquest és un tema que ve de lluny; que ha tingut una
tramitació plena de canvis; que, malgrat tots aquests canvis,
només s’ha fet una única exposició al públic que va ser en la
seva aprovació inicial; que després es va fer l’aprovació
provisional; que després de l’aprovació provisional ja es va
modificar el planejament i es va fer una nova aprovació
provisional; que ara es torna a modificar una altra vegada el
planejament; que en tota aquesta tramitació només hi ha hagut
una única exposició al públic al principi de tot; que hi ha
hagut dos canvis en la planificació i que els veïns no hi han
pogut dir absolutament res; que sembla que això no és una
política gaire transparent ni afavoreix la participació
ciutadana de la qual cosa semblava que el govern en feia
bandera; que, com ja és habitual, el grup d’Esquerra creu que
a Figueres i també en aquest àmbit s’estan aprovant densitats
excessives; que no li semblen bé ni les densitats ni la manca
de participació ciutadana; que potser en algun moment de la
tramitació es podia explicar per urgències dels propietaris,
ja que volien aprofitar el boom immobiliari, però que en
aquests moments no creu que hi hagi aquesta urgència; que

s’haurien de poder fer les coses bé i donar l’oportunitat als
veïns d’expressar la seva opinió i que, per tot això, el grup
municipal d’Esquerra Republicana hi votarà en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luis
que diu que estan en contra de les modificacions puntuals del
Pla General perquè consideren que ja es hora que es faci la
redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana; que no
reiterarà els motius pels quals s’hi van oposar des de
l’aprovació inicial; que ja van dir que les modificacions que
s’havien fet eren de certa importància i que s’havien de
tornar a fer les exposicions pertinents; que en aquest sentit
creuen que no s’ha tramitat conforme s’hauria d’haver fet;
que, no obstant, en el seu moment també hi haurien votat en
contra, ja que consideren que s’hauria d’haver recollit tot
en una nova redacció del Pla General i que també hi votaran
en contra.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que mirarà
d’aclarir algunes de les qüestions que es plantegen; que, en
primer lloc, l’origen de la modificació puntual del Pla
General en l’àmbit de la sureda Bertran és una petició per
part de la propietat que es procedeixi a l’expropiació dels
terrenys; que la valoració que es va fer per part del
Consistori suposava la quantitat de prop de 9 milions
d’euros; que l’origen va ser aquesta petició d’expropiació en
base al Pla General vigent; que el Consistori va considerar
que no es podia atendre amb diners i, per tant, s’havia
d’intentar trobar alguna solució des del punt de vista de la
modificació del planejament que permetés atendre el dret
legítim de la propietat i al mateix temps no perjudicar la
hisenda municipal; que es va iniciar una tramitació de
modificació del Pla General; que hi ha hagut els moments
d’exposició al públic i de participació ciutadana que preveu
la llei; que no n’hi ha hagut més, però que tampoc n’hi ha
hagut menys; que, en principi, els moments de participació
ciutadana que preveu la llei hi han estat; que el propi
alcalde
s’ha
reunit
en
diverses
ocasions
amb
veïns
interessats en aquesta qüestió; que s’han atès algunes
al·legacions i d’altres no; que, en tot cas, això ja es va
resoldre
en
el
tràmit
d’aprovació
provisional;
que
efectivament hi ha una reflexió feta per Esquerra Republicana
de Catalunya que és la motivació de la urgència o l’interès
de culminar aquesta modificació del Pla General; que, com
tots saben, els terrenys que han de resultar cedits a
l’interès públic i han de passar a ser patrimoni municipal

com a conseqüència de la modificació de Pla General són
terrenys que han de servir per a la construcció o per a
l’ampliació i la modernització del casal d’avis actual que és
un equipament que requereix una actuació urgent des de fa
alguns anys per a modernitzar-la; que el govern de Catalunya
ho ha manifestat reiteradament; que ara fa pocs mesos que el
Conseller de governació va visitar la ciutat i va manifestar
el seu compromís de fer aquesta actuació tan bon punt s’hagi
culminat la tramitació de la modificació de planejament i els
hagin posat els terrenys a disposició; que, per tant, s’aten
una petició inicial de la propietat i s’aten també un
objectiu d’interès públic com és el de fer possible posar a
disposició definitivament del govern de Catalunya terrenys
perquè d’una vegada es pugui engegar la reforma i ampliació
d’aquest equipament per a la gent gran a través del seu
casal; que això és el que motiva que finalment s’hagin
decidit a culminar aquest planejament que per ser aprovat
definitivament
requereix
algunes
consideracions
molt
puntuals; que no és que hi hagi canvis de planejament sobre
el que es va aprovar, sinó
que s’han fet algunes
consideracions que tenien a veure amb la sol·licitud
d’informació complementària a l’Agència Catalana de l’Aigua
per a garantir que l’abastament fós l’adequat o tenir en
compte apreciacions que pogués fer el Ministeri de Foment per
possibles afectacions a la carretera N-260; que l’informe que
consta a l’expedient ja aclareix que no hi tenen res a dir;
que, per tant, es pot fer el que convingui; que qualsevol
altra consideració en l’ordenació anirà vinculada al Pla de
Millora Urbana que es farà en el seu moment quan la dinàmica
de mercat així ho vulgui i que pel govern de la ciutat no
serà una qüestió amb caràcter d’urgència, però que convé amb
urgència culminar la modificació del planejament per a posar
a disposició del govern de Catalunya aquests terrenys.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que és evident que com més aviat el govern
de Catalunya disposi d’aquests terrenys per fer l’ampliació
del casal d’avis molt millor, però que també s’ha de tenir en
compte que en el primer projecte aprovat per l’Ajuntament
aquesta reserva no hi sortia; que s’hi ha afegit; que la llei
diu que quan hi ha una modificació substancial d’un projecte
s’ha de tornar a posar a exposició al públic; que cal
preguntar-se si canviar de lloc la ubicació o les alçades
dels edificis no és una modificació substancial d’un
projecte; que li haurien d’explicar aleshores què és una

modificació substancial d’un projecte i que creu que en
aquest cas seria necessari fer una altra aprovació inicial,
exposició al públic i seguir la tramitació que la llei marca.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que l’aprovació definitiva d’aquesta modificació del Pla
General és competència de la Comissió d’Urbanisme de Girona i
que aquesta Comissió no ha considerat que hi hagi cap canvi
substancial; que ha fet un seguit d’acotacions que des de
l’àrea d’Urbanisme s’han atès i que creuen que l’exercici de
control i de validació definitiva que farà la Comissió
d’Urbanisme és el que ha de prevaldre en aquest cas.
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 vuit membres de l’Ajuntament
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora
Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i
Borrego Torres.
----6. Urbanisme: S’aprova el text refós del Pla especial per
a l’abastament d’aigua en alta des de Figueres al centre
penitenciari Puig de les Basses. 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 19
de desembre de 2007,
va acordar aprovar definitivament el
Pla especial per a l'abastament d'aigua en alta des de
Figueres al centre penitenciari Puig de les Basses,
supeditant-ne la publicació al DOGC a l'aportació d'un text
refós que incorporés una sèrie de prescripcions. En
compliment de l'anterior, s'han demanat informes a la
Direcció General d'Arquitectura i Paisatge (informe favorable
rebut el dia 25 de juliol de 2008), al Departament de Cultura
(informe favorable rebut el dia 19 de març de 2008), al
Servei Geològic (informe favorable rebut el dia 22 de febrer
de 2008) i a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'incendis i salvaments. Per part del redactor del Pla s'ha
elaborat un text refós que incorpora les prescripcions
esmentades en l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Girona
del dia 19 de desembre de 2007. Vist l'informe favorable emès

el dia 18 de novembre per l'arquitecte municipal. 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
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’àrea d’acció
territorial, urbanisme i medi ambient proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el text
refós del Pla especial per a l'abastament d'aigua en alta des
de Figueres al centre penitenciari Puig de les Basses,
promogut per l'Ajuntament de Figueres. 2n.- Trametre dos
exemplars
del
text
refós
a
la
Comissió
Territorial
d’Urbanisme de Girona per a la seva publicació. 3r.- Facultar
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----7. Assistència social: S’aprova inicialment la creació
del Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Empordà. La
senyora Bonany Pagès procedeix a la lectura del dictamen
següent, el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist allò que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març,
pel qual es regula la creació de governs territorials de
Salut; vista la proposta de creació del Consorci del Govern
Territorial de Salut Alt Empordà, d'acord amb allò previst a
l'article 2.2 de l'esmentat Decret, així com la proposta
d'estatuts; vist allò que disposen els articles 313 i
següents, en relació al 160 del Reglament d'Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/95, de 13
de juny, quan al règim jurídic dels consorcis i el seu
procediment de creació; vistes les competències atribuïdes al
Ple de l'Ajuntament per l'article 52.2b del Text Refós de la
Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Comissió informativa de
l'Àrea de serveis a les persones i de processos estratègics,
proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels acords
següents: 1r. Aprovar inicialment la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut Alt Empordà, amb la finalitat
d'assolir el grau adequat d'integració de les competències en

l'àmbit de la salut de l'Administració de la Generalitat i
les administracions locals i millorar així la salut de la
població. 2n. Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci
abans esmentat, els quals s'adjunten com a annex 1. 3r.
Aprovar inicialment el pacte de representativitat, el qual
s'adjunta com a annex 2, així com l'acord de ponderació de
vot formalitzat en l'esmentat pacte. 4t. L'Ajuntament de
Figueres instarà l'ajustament de l'acord de ponderació de vot
a criteris poblacionals. 5è. Sotmetre els presents acords,
juntament amb el text dels Estatuts, a informació pública per
un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al
Tauler d'Anuncis de la Corporació. A aquests efectes, es
delega al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, com a entitat
coordinadora, per tal que procedeixi a la publicació conjunta
de tots els acords relatius a la constitució del referit
Consorci. Durant aquest període es podran formular les
al·legacions que es considerin pertinents. Els acords
adoptats, així com el projecte d'estatuts, esdevindran
definitius si dins el termini esmentat no es presenten
al·legacions. 6è. Facultar l’Alcaldia Presidència perquè
porti a terme tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’obre
un període d’exposició al públic per si hi ha algun
suggeriment a fer; que serà voluntat del govern intentar que
la participació de la ciutat en aquest consorci Govern
territorial de salut tingui a veure també amb el pes
poblacional i que, per tant, hi hagi una relació proporcional
entre el pes polític i el pes poblacional de la ciutat.
----8. Protocol: Es recolza la petició de la Societat Coral
Erato per ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi. El senyor
Llueca Fonollosa procedeix a la lectura de la proposta
següent, la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“N’Albert
Ollé,
portaveu
del
Grup
Municipal
de
Convergència i Unió, en Francesc Canet, portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en Ciro
Llueca, portaveu del Grup Municipal Socialista, en Juan
Casas, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, i en
Richard Elelman, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per
Catalunya-Verds, presenten, per tal que sigui sotmesa a la
consideració del Ple i aprovada si s’escau, la següent
proposició. Exposició de motius: La Societat Coral Erato té

150 anys d’història a la ciutat de Figueres, i sempre ha
demostrat una gran vinculació amb la ciutat i la comarca, pel
foment de les tradicions, les sardanes, les danses i els
cors, i des de la seva fundació, el 1862, ha comptat amb
músics de renom com Anselm Clavé, Pep Ventura, Albert Cotó, o
Enric Morera; i amb escriptors com Carme Guasch, Maria Àngels
Anglada, Montserrat Vayreda, etc. L’esmentada Societat vol
presentar proposta per ser guardonada amb la Creu de sant
Jordi 2009, distinció creada per la Generalitat de Catalunya
a partir del decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la
finalitat de “distingir les persones naturals o jurídiques
que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a
Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural”. Per tot això, es
proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
acords: 1. El Ple de l’Ajuntament de Figueres acorda recolzar
la petició de la Societat Coral Erato per ser guardonada amb
la Creu de Sant Jordi. 2. Certificar l’acord al president de
la cambra catalana i als portaveus de tots els grups
parlamentaris presents actualment.”
----9. Protocol: S’acorda demanar al Parlament de Catalunya
que es declari la sardana dansa nacional de Catalunya. El
senyor Llueca Fonollosa procedeix a la lectura de la proposta
següent, la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“N’Albert
Ollé,
portaveu
del
Grup
Municipal
de
Convergència i Unió, en Francesc Canet, portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en Ciro
Llueca, portaveu del Grup Municipal Socialista, en Juan
Casas, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, i en
Richard Elelman, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per
Catalunya-Verds, presenten, per tal que sigui sotmesa a la
consideració del Ple i aprovada si s’escau, la següent
proposició. Exposició de motius: Atès que la sardana, com a
expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament
al Principat de Catalunya. Atès que de la sardana se
n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels
drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara
la tolerància, la integració, la igualtat, la germanor i la
solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció
de classe social i ètnia. Atès que, a nivell popular, es
reconeix la sardana, i el moviment social que la promou, la
seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un

element de vertebració. Per tot això, es proposa que el Ple
de l’Ajuntament adopti els següents acords: 1. El Ple de
l’Ajuntament de Figueres acorda demanar formalment al
Parlament de Catalunya i als diputats que en formen part que
es declari la sardana “dansa nacional de Catalunya”. 2.
Certificar l’acord al president de la cambra catalana i als
portaveus
de
tots
els
grups
parlamentaris
presents
actualment, així com notificar-ho per escrit a la Federació
Sardanista de Catalunya.”
----10. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents
es produeixen les següents intervencions:
----Ajuntament: S’insta el govern municipal a treballar per a
aconseguir per a Figueres el domicili social de l’agrupació
europea de cooperació territorial anomenada “Eurodistricte de
l’espai
català
transfronterer”.
El
senyor
Canet
Coma
procedeix a la lectura de la moció següent:
“En Francesc Canet i Coma, portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
Figueres, presenta al ple, per tal que sigui aprovada, si
s’escau, la següent Moció per instar el govern municipal a
treballar per a aconseguir per a Figueres el domicili social
de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial anomenada
“Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer”. Exposició
de motius. Amb la “Declaració de Ceret” del 27 de juliol de
2007, es va constituir un Comitè de Pilotatge encarregat de
posar en marxa un “eurodistricte” amb l’objectiu de
potenciar,
vertebrar
i
harmonitzar
l’Espai
Català
Transfronterer,
que
comprèn,
grosso
modo,
l'actual
Departament
dels
Pirineus
Orientals
i
les
comarques
gironines. El passat divendres dia 21 de novembre, a Girona,
va tenir lloc la segona reunió d’aquest comitè, en la qual es
va definir un full de ruta per a la consolidació de
l’Eurodistricte
de
l’Espai
Català
Transfronterer.
Un
“eurodistricte” és, pròpiament, una figura de legislació
francesa
que
permet
la
cooperació
entre
territoris
fronterers, com per exemple a Strasbourg-Ortenau, que ja té
cinc anys de vida. El seu paral·lel, en la legislació
espanyola, seria la figura del consorci, com s'ha aplicat en
el cas de St. Sebastià-Baiona. En ambdós casos, hi intervé
necessàriament l’Estat. Malgrat el seu nom, l’Eurodistricte
de l’Espai Català Transfronterer, segons el punt 2 del full
de ruta acabat d’aprovar, no s’articularà ni com a

“eurodistricte” ni com a “consorci”, sinó com a Agrupació
Europea de Cooperació Territorial (AECT). A diferència de
consorcis i eurodistrictes, la AECT es basa directament en
legislació europea, partint d’una proposta del Parlament
Europeu, que va passar pel ribot de la Comissió Europea
(Estats), i que és vigent des del 5 de juliol de 2006.
Aquesta doncs, es constitueix exclusivament per iniciativa
dels seus membres futurs. L’Agrupació Europea es regula pel
reglament CE 1082/2006, en què s’especifica clarament que en
el
conveni
que
s’ha
d’establir
hi
ha
de
figurar
necessàriament una única seu social d’aquesta AECT. Aquesta
decisió no només afecta socialment la ciutat on s’acabi
ubicant, sinó que també té implicacions a l’hora d’establir
la legislació aplicable per a tot l’àmbit de l’Eurodistricte
de l’Espai Català Transfronterer com a entitat. Donat que pel
Grup d’ERC a Figueres la cooperació transfronterera és un
element vital i estratègic per al futur de la nostra ciutat i
comarca, ja vam incloure en el nostre programa electoral un
capítol específic en aquest sentit, que ja parlava de les
AECT i del lideratge que la nostra ciutat hauria de tenir en
l’Espai Català Transfronterer. En aquest sentit, veiem amb
molta preocupació com des de la ciutat no s’emprenen les
iniciatives necessàries per a liderar aquest espai en el
moment clau de la seva construcció. No tenim constància que
s’hagi proposat cap ubicació física ni que s’hagin emprès
accions a favor de potenciar una candidatura figuerenca a la
futura seu de l’AECT, ni que s’hagin buscat complicitats dins
la comarca. A més a més, considerem que es tracta d’un tema
clau de ciutat i de comarca, d’una gran volada que justifica
que no sigui gestionat, en exclusiva, per un govern
municipal. Per aquests motius proposem: 1. Que s’emprenguin
les accions necessàries per a la urgent constitució d’un
patronat pro-candidatura de Figueres com a seu social de la
futura AECT, amb l’objectiu de donar forma i promocionar
aquesta candidatura, així com d’actuar de lobby per a la
consecució d’aquest objectiu. En aquest patronat hi hauria
d’haver un representant de cada formació política i, a més,
una representació qualificada del teixit socioeconòmic de la
comarca, numèricament igual a la representació política. 2.
Que es procedeixi urgentment a definir/escollir un espai
físic com a candidat a ser la seu social de l’AECT de la
ciutat de Figueres en un edifici cèntric, seguint un model
català de ciutat en què es potenciï el seu centre com a
referent vertebrador. 3. Que s’emprenguin les accions

necessàries per a obtenir la complicitat de la resta de
municipis de la comarca. 4. Que es comuniqui aquesta voluntat
d’obtenir la seu social de l’AECT al Comitè de Pilotatge de
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, així com a
la comissió encarregada de la redacció dels seus estatuts. 5.
Que se’n faci la difusió pertinent als mitjans de comunicació
per deixar clara aquesta voluntat de lideratge, avançant-nos
a iniciatives que puguin emprendre d'altres ciutats.”
Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu
que en línies generals hi està d’acord, però que discrepa amb
algunes de les afirmacions que fa el senyor Canet quan diu
que veu que des de la ciutat no s’emprenen les iniciatives
necessàries per a liderar aquest espai en el moment clau de
la seva construcció; que l’únic que s’ha fet en aquest any i
mig que porten són dues reunions, una la de Ceret i la de
Girona el passat dia 21 de novembre durant la qual s’han fet
les fotografies; que els polítics només han fet aquestes dues
fotografies; que durant tot aquest any el que s’ha fet és una
diagnosi de la situació a banda i banda de la frontera; que
aquest estudi l’han dut a terme entitats de la part francesa
i de la part de Girona; que els polítics no han dit o no han
pogut dir absolutament res perquè en totes aquestes reunions
simplement han estat els tècnics convidats; que no han tingut
l’ocasió de proposar seus; que està d’acord que s’ha de
buscar la complicitat de la resta de municipis de la comarca,
però que dels 25 membres de l’Eurodistricte únicament i
exclusivament hi ha Figueres; que creu que tenen molt de
temps i en la comissió informativa es va lamentar que durant
aquests 15 mesos mai s’hagin tirat propostes endavant i que
a partir d’ara s’hauria de poder tirar endavant algun
projecte, ja que si no pot provocar el desencís dels membres
constituents de l’Eurodistricte.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que s’ha quedat sense saber la posició de la senyora
Pineda com per veure si hi voten a favor o en contra; que
tampoc faran cap comentari que pugui impedir el consens en
aquesta aprovació; que en qualsevol cas el tema de les
fotografies l’ha impactat; que quan ha dit polítics i
fotografies li ha provocat un cert impacte mediàtic i que
faltaria una tercera fotografia a Figueres; que en lloc
d’haver-se fet la fotografia a Girona se la podien haver fet
a Figueres i estarien en sintonia amb el que hi ha allà; que
després d’aquesta ironia i com que la senyora Pineda no ha
fixat posició vol pensar que, malgrat que discrepi d’alguna

cosa petita, hi votarà a favor i que no té cap més comentari
a fer.
Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que diu que
només vol fer un aclariment; que la regidora Pineda ha dit
que només hi havia Figueres i que no hi havia cap més poble i
que si hi ha el Consell Comarcal tots els pobles de l’Alt
Empordà hi estan representats.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que la regidora ha fixat posició, però que
els portaveus ja l’havien fixat i que, per tant, el peix ja
estava venut.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, declarar la
urgència de la moció abans transcrita.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, la moció abans transcrita.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
feliciten a la regidora per la feina que està fent i que
l’encoratgen a treballar, en la mesura que sigui possible,
amb l’esperit i la lletra d’aquesta moció aprovada.
----Cultura: No s’aprova la moció presentada pel grup
municipal popular que proposava acordar de fer arribar a la
direcció a Girona de la Cadena d’ondes populars espanyoles
(COPE) el suport del consistori. El senyor Borrego Torres
procedeix a la lectura de la moció següent:
“Diego Borrego Torres, regidor del Grup Municipal
Popular a l’Ajuntament de Figueres presenta, per tal que
sigui sotmesa a consideració del Ple i aprovada si s’escau,
la següent MOCIÓ: El Consell Audiovisual de Catalunya ha
retirat a la Cadena COPE dos de las seves freqüències, Lleida
(99.7 FM) i Girona (97.4), i les ha adjudicades a uns altres
dos operadors. Amb aquesta decisió, 15 persones, que en
l’actualitat treballen en les esmentades emissores es veuran
sense feina. Molts figuerencs i figuerenques hem crescut amb
la COPE, recordem com fa anys era l’única emissora en la qual
es podien escoltar espais en català, amb programes tan
entranyables com les tardes del dissabte amb la nostra dansa,
la sardana, amb un espai emblemàtic dirigit per la figuerenca
Emília Pla. Actualment la feina a COPE Girona -i abans des de
Figueres- està lligada al periodista castelloní Pitu Anaya.
De ben segur que quasi tots els membres d’aquest consistori
hem estat entrevistats per aquest professional que sempre ha
sabut portar la COPE per una línea imparcial, lliure i

democràtica de comunicació. El que es fa a nivell nacional és
una altra forma d’explicar la realitat d’Espanya -i que els
radiooients tenen la llibertat de sintonitzar o no- però que
sense aquesta pluralitat no pot haver-hi la llibertat
d’elegir allò que cadascú vol escoltar. En conseqüència, des
del Grup Municipal Popular proposem al Ple l’adopció dels
següents acords: 1r.-Que es faci arribar a la direcció de
COPE Girona el suport d’aquest consistori en aquests moments
tan difícils. 2n.- Que també es faci arribar el contingut
d’aquesta moció al Consell Audiovisual de Catalunya.”
Prossegueix la seva intervenció el senyor Borrego Torres
que diu que la setmana que ve en aquesta sala es farà un acte
de commemoració del 30è aniversari de l’actual Constitució;
que segurament en aquells temps els catalans demanaven
llibertat d’expressió i que després de 30 anys encara hi ha
catalans que demanen llibertat d’expressió.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que no s’esperava aquesta reacció del senyor Borrego; que
l’ha sorprès; que veu que té cops amagats; que apunta maneres
en el Partit Popular i que li demana disculpes, ja que no
volia que se’l sentís riure, però que no ho ha pogut evitar.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
també s’ha sorprès; que no s’ha emocionat, però que s’ha
sorprès; que en el text que ha llegit fa una estona, ja li
havia explicat al portaveu Joan Casas les seves reticències
davant la moció; que reconeix que ho ha arrodonit molt bé;
que quan parlava de les fotografies de la senyora Pineda ho
ha aconseguit amb un impacte perfecte; que el partit
d’Esquerra Republicana a la COPE no té llibertat d’expressió;
que aviat acabaran de cobrar uns milions que destinaran a
cooperació pels insults que reben cada dia de la cadena COPE;
que el senyor Borrego ha de comprendre que d’entrada també
hagi
pogut
somriure
i
gairebé
fer
com
l’alcalde
i
sorprendre’s;
que
en
aquest
cas
no
fa
cap
judici
d’intencions; que la COPE ha estat condemnada a pagar una
quantitat important de diners que destinaran a finalitats
socials gràcies als insults d’un dels seus locutors; que és
una mica complicat parlar de llibertat d’expressió quan
acaben de ser condemnats amb reiteració; que es considera
amic d’en Pitu Anaya i que en Pitu Anaya no és la COPE; que
hi treballa o hi treballava; que el senyor Jiménez Losantos

treballa a la COPE i s’expressa, insulta i difama cada dia i
que ningú li ho impedeix; que en Pitu Anaya el va entrevistar
el dia que s’acabava de saber el que el senyor Borrego de
manera errònia en diu “retirar llicència”; que a l’entrevista
li va dir literalment que li agradaria continuar escoltantlo; que comparteix que en Pitu Anaya és una persona molt
respectuosa; que a la gent del seu partit sempre els ha
tractat bé; que extrapolar el particular d’en Pitu Anaya a la
resta és una mica perillós; que per dir això de que li
agradaria continuar escoltant-lo algú amb llibertat va acabar
titulant: Diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya critica
la clausura de COPE; que ha de comprendre que no sigui
precisament defensor de la COPE, però que d’en Pitu Anaya sí
que en seria; que
trobarà un altre lloc per a treballar i
que farà la seva feina igual de ben feta; que el senyor
Borrego comença la moció que ha llegit dient que el Consell
Audiovisual de Catalunya ha retirat a la cadena COPE dues de
les seves freqüències; que discrepa; que no és advocat, però
que té entès que no li han retirat dues llicències; que en
tot cas no les han renovades; que igualment que la COPE s’ha
quedat sense unes llicències que tenia en la renovació s’hi
han quedat altres mitjans i han fet crítiques duríssimes com
per exemple el grup que representa El Periódico de Catalunya
i alguns altres; que pensa que no és només la COPE que no ha
obtingut la renovació en la nova concessió; que creu que el
fet que prengui la decisió el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya és un model que deu funcionar perquè precisament
l’estat espanyol en la nova llei de l’audiovisual s’està
plantejant fer exactament el mateix; que volen buscar un
organisme més o menys independent i professional que renovi
les llicències quan toqui renovar-les; que a la COPE
senzillament no se li han renovat; que hi votaran en contra;
que no és perquè estiguin en contra d’en Pitu Anaya, ja que
recolzen la seva feina; que coincideixin amb el senyor
Borrego que determinades feines de la COPE de Figueres com la
de la figuerenca Emília Pla són feines ben fetes, però que
consideren que no renovar una llicència de la COPE sigui
atemptar contra la llibertat d’expressió; que llibertat
d’expressió no es que el senyor Federico Jiménez Losantos
digui cada dia a Esquerra Republicana de Catalunya que són
uns terroristes i que amaguen les armes al despatx del
partit; que ha estat condemnat i que els ha d’indemnitzar;
que ha de comprendre que si voten a favor que aquest senyor
els continuï insultant serien ser una cosa que no vol dir ni

d’ell ni dels seus regidors, ni del seu partit i que, per
tant, hi votaran en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que el govern hi serà contrari; que Esquerra
Republicana de Catalunya ha fixat amb claredat la seva
posició, però que vol fer-hi algunes consideracions; que
primer de tot l’ha sorprès l’exhibició de la pancarta, ja que
a la junta de portaveus parlant amb el portaveu del Partit
Popular se’ls ha vist un talant completament diferent; que
se’ls han explicat els problemes de la COPE a Figueres,
circumscrit a Figueres i a en Pitu Anaya; que en cap moment
s’ha parlat de llibertat d’expressió i qüestions relatives
d’aquesta manera; que, fins i tot, han estat valorant la
possibilitat d’una abstenció, pero que l’exhibició que el
senyor Borrego ha fet després de la lectura de la moció
difícilment es pot assumir; que no volia entrar en qüestions
que puguin permetre ficar-se en focs artificials, però que
això que han retirat les llicències es manifestament
discutible; que si de cas es pot dir que no els les han
renovat; que el que és estrictament cert és que la COPE
emetia d’una manera il·legal; que no tenia cap llicència; que
el Consell Audiovisual de Catalunya el que pretén és endreçar
i ordenar això; que si van a mirar què és la llibertat
d’expressió s’haurien de fixar si n’hi ha en aquest país
tenint en compte el que es triga a tancar una emissora que
emet d’aquesta manera fora de la legalitat; que no està en
condicions d’afirmar-ho, però que en el poc temps que ha
tingut per a valorar la moció i les poques consultes que ha
pogut fer durant cinc minuts escassos no li consta que 15
treballadors de la ràdio de Girona se’n vagin al carrer; que
això s’haurà de veure; que han de comprendre que demanar que
el Ple de l’Ajuntament se situï amb una afirmació que
d’entrada no saben ni si és certa és surrealista; que mostren
tot el seu carinyo vers en Pitu Anaya, però que no s’han
d’oblidar que això és la COPE; que la COPE ha estat
condemnada per agressions duríssimes a l’alcalde de Madrid,
del Partit Popular; que ha estat condemnada per manifestar
que el senyor Puigcercós era un prototerrorista; que en
aquest moment comprendrà que no poden donar suport a ningú
que ha qualificat d’aquesta manera un exconseller del govern;
que continua manifestant el seu astorament per la diferència
de to entre el portaveu del grup popular i el senyor Borrego;
que vista la virulència no vol entrar en més foc creuat
d’aquest tipus, però que el govern hi votarà en contra tenint

molt clar que en aquest país la llibertat d’expressió està
expressament garantida per totes les raons que ha exposat;
que el senyor Borrego s’ha de fixar bé que el senyor Jiménez
Losantos ha estat condemnat per l’ús de la paraula, però que
ningú no li ha prohibit que continuï cada dia insultant i
agredint; que això no li ho han prohibit; que simplement hi
ha una normativa i unes lleis en aquest país i quan un fa
això passa per caixa, però que no se li prohibeix; que prega
al senyor Borrego que no violenti els seus principis
democràtics, ja que llibertat d’expressió li sembla que no en
falta per a ningú; que la prova la té en ell mateix amb el
que ha pogut fer i que el govern votarà en contra de la seva
proposta.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres
que diu que lamenta que exhibir un cartell hagi molestat
tant; que creu que hi ha coses per les quals el seu grup es
podia haver molestat més i que no han dit res; que si
estiguessin parlant de la cadena SER hi votarien a favor quan
aquesta cadena ha estat insultant l’expresident José María
Aznar tractant-lo d’assassí durant els tres dies de l’11-M on
hi havia terroristes embolicats dins els trens; que això va
provocar la caiguda d’un govern; que ara no haurien de venir
a parlar de llibertat; que sembla que el senyor Casellas no
s’hagi llegit bé la moció; que quan diu 15 persones parla de
les dues emissores, Lleida i Girona; que quant al senyor
Canet ho lamenta profundament; que va sentir la seva
intervenció a la COPE i que el que no es pot fer és per una
banda donar suport i per l’altra no; que això només va ser un
gest de cara a la galeria; que no li sembla correcte; que en
cap moment ha defensat el senyor Jiménez Losantos, ja que és
prou grandet per a defensar-se; que el fet que es lligui tota
la trajectòria de la COPE a una sola persona és lamentable;
que creu que no s’han llegit bé aquesta moció, ja que la
moció realment era per la COPE de Girona; que si realment es
produís no podrien sentir la COPE i no tindrien la llibertat
per a poder-la sintonitzar; que potser sí que no és la
renovació, però que quan al llogater d’una casa no se li
renova se’l fa fora del pis; que no se li renova però se’l
fot fora; que creu que al final serà un tribunal que ho haurà
de decidir i que esperen que la justícia en aquest cas sigui
la correcta.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que creia que no havien d’entrar en
foc creuat, però que el Partit Popular no les pot dir de

l’alçada d’un campanar i quedar-se tan tranquils; que al
govern el van fer caure els ciutadans; que els ciutadans van
votar i van escollir un altre govern; que el senyor Borrego
no ho ha de qualificar així; que hi va haver una votació i es
va canviar el govern com es farà legítimament la propera
vegada o l’altra; que no s’hi val repetir una cosa una vegada
i una altra; que no acaba essent veritat mai per molt que es
repeteixi; que avui en aquest ple o d’aquí a cinc anys el
senyor Borrego no pot dir que una manipulació d’un partit o
d’una cadena de ràdio va provocar la caiguda d’un govern; que
la
caiguda
del
govern
la
va
provocar
la
mentida
sistematitzada del partit que era al govern en aquell moment;
que, fins i tot, ha tornat a posar en dubte el tema dels
terroristes després d’una sentència apel·lada davant el
Tribunal Suprem i resolta; que cal tenir respecte per les
sentències que per això hi són; que cal anar amb compte; que
té tot el respecte per l’expresident del govern i no
utilitzarà cap paraula pejorativa ni el referirà, ja que com
a president del govern li mereix tot el respecte; que ja el
perdonaran, però que al final semblarà El Último de
Filipinas; que el president dels Estats Unitats està dient
que encara busca les armes de destrucció massiva; que tots en
saben dir-ne de l’alçada d’un campanar; que li sembla que el
millor que poden fer tots plegats és no treure fantasmes del
passat; que s’han oblidar d’aquesta qüestió que està
sentenciada pel Tribunal Suprem i votar aquesta moció; que el
govern diu que no per un seguit d’arguments; que s’han de
deixar de fer retrets de política, ja que el que faran serà
avorrir-se tots i fer baixar més el fang del que ja es va fer
baixar a la classe política; que creu que s’han de fer un
favor a tots plegats i deixar estar aquest tema; que podrien
estar enraonant fins demà al matí i no es podrien convèncer;
que han d’acatar el que ha dit el Tribunal Suprem i que no
cal donar-hi més voltes.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que serà breu; que repetirà al senyor Borrego el mateix
que va dir el dia que el va entrevistar en Pitu Anaya
l’endemà de conèixer-se la decisió; que manté el que va dir
al senyor Pitu Anaya i que, més o menys, va ser el següent:
“Si em preguntes si m’agradaria continuar-te escoltant, sí.
Ara, si em preguntes si trobo injusta la decisió del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, no”; que aquí no es tracta de
donar suport a la COPE; que si voten aquesta moció estan
dient que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va fer-ho

malament; que estan insinuant que van prevaricar; que no ho
va dir aquell dia ni ho diu avui; que va dir literalment que
no coneixia els arguments de la no renovació de la llicència,
però que si es mira el perfil de la gent que conforma el
Consell audiovisual de Catalunya els té molt de respecte
professional i les seves raons jurídiques deuen tenir; que no
creu que sigui incompatible donar suport a una persona,
avalar la seva feina periodística i a la vegada reconèixer a
un organisme que comença a treballar amb una pluralitat en la
seva composició; que va haver-hi un membre del Partit Popular
que no hi va votar en contra; que no va votar en contra de la
no renovació i que va acceptar la decisió del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya; que això no és incompatible amb
el gran respecte professional, a part de personal, per en
Pitu Anaya; que si vol li dirà amb una frase feta; que en
aquesta sala creu que hi ha algú més que ha treballat a la
COPE; que les persones passen, però que les emissores queden;
que l’estil de la COPE queda perquè ningú no el canvia ni tan
sols la Conferència Episcopal; que els professionals un dia
treballen a la COPE i, si són bons professionals, potser
l’endemà continuaran essent bons professionals en una altra
emissora de ràdio en una altra cadena de televisió, sigui
d’internet o d’un altre estil; que els professionals són els
que mereixen el respecte o el rebuig, però que la línia de
les emissores la coneixen tots; que la COPE no li agrada,
però que no nega que l’escolta; que li agrada escoltar una
altra opinió; que no li han renovat i que hi ha un argument
professional; que vol entendre que el CAC ha estat
professional; que votar en contra del que ha decidit el CAC
no ho faran; que no contradiuen el que van dir; que quan
llegeix que el que es fa a nivell nacional és una altra forma
d’explicar la realitat d’Espanya té un dubte, ja que quan ell
parla a nivell nacional, les fronteres territorials del que
entén per nació són unes i que el senyor Borrego n’hi posa
unes altres; que seria un element més per a no votar a favor
la moció; que en Pitu Anaya continuarà essent un gran
professional si no continua a COPE Girona, però que no s’han
de barrejar les coses; que han de deixar que el CAC faci la
seva feina com en el futur el Consell de l’Audiovisual
espanyol farà la seva; que entén que el senyor Borrego hagi
presentat la moció, però que creu que li ha sobrat el
cartell; que no li criticarà excessivament, però que
considera que no renovar una llicència no és faltar a la
llibertat d’expressió; que d’alguna manera el senyor Borrego

ha devaluat aquest cartell que es va exhibir en un moment
determinat i en una situació determinada i que pensa que l’ha
devaluat una mica.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els
dos membres de l’Ajuntament següents: Casas Luis i Borrego
Torres; i en contra, els dinou membres de l’Ajuntament
següents: Vila Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès,
Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan,
Richard Elelman, Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà,
Navarro Hurtado, Llueca Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona,
Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés i Bertran
Soler.
----11. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Urbanisme: Pregunta que formula el senyor Canet Coma
sobre el Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la
Marca de l’Ham. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que
dóna lectura a la intervenció següent:
“En Xavier Besora Causadias, en representació del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament
de Figueres. Exposa: - Vist que s’està executant el Projecte
d’Intervenció Integral del Barri de la Marca de l’Ham (20052009) en el marc de la llei coneguda amb el nom de “La Llei
de Barris”. La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya a
través
de
la
qual
la
Generalitat
pretén
dotar
les
administracions catalanes dels instruments necessaris per tal
de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic
en aquells barris de Catalunya que ho requereixin. Els
principals objectius d’aquesta llei són: - Millora de l’espai
públic i dotació d’espais verds. - Rehabilitació i equipament
dels
elements
col·lectius
dels
edificis.
Provisió
d’equipaments per a l’ús col·lectiu. - Incorporació de les
tecnologies de la informació en els edificis. - Foment de la
sostenibilitat
del
desenvolupament
urbà
(eficiència
energètica, estalvi en el consum d’aigua, reciclatge de
residus). - Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels
equipaments. - Desenvolupament de programes que comportin una
millora social, urbanística i econòmica del barri. -

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Vist que l’Associació de Veïns no va ser consultada en el
moment de començar la Intervenció Integral, tal i com sembla
preceptiu, i no van poder exposar la seva preocupació
respecte, sobretot, a les places d’aparcament resultants i la
inseguretat a la zona, - Vist que hem detectat inquietud en
àmbits veïnals de la zona, respecte a l’execució de
l’esmentat pla, i respecte a d’altres problemàtiques del
barri,
el
nostre
grup
municipal
demana:
Que
siguin
considerades com a preguntes per a resposta escrita, d’acoprd
amb el que s’estableix a la legislació vigent (quinze dies),
les següents preguntes: El Projecte d’intervenció Integral
del barri de la Marca de l’Ham. Segons les previsions del pla
financer i de les anualitats 2005-2008 s’haurien d’haver
executat un seguit d’actuacions contemplades dins del
projecte: - Programa per a fomentar un major nivell formatiu
de les dones del barri. - Posada en marxa d’un programa de
dinamització econòmica del barri. - Ludoteca i Mini Ludoteca.
- Punt de trobada per a la gent gran. - Programa de foment de
l’activitat esportiva del barri. - Foment de l’ús de les
noves tecnologies. - Programa de suport a l’associacionisme
del barri. - Creació d’una taula d’entitats del barri. Jornades de participació ciutadana. - Creació d’un espai pels
joves.
Punt
d’informació
sociolaboral.
A)Quines
actuacions i/o projectes s’han executat, dels esmentats
anteriorment? - Quins resultats s’han obtingut? - Quina
participació hi ha hagut per part de veïns i/o entitats? Quin pressupost s’ha destinat a cada actuació? - S’estan
complint els terminis d’execució del projecte? - S’han
produït modificacions del projecte? - Quines actuacions ha
portat a terme l’oficina de rehabilitació dels edificis del
barri? - Quants ascensors s’han instal·lat o s’instal·laran?
- Quantes subvencions s’han atorgat per a rehabilitar
façanes? - Existeix una memòria anual de les intervencions
realitzades? - Si existeix memòria, ens agradaria de poder
disposar d’una còpia. B)- Quines actuacions de vigilància
(amb concreció de torns de dedicació horària) s’estan duent a
terme al barri de la Marca de l’Ham per part de la Guàrdia
Urbana? Es pot dir que la planificació es correspon amb el
que s’anomena “Guàrdia de Barri”? Es coneix quin és el grau
de satisfacció o insatisfacció dels representants dels veïns
en aquest assumpte?. C)- Poden, els representants de
l’Associació de Veïns, utilitzar les dependències del Centre
Cívic per a les seves activitats regulars, com ara reunions

de Junta, etc.? En cas de resposta negativa: quines raons
avalen la decisió i qui l’ha presa? D)- Quantes places
d’aparcament quedaran al barri, un cop finalitzin les obres
de la Intervenció Integral? La xifra resultant, serà inferior
a les que hi havia abans de la intervenció? S’ha pogut
acordar amb els representants de l’Associació de Veïns una
solució que pugui satisfer les demandes dels veïns?.”
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint
hores, prèviament autoritzat per la Presidència, s'absenta de
la sessió el senyor Casas Luis.
Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu
que quan va veure tota aquesta bateria de preguntes va
suposar que es demanava una resposta per escrit; que ara li
és impossible contestar perquè són molts i molts punts; que
s’està treballant de valent; que evidentment porten un retard
amb les obres; que de tots els projectes que el senyor Canet
ha nombrat alguns estan avançats i d’altres estan amb retard;
que ha de pensar que alguns no depenen única i exclusivament
de l’Ajuntament i de la feina que es fa des de l’Ajuntament,
sinó que depenen també de la realitat socioeconòmica del
barri; que aquest és el punt principal; que és evident que
ara mateix tota aquesta bateria de preguntes no la pot
contestar; que s’ha treballat i que s’està treballant; que
seguiran amb embranzida; que a finals de mes estaran
pràcticament acabades les obres que fan referència a la
millora pública; que hi ha persones que hi treballen dia a
dia i que es compromet a contestar-li per escrit d’aquí a
quinze dies.
---- Durant la intervenció de la senyora Pineda Llauró, a les
vint hores i dos minuts, compareix el senyor Casas Luis, que
es reincorpora a la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que esperaran la resposta per escrit; que vol demanar
que les respostes siguin el màxim de precises; que intenten
fer preguntes concretes i precises perquè les respostes també
ho siguin; que quan tinguin les respostes intentaran esbrinar
el per què dels canvis i manifestaran si estan d’acord o en
contra de les modificacions que s’han fet i el destí diferent
dels diners; que, evidentment, els diners no s’acabaran
destinant a allò que està escrit de moment en el projecte i

que, per tant, voldran saber quines raons han mogut els
canvis; que hi ha unes coses que creu que sí que es podrien
contestar, però que la respectarà si vol mantenir el silenci
fins que contesti per escrit com és la pregunta sobre la
utilització del Centre Cívic per part de l’Associació de
Veïns; que li sembla que és un tema que no requereix gaire
consulta; que senzillament requereix contestar si poden fer
servir o no el Centre Cívic per a les seves reunions; que una
altra pregunta que no li ha formulat i que, per tant,
l’excusa de contestar-li és que quan fa que no es reuneix la
comissió
de
seguiment
d’aquest
projecte
d’intervenció
integral; que pensen que una de les coses que pot anar
millorant problemes és una reunió més freqüent més enllà del
que digui la normativa; que ignora si la normativa es
compleix; que creu que no; que en qualsevol cas seria bo que
la comissió de seguiment es reuneixi amb més freqüència, ja
que segurament sortirien disfuncions i diferències de criteri
amb els veïns; que en qualsevol cas la senyora Pineda té dret
a esperar 15 dies; que ell té l’obligació d’esperar-se i que
si no vol contestar l’entén.
Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu
que l’ús del Centre Cívic per part de l’Associació de Veïns
és un tema que fa temps que dura; que es va prendre la
decisió subscrita per ell mateix en el sentit que es va
produir un incident que van considerar gravíssim; que es van
obrir unes diligències per part de la Guàrdia Urbana; que es
van trencar uns mobles; que es van recollir uns expedients
que pertanyien a l’Associació de Veïns; que serà el jutge
corresponent qui sentenciarà o no si ho creu convenient; que
no s’hi posarà; que a través del comitè d’empresa, la junta
de personal i les mateixes treballadores del centre li van
fer arribar la por que es tornessin a repetir incidents
d’aquell tipus; que el jutge posarà les coses al seu lloc;
que no ho afirma ni ho desmenteix; que li van dir que hi
havia hagut insults i amenaces; que el senyor Canet
segurament comprendrà que fins que no es faci tot per
solucionar-ho es fa difícil emparar els treballadors; que és
complicat per part seva emparar segons quin tipus de
presumptes comportaments; que s’ha d’esperar que hi hagi
aquesta sentència; que va fer arribar a través del cap de
gabinet de l’alcaldia la possibilitat de fer una trobada amb
aquestes
treballadores
i
les
persones
presumptament
responsables de les destrosses i els crits per tal de poder
arribar a una entesa; que això no va ser acceptat; que el

jutge ha de ser qui ha de decidir com s’acaba i que a partir
d’aquí no hi ha d’haver cap raó per a impedir que res ni
ningú entri al Centre Cívic, però que hi ha d’haver unes
condicions que són el respecte i els més mínims i elementals
drets dels treballadors en aquesta casa.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la senyora
Pineda Llauró que diu que respecte a la primera pregunta del
senyor Canet no pot contestar perquè només té informació
general; que la informació que té és del pla de barris i es
va posar en comú a la junta de govern la setmana
corresponent; que si no recorda malament l’última reunió de
la comissió del seguiment del pla de barris es va convocar el
mes de maig; que es compromet a convocar-ne una altra com més
aviat millor; que quan hi ha hagut canvis els veïns han estat
informats en reunions amb representació important i les
decisions s’han pres amb el consens dels veïns i que es
compromet que la comissió de seguiment es reunirà tan aviat
com sigui possible.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que
diu que amb ànim absolutament constructiu agraeix que sense
obligació s’hagin contestat les preguntes; que vol fer unes
consideracions finals; que el consens és evident; que no té
la prova que no hi hagi hagut consens, però que les
informacions que la senyora Pineda acaba de donar públicament
no coincideixen amb les que el grup d’Esquerra ha obtingut al
barri; que no dirà qui té raó; que en continuaran parlant,
però que seria bo que hi hagués aquest consens; que només
deixa constància que no coincideixen les informacions del seu
grup amb les que la senyora Pineda ha donat; que no li diu
que no tingui raó; que ha de quedar clar; que pel que fa a la
segona qüestió li vol agrair el compromís que ha pres de
reunir aviat la comissió de seguiment; que pensa que és una
bona mesura que aquesta comissió de seguiment es reuneixi
aviat; que anirà bé per a tothom; que vol dir al senyor
Casellas sense ànim de polititzar que és una anomalia que
creu que es perllonga massa en el temps; que no pot valorarho perquè no hi era el dia dels fets, però que creu que és
una anomalia que una Associació de Veïns no pugui utilitzar
un Centre Cívic per a les seves activitats; que de moment no
jutja els motius, però que li agradaria saber si hi ha algun
acte administratiu que doni suport a aquesta prohibició; que
d’entrada li resulta una anomalia massa perllongada i que
pregaria que busquessin una solució ràpida; que no li negaran
que no és una bona situació que en una ciutat de 40.000

habitants amb un barri on s’està fent una intervenció
integral l’Associació de Veïns no pugui disposar del centre
cívic com a seu; que pensa que és una anomalia que s’hauria
d’intentar tancar de la manera més ràpida possible i que li
agradaria
li fessin arribar l’acte administratiu que avala
aquesta legalitat del nou ús de l’edifici.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que la qüestió dels actes
administratius és important, ja que el que no està en un acte
administratiu en principi no existeix; que està segur que el
senyor Canet fa aquesta pregunta amb la millor voluntat i amb
ganes de poder arreglar el conflicte; que, primer de tot, el
convida a tenir una conversa amb les treballadores del Centre
Cívic perquè es pugui fer realment una composició del que va
passar al marge d’actes administratius i llavors pugui
comprendre les decisions del govern; que a partir d’aquí
segur que entre tots podran trobar una solució, ja que potser
també podrà ajudar-lo a convèncer l’Associació de Veïns de
quina ha de ser la bona actitud i la manera de comportar-se
dins un Centre Cívic i que no té cap dubte que el senyor
Canet l’ajudarà en aquesta qüestió.
----Fires i festes: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre si el govern ha pensat en disminuir la
diferència de pèrdues en relació a l’any passat de la pista
de gel. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu
que l’any passar ja es va fer la pista de gel; que creuen que
és una bona iniciativa perquè durant aquestes setmanes la
gent de Figueres tindrà un nou espai; que l’any passat va ser
força utilitzada i que el que no ho utilitzava aprofitava per
anar-ho a veure; que la qüestió de l’aigua ja ha estat
degudament debatuda; que creu que hi ha sectors que estan
preocupats per l’aigua; que fa un moment la plaça del Gra
estava completament inundada; que es deu netejar a les quatre
de la tarda perquè hi fan el mercat, però que creu que per
les quatre fulles que hi havia seria millor escombrar-ho i no
tirar-hi aigua; que si es gela sí que hi haurà una pista de
gel; que això vol dir que cada tres dies s’està fent servir
una quantitat d’aigua inútilment quan es podria escombrar en
lloc de fer servir aquesta aigua; que la qüestió que els
preocupa i que volen fer arribar a la regidora és la qüestió
econòmica; que entenen que hi ha qüestions que no tenen
perquè generar beneficis, però que creuen que els 60.000
euros de l’any passat és una quantitat bastant important; que

també cal tenir en compte que fa uns mesos tres dies de la
Fira del Cavall al castell va costar tres vegades més; que en
aquest cas han de comptar que hi serà quatre o cinc setmanes;
que estan en una situació econòmica difícil i que els
agradaria saber si d’alguna manera s’ha pensat en disminuir
la diferència de pèrdues.
Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu
que el senyor Borrego mateix ha dit la resposta; que el cost
total de la pista de gel està per sobre dels 60.000 euros;
que lògicament hi ha ingressos; que, ara per ara, no pot dirli quina quantitat hi haurà; que també hi ha d’haver
patrocini; que la situació econòmica realment tampoc propicia
el fet que hi hagi més patrocinadors que l’any passat; que
els números generals no els podrà dir fins que hagi passat la
pista; que li ha agradat el que el senyor Borrego ha comentat
i que comparteix totalment la idea que en el tema de la pista
de gel hi ha un cost, però que també hi ha uns ingressos; que
el cost real és la diferència i que considera que també és
molt important que si es divideix aquesta quantitat pel
nombre d’usuaris la quantitat és petita.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que només vol agrair la resposta; que més
aviat és una qüestió de coherència; que l’any passat aquest
grup sabia que es volia dur a terme aquesta iniciativa i
coherentment van preguntar a l’altre grup municipal de Girona
quin havia estat el seu posicionament i que el seu
posicionament va ser de donar suport per un mínim desgast
d’aigua i de llum; que troben que el que s’ha de fer és
actuar amb coherència; que creuen que hi ha altres grups del
govern que actuen incoherentment i que cal donar una imatge
de coherència i sobretot no fer el ridícul.
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Carbonell
Sabartés sobre la mala gestió en la posada en funcionament de
la pilona del carrer Nou. Fa ús de la paraula la senyora
Carbonell Sabartés que dóna lectura a la intervenció següent:
“Na Olga Carbonell i Sabartés, Regidora del Grup
Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Figueres, exposa, que en
relació a la mala gestió que s’ha fet palesa en la posada en
funcionament de la pilona del C/ Nou, creiem necessari que
s’aclareixin els següents aspectes i, per això, demana que
siguin considerades com a preguntes per a resposta escrita,
d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent, les
següents preguntes: 1.- Des que es va posar en funcionament

la pilona, quants cotxes hi han tingut algun accident? 2.- De
les vegades que l’empresa Bonal hi ha hagut de fer
arranjaments o ajustaments, n’hi ha constància? Quin cost
total a dia d’avui han tingut la totalitat de les
intervencions
d’aquesta
empresa
en
l’arranjament
i/o
ajustaments
de
la
pilona?
3.S’han
documentat
les
incidències hagudes mitjançant partes de la Guàrdia Urbana ?
En
cas
afirmatiu,
sol·licitem
còpia
de
les
actes
corresponents. 4.- S’ha presentat alguna denúncia i/o
procediment contenciós contra l’Ajuntament per aquest fet?
5.-S’ha contractat algun tipus d’assegurança per cobrir totes
aquestes incidències? 6.- Quants de dies va estar la pilona
custodiada per agents de la Guàrdia Urbana? Quants agents es
van destinar al C/ Nou i C/ Rutlla i en quin horari s’hi van
destinar?.”
----Policia Urbana: Pregunta que formula la senyora Carbonell
Sabartés sobre el desmesurat desplegament d’agents de la
Guàdia Urbana en una conferència que es va pronunciar al
Cercle Esport. Fa ús de la paraula la senyora Carbonell
Sabartés que dóna lectura a la intervenció següent:
“Na Olga Carbonell i Sabartés, regidora del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Figueres,
exposa, 1.- Que el passat dia 16 d’octubre es va pronunciar
una conferència al Cercle Esport, fet que va ocasionar un
desmesurat desplegament d’agents de la Guàrdia Urbana. Demana
que siguin considerades com a preguntes per a resposta
escrita, d’acord amb el que s’estableix a la legislació
vigent, les següents preguntes: 1.- Quants agents es van
destinar a realitzar les esmentades tasques de vigilància?
2.- Quin va ser el motiu d’aquest desplegament? 3.- Quin
protocol es segueix en aquestes situacions, i qui ho
decideix?.”
Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que
tindran la resposta per escrit, ja que és el que han demanat;
que entén que és millor fer-ho per escrit perquè les
preguntes són d’una gran profunditat i necessiten matisació i
molts detalls; que està d’acord amb la senyora Carbonell que
el tema de la pilona no fa riure i que tindrà la resposta
espera que abans que acabi el termini que reglamentàriament
es contempla.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que creu que en aquesta qüestió hi ha una reflexió de
fons en la qual s’ha d’entrar com és el repte de la

pacificació del casc antic; que tots saben que les ciutats
modernes intenten fer aquesta lluita contra el cotxe que
consisteix en aconseguir que el centre històric de la ciutat
serveixi per a passejar, civilitzar-se o anar de compres; que
això passa per aconseguir que cada vegada circulin menys
cotxes pel centre; que aquest és un objectiu parcialment
aconseguit en l’àmbit concret delimitat per aquesta pilona;
que és evident que no en fan una valoració positiva perquè
les incidències han estat moltes; que el regidor delegat en
farà
el detall exhaustiu; que veu que el regidor té en
aquest moment a les seves mans xifres que confirmen que
parcialment s’ha aconseguit l’objectiu d’anar pacificant
l’accés a la Rambla; que la valoració del govern és que no
n’estan satisfets perquè les incidències són moltes; que han
de repensar quines estratègies es fan per culminar amb encert
el model; que no és un tema de riure, sinó que s’han fixat un
objectiu molt ambiciós com és la pacificació del centre i que
això porta algunes dificultats; que veu que el regidor opta
per a donar les dades per escrit i que així quedarà resolt;
que la pregunta que es formulava en relació a la seguretat
d’aquesta conferència que es va produir i que va pronunciar
la mateixa Presidència va ser una decisió que es va prendre
des de la regidoria; que ja detallaran els efectius que hi
havia; que en aquells moments es va considerar que havien de
garantir la seguretat a l’acte perquè havia estat una setmana
molt intensa, plena d’emocions, amb crits als plens i als
actes que es van fer; que l’inspector de la Guàrdia Urbana,
amb criteri absolutament tècnic, va considerar que s’havia de
garantir la bona marxa de la conferència com al final va ser
i que també li detallaran els efectius en base a l’informe
que va fer en el seu moment l’inspector.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre una modificació en la senyoralització vial i de
parquing per a bicicletes a l’edifici de correus. Fa ús de
la paraula el senyor Borrego Torres que diu que davant
l’edifici de correus hi ha hagut una modificació en la
senyalització vial; que lamentablement el dia que ho va
exposar ni el regidor de seguretat ni el de serveis vials en
sabien res; que suposa que ja sabran qui ho ha ordenat; que
el més greu és que actualment hi havia un aparcament de
bicicletes en mal estat i es va retirar; que ara només hi ha
el pal de senyalització i que no s’ha tornat a posar
l’aparcament de bicicletes; que diversos funcionaris de

correus li han fet arribar la seva petició perquè en són
usuaris; que no entén que faci un mes que va fer la petició i
continua sense intal.lar-se aquest pàrquing de bicicletes
quan el govern es mostra tan preocupat per la mobilitat
sostenible; que saben que hi ha pàrquings de bicicletes en un
magatzem i que ja tenen la senyalització.
Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu el
dia que el senyor Borrego li va preguntar en comissió
informativa havien tingut contactes amb l’Associació de
Veïns, però que els que van demanar el canvi d’ubicació de la
zona de càrrega i descàrrega van ser els de correus i que ho
van demanar perquè la ubicació els anava més bé a l’altre
cantó; que pel que fa al pàrquing de bicicletes la setmana
que ve hi aniran directament amb els de serveis urbans i que
si realment creuen que s’hi ha de posar aparcament de
bicicletes l’hi posaran.
---- A les vint hores i vint-i-cinc minuts, prèviament
autoritzat per la Presidència, s'absenta de la sessió el
senyor Felip Gayolà.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora
Romero que diu que l’actuació va ser promoguda a petició del
servei de correus; que d’aquesta manera tenien millor servei
i millor manera de poder aparcar els seus vehicles; que
l’Ajuntament, com a representant dels legítims interessos de
la gent que viu allà, vist que es guanyaven dues places
d’aparcament de cotxes i sis places d’aparcament de motos, no
va dubtar a donar el vist-i-plau i fer el canvi i que la raó
és aquesta.
---- Durant la intervenció del senyor Yécora Romero, a les
vint hores i vint-i-sis minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Ollé Sangenís.
----Assistència social: Prec que formula el senyor Bertran
Soler sobre un incident que es va produir a la Residència
dels Arcs. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que
diu que ahir va haver-hi un incident bastant greu a la ciutat
de Figueres i que el seu grup no se’n va assabentar per la
Presidència; que creu que estan legitimats perquè quan hi ha
una incidència d’aquesta categoria se’ls informi; que la
Presidència té els mitjans necessaris per a fer-ho i que el

seu grup i suposa que també el Partit Popular els agrairien
que se’ls informés com la resta de regidors que són.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
efectivament ahir a la tarda es va produir un lamentable
accident provocat per un malalt de la Residència dels Arcs
que va produir un incendi; que això va suposar una afectació
molt seriosa a una planta d’aquesta residència i a un parell
d’habitacions de la tercera planta; que l’alcalde va tenir
coneixement d’aquesta incidència de forma immediata quan la
Guàrdia Urbana va actuar; que el primer que van fer
l’alcalde, el tinent d’alcalde, el regidor de seguretat
ciutadana i, una mica més tard, la regidora de serveis
socials va ser personar-se a la residència per a ajudar a
resoldre el problema; que quan passa un accident així els
primers en actuar són agents de seguretat, Mossos d’Esquadra,
Guàrdia Urbana i el cos de bombers; que es va actuar amb
molta diligència; que bàsicament la feina del consistori va
tenir a veure amb gestions “in situ” per tal d’allotjar les
persones amb les habitacions afectades; que afortunadament
ningú no va prendre mal; que no es va haver de lamentar cap
conseqüència física; que es va generar una situació angoixant
perquè aquestes incidències generen molta por i molta alarma;
que el que van fer “in situ” i a cop de telèfon mòbil va ser
assegurar-se en primer lloc que el departament d’acció
social, a través del seu delegat territorial, Josep Viñas,
n’estigués al corrent; que li van explicar que tenien la
urgència de reallotjar prop de 30 persones; que es van posar
a treballar immediatament per a parar el cop i d’urgència
atendre aquestes persones a través dels recursos propis
municipals, en aquest cas la fundació Salut Empordà, a través
del seu hospital Bernat Jaume; que el govern de Catalunya va
actuar amb molt de zel i es va començar a treballar la
solució pensant a mig termini; que des de l’Ajuntament, amb
absoluta coordinació amb la direcció de l’hospital, es van
posar a disposició els llits necessaris; que, si no recorda
malament, hi ha 18 o 19 persones que han dormit a l’hospital
de Figueres i que estan a l’espera que el departament les
pugui reallotjar provisionalment; que, malgrat no haver-hi
víctimes personals, va ser prou aparatós; que tots els
sostres i les instal·lacions van quedar fets malbé; que hi
havia moltes pudors de fums; que creu que, per la inspecció
del local que va fer amb el cap de bombers i el cap de
policia, tota la segona planta quedarà inoperativa un parell
de mesos; que creu que el govern va fer el que havia de fer

des del punt de vista de solucionar el problema en la mesura
que els corresponia; que una altra cosa és, i això ho admet,
que l’àrea de comunicació, a través del gabinet d’alcaldia,
s’haurà de disculpar, ja que efectivament en haver acabat tot
l’incident s’havia d’haver comunicat a tot el consistori per
a la seva tranquil·litat; que la ciutat és petita i que
corrien els rumors; que la secció de comunicació es
disculparà en el seu moment, ja que això en circumstàncies
normals s’ha de fer; que entén que quan passen coses
d’aquestes la prioritat és solucionar els problemes i, per
tant, si falla alguna cosa prefereix que sigui la comunicació
i no pas la solució dels problemes; que poques hores més tard
han estat en condicions de donar informació exhaustiva; que
no s’ha d’oblidar que es tracta d’un equipament sota la
responsabilitat del govern de Catalunya; que el govern va
actuar subsidiàriament com a veïns i que la posició i la
informació sobre el que succeïa allà dins correspondria al
govern de Catalunya.
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint
hores i vint-i-vuit minuts, compareix el senyor Ollé Sangenís
que es reincorpora a la sessió.
----Policia urbana: Pregunta que formula el senyor Casas Luis
sobre si es va avisar el cap de protecció civil durant
l’incendi produït a la Residència Els Arcs. Fa ús de la
paraula el senyor Casas Luis que diu que vol preguntar sobre
el mateix tema, ja
que alguns veïns li han traslladat la
pregunta de si es va avisar el cap de protecció civil; que li
van comentar que
havien vist als regidors, al cap de la
Guàrdia Urbana i a l’inspector, però que no havien vist el
cap de protecció civil; que només és per saber si està dins
les seves competències; que si és que no estava a Figueres i
que ho vol saber per curiositat de les persones que li ho han
preguntat.
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
insisteix que qui ha de donar explicacions sobre aquest
moment crític és el govern de Catalunya a través del
departament d’acció social; que el govern subsidiàriament per
la responsabilitat que té va actuar amb tota la urgència que
va poder; que van anar-hi sense saber què es trobarien; que
afortunadament van veure que la situació estava ben
encarrilada; que s’hi havien desplaçat amb molt d’encert tots
els cossos i efectius necessaris de bombers; que s’hi havia

desplaçat amb molt d’encert el cos de Mossos d’Esquadra i el
cos de la Guàrdia Urbana que ràpidament van fer el possible
perquè l’incident no suposés aldarulls en un barri prou
delicat; que recorda que van coincidir, encara que estaven
treballant en àmbits molt diferents, el tinent d’alcalde,
l’alcalde, la regidora de serveis socials i el regidor de
seguretat ciutadana; que no pot explicar exhaustivament a qui
es va avisar ni el protocol per a gestionar aquella situació
crítica; que entén que des de governació i des del
departament d’acció social estaran en condicions de passar un
informe quan avaluïn com ha anat tot; que el que van fer és
posar-se allà, ajudar a gestionar la crisi i contactar
immediatament amb l’hospital; que es van assegurar que no hi
hagués ningú que necessités cures urgents; que van posar en
alerta el servei d’ambulàncies de l’hospital, el servei
d’urgències de l’hospital i van dir que habilitessin el màxim
de llits possibles preventivament i que si va haver-hi alguna
disfunció no està en condicions ni és òrgan competent per a
donar aquestes explicacions.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luis que diu que creu que és un cas en què protecció
civil de Figueres hauria d’haver intervingut; que vol demanar
que en casos així a més de la Guàrdia Urbana s’avisi el cap
de protecció civil; que creu que entre totes les seves
funcions hi ha aquesta; que està bé avisar l’alcalde i els
regidors competents, però que creu que s’han d’avisar tots i
que si existeix aquest protocol no s’haurien de saltar aquest
pas.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que quan tinguin informació oficial valorativa de l’accident
i de la seva gestió serà transmesa a tots els grups
municipals per al seu coneixement; que des del punt de vista
comunicatiu el govern de la ciutat, per la tranquil·litat de
tots els regidors i regidores, a última hora del vespre
potser hauria d’haver fet una ronda de trucades i que no es
va fer; que li sap greu i que, en tot cas, poques hores més
tard en donen compte.
----Ajuntament: Prec que formula el senyor Bertran Soler
sobre la resposta a les preguntes que va formular a l’últim
Ple. Fa ús de la paraula el senyor Bertran Soler que diu que
en el ple passat va fer diverses preguntes que va pregar que
es contestessin en aquest ple i que no sap si pensaven fer-ho
o no, però que de moment veu que no diuen res.

Seguidament, intervé la Presidència que diu que les
tenen a punt.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que suposa que va relacionat amb la pregunta
que els transmeten per via escrita; que hi ha tres punts; que
un és sobre el mapa escolar, l’altre sobre les mesures de
crisi i el tercer sobre la presentació del portal d’internet
i que si no és així li agrairà que ho aclareixi.
Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que diu que
una de les preguntes és sobre el portal d’entitats
d’internet; que va fer una pregunta concreta a la regidora
Núria Navarro; que hi havia hagut un traspàs econòmic de la
regidoria de la dona al portal d’entitats que és dels centres
cívics i que el que preguntava és que com s’havia fet i que
si era correcte fer-ho d’aquesta manera sense fer una
modificació de crèdit.
---- Durant la intervenció del senyor Bertran Soler, a les
vint hores i trenta-nou minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Richard
Elelman.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Navarro
Hurtado que diu que realment es pensava que aquesta
modificació de partides es podia fer, ja que es pensava que
la unitat administrativa d’acció cívica i de la dona era la
mateixa; que ha comprovat posteriorment que no és així i que
no s’ha fet correctament; que la urgència en el pagament del
portal d’entitats era evident; que s’havia de posar en marxa
de forma immediata; que s’havia de fer el pagament; que en
aquell moment l’àrea d’acció cívica estava a l’espera de
rebre els diners de les quotes de les matrícules dels cursos
i que l’àrea de la dona tenia aquests diners; que pensant que
es podia fer aquest traspàs es va fer; que finalment s’ha
vist que no es pot fer i que s’esmenarà l’error.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Bertran Soler
que diu que la pregunta ve perquè és molt important la
modificació de crèdit, ja que s’ha de passar obligatòriament
pel ple; que quan es fa una modificació de crèdit en el ple
es pot dir si es vota a favor o en contra; que, a més a més,
poden dir si creuen oportú o no que es treguin diners de la
regidoria de la dona per a finançar un portal d’internet de
les entitats de Figueres; que si el govern fa això dins la
junta de govern i no ho passen pel ple com és obligatori el

grup d’Esquerra no pot fer públic el seu assentiment o la
seva negativa; que això és el que realment és important en
els ajuntaments democràtics; que vol fer una altra pregunta
que també va plantejar en el ple passat com és que pel tercer
premi Mª Rosa Ymbert també es van treure 1.500 euros de la
regidoria de la dona per a fer propaganda des d’ensenyament;
que aquí les partides ja les posa la mateixa junta de govern;
que són dues partides diferents; que també s’hauria d’haver
fet una modificació de crèdit; que això s’ha de dir, s’ha de
passar i s’ha de debatre en el ple i que no entén com tenint
la majoria abosoluta el govern tingui aquesta recança a fer
les coses ben fetes.
---- Durant la intervenció del senyor Bertran Soler, a les
vint hores i quaranta-un minuts, compareix el senyor Richard
Elelman, que es reincorpora a la sessió.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Ollé Sangenís que diu que li sembla que la regidora ha estat
prou sincera en dir que es pensava que es podia fer d’aquesta
manera; que com a regidor d’hisenda manifesta que també
aquestes
situacions
serveixen
perquè
d’alguna
manera
s’aclareixin coses que potser alguna regidora no coneixia;
que ha de manifestar que encara que el senyor Bertrán tingui
raó és una partida d’una àrea sobre una altra; que les dues
àrees són portades per la mateixa regidora Núria Navarro i
que hi hauran les modificacions de crèdit oportunes quan
facin falta.
----Obres-llicències: Pregunta que formula el senyor Borrego
Torres sobre la possible obertura d’una discoteca a la plaça
del Sol. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que diu
que hi ha hagut uns veïns de la plaça del Sol que els han fet
arribar la preocupació, ja que han sentit rumors que
possiblement s’instal·larà una discoteca on hi havia un
supermercat; que volen fer notar que fa bastant temps va
haver-hi molts problemes en aquest sector i ara la cosa està
calmada; que no els agradaria que tornés a haver-hi
problemàtica i que cal recordar que és un tipus de local que
podria tenir obert fins les 5 del matí.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern de la ciutat veuria amb bons ulls que es completés o
s’ampliés l’oferta d’oci nocturn a la ciutat; que per molts
pares i mares d’adolescents continua essent un problema que

els divendres i els dissabtes a la nit la seva mainada,
especialment els de 18 o 19 anys, hagin d’agafar cotxes o
motos i visquin la nit posant en perill la seva pròpia vida
agafant el cotxe sovint amb conductes de risc que suposen
combinar cotxe i alcohol; que en general el govern de la
ciutat veuria bé que es concretessin noves iniciatives d’oci
nocturn a la ciutat; que en les darreres setmanes han tingut
ocasió de celebrar el naixement d’una nova zona d’oci
vinculada al recinte firal; que és una zona d’oci que porta
algunes setmanes funcionant amb un raonable grau de
satisfacció; que poc a poc es va consolidant com una zona
destinada a l’oci nocturn de la ciutat; que creuen que allà
hi ha present i futur; que moltes de les actuacions de
l’administració i de privats vinculades a l’oci han de tenir
en aquest quadrant de llevant-sud la seva ubicació perfecta;
que en una ciutat com Figueres és un valor que s’intenti fer
compatible la vida
residencial amb els usos vinculats a
l’oci i, en aquest cas, a l’oci de nit; que els agraden els
bars de nit a la zona on són; que afortunadament aquest
consistori ha pogut sortejar totes les dificultats i
tensions, de vegades fins i tot legals, que hi va haver per a
fer compatible l’ús residencial i l’ús de nit; que en aquests
moments no els consta que hagin creat cap projecte que demani
la concreció d’una discoteca a la zona del parc Sol; que
insisteix que a Figueres tenen dèficit en relació a l’oci
nocturn; que tenen dèficit vinculat a l’oferta de discoteques
i que si algun operador privat decideix fer un negoci
d’aquestes característiques l’Ajuntament se’l mirarà amb una
predisposició positiva.
----Ensenyament: Preguntes que formula la senyora Mata
Solsona sobre les gestions fetes respecte del mapa escolar i
sobre si hi ha prevista alguna modificació per al proper curs
2009-2010. Fa ús de la paraula la senyora Mata Solsona que
dóna lectura a la intervenció següent:
“El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament
de Figueres, presenta i formula les següents preguntes a
l’equip de govern d’aquest Ajuntament, per tal que, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’article 42 del
Reglament Orgànic Municipal, siguin contestades en el Ple
ordinari convocat el dia 4 de desembre de 2008: 1. Havent
tingut informació que en les darreres setmanes s’està
treballant amb els diferents centres educatius el tema del
mapa escolar de la ciutat de Figueres, juntament amb el

Departament d’Educació de la Generalitat, i atenent que
aquest és un tema a tractar en l’àmbit del Consell Escolar,
que en els darrers mesos no s’ha reunit; demanem informació
sobre les gestions fetes al respecte del mapa escolar i si hi
ha prevista alguna modificació per al proper curs 2009-2010;
demanem la data de la propera convocatòria del Consell
Escolar. 2. Passades algunes setmanes de la presentació, per
part de l’equip de Govern, de les 61 mesures per a afrontar
la crisi econòmica a nivell de pressupost municipal, demanem
informació sobre quantes d’aquestes mesures s’han començat a
aplicar a hores d’ara, i quin estalvi han generat; i quantes
i de quina manera es preveuen aplicar en el proper
pressupost,
i
quina
previsió
d’estalvi
pressupostari
generarien. 3. El passat 27 de novembre va tenir lloc la
presentació del portal d’internet adreçat a les entitats de
Figueres, que preveu dotar-les d’eines i recursos informàtics
d’un abast considerable. En el decurs de la presentació es va
dir que, del centenar llarg d’entitats de la ciutat de
Figueres, 45 havien estat triades per a prendre part en una
primera fase pilot, i tenir accés als cursos de formació
gratuïts que ofereix l’Ajuntament. En relació a la fase
pilot, demanem la llista de les 45 entitats seleccionades;
quins són els criteris que han de complir les entitats que
han entrat en la llista i quins han estat els criteris de
selecció de les entitats que en formen part.”
Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu
que la propera data de reunió del Consell Escolar és el 15 de
desembre; que la senyora Mata ja ho sap; que respecte a la
informació ja ha comentat que s’hi està treballant; que no és
una cosa senzilla; que l’any passat, quan es va fer la
divisió del mapa de la ciutat per a la zonificació, es va
comprometre que es modificaria si veien que hi havia alguna
dificultat; que s’ha estat treballant; que no exposarà aquí
els dos mapes que presentaran perquè creu que primer ho ha de
saber el Consell Escolar; que el fet que la reunió es faci
aquest dia és perquè es va assabentar pels inspectors que hi
ha un problema amb el decret de zonificació de secundària i
precisament dimarts dia 2 la van trucar per a dir-li que ja
s’havia aclarit; que a partir de llavors va pensar que ja
podia posar la data; que el dia 12, que tenen la comissió
d’escolarització, podran treballar el tema secundària; que la
senyora Mata sap perfectament que es pot convocar un cop cada
trimestre; que fa molt temps perquè el darrer trimestre del
curs passat fa molt temps que va acabar; que estan en el

primer trimestre i perfectament dins les dates; que en el
darrer Consell Escolar municipal va demanar que hi hauria
d’haver molta més participació, ja que si no és un òrgan
purament informatiu; que no s’ha convocat perquè no hi ha
hagut cap demanda per part de ningú; que té molts temes per a
comentar; que la senyora Mata està al consell i que no ha
aportat res.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata
Solsona que diu que li agradaria fer algun comentari; que
efectivament
coneix
els
terminis
de
presentació
de
convocatòria del Consell Escolar; que li sembla que a
començament de curs, amb les incidències que hi ha hagut, és
motiu més que suficient per a convocar-lo; que efectivament
el darrer Consell Escolar va ser poc participatiu; que vol
especificar que les dues úniques aportacions les van fer ella
i el senyor Diego Borrego; que els partits polítics
precisament hi van participar; que segurament ajudaria a la
participació el fet que quan es convoquin les coses
prèviament es passi l’ordre del dia i la documentació; que
per al proper ple això encara no s’ha fet; que li recorda que
abans de la propera convocatòria que és el dia 15 cal fer la
convocatòria per a fixar l’ordre del dia i que s’alegra
moltíssim que a part de tenir influències sobre l’equip de
govern
municipal
també
tinguin
influències
sobre
el
departament d’educació, ja que quan demanen una cosa l’endemà
se’ls respon.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Milán
Peñalver que diu que la senyora Mata ha parlat d’incidències;
que no sap quines incidències vol dir; que suposa que es
refereix a la quantitat de persones que en primera
convocatòria no han aconseguit la seva plaça; que lògicament
han de ser sensats i pensar que hi ha un nombre de places a
cada centre i que potser la demanda està per sobre de
l’oferta; que és pràcticament impossible; que com a equip de
govern els agradaria que tothom trobés lloc a l’escola que ha
triat pels seus fills i que ja sap que l’ordre del dia s’ha
de fer a la comissió permanent que ja està convocada.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que creu que el principi de curs mereix una atenció
especial per part de tothom; que el Consell municipal escolar
és un òrgan reglat i es convoca de forma ordinària; que la
regidora d’educació i l’alcalde es van reunir amb tots els
directors de primària per avaluar l’inici de curs; que es va
fer una reunió amb tots els directors de les escoles de

primària al Centre d’Educació Infantil i de Primària MªÀngels
Anglada; que va ser una reunió a porta tancada en què van
valorar tant incidències des del punt de vista de l’arrencada
acadèmica com des del punt de vista de necessitats materials
o de problemes amb les instal·lacions; que li avança el
criteri del govern i que serà manifestat en els propers
mesos; que tenen dos camins; que un és matisar, precisar,
esmenar errors en base a l’any passat; que poden ser errors o
ajustos i que es va fer tenint en compte la distribució de
districtes i persones al conjunt de la ciutat; que això tenia
pros i contres; que va haver-hi disfuncions; que un camí que
podrien atendre properament seria esmenar, precisar i fer
ajustos de carrers per a donar una mica més de coherència a
la zonificació que es va fer l’any passat; que l’altre camí,
que la regidora li ha comentat diverses vegades, i que els
qui són del sector saben que té pros però també té contres,
seria apostar per la zona única de la ciutat i apostar que,
d’una vegada, els pares i mares puguin portar el seu nen o
nena a l’escola que ells prefereixin en funció de proximitat;
que això té un requisit sinequanon; que la regidora
d’educació ja ho ha explicat a les reunions de govern on van
avaluant aquestes qüestions; que aquest requisit és el
consens de les parts implicades com són les Associacions de
mares i pares i escoles; que en aquests moments com a ciutat
es troben en el punt que tenen un dèficit important de places
escolars de primària des de l’any 2001; que, fins i tot, es
podrien haver de plantejar fins a quin punt no tenen la
necessitat urgent d’un sisè institut per la ciutat; que des
de l’any 2001-2002 tenen un dèficit important de places de
primària i vol dir, amb tota la prudència del món, que està
esperançat
que
l’any
2009
començaran
a
resoldre
definitivament algun d’aquests problemes; que fa pocs dies el
mateix conseller Maragall els confirmava que la ciutat de
Figueres, i en concret el Centre d’Educació Infantil i
Primària Parc de les Aigües, està el primer de la llista de
tots els nous centres que s’han de licitar el 2009; que el
proper centre de la demarcació de Girona que es licitarà serà
el Parc de les Aigües a la ciutat de Figueres; que actualment
el Parc de les Aigües està funcionant molt bé; que l’equip de
mestres està molt motivat, els pares estan molt contents i la
mainada emociona de veure; que aquesta mateixa setmana un
grup d’escolars del Parc de les Aigües va venir a
l’ajuntament amb l’escola; que pràcticament cap dels alumnes
que va visitar l’ajuntament era nascut a la ciutat i que el

més curiós del cas és que parlaven en català; que el més
sorprenent és que tots admetien que a casa seva parlaven
berber, àrab o espanyol; que l’escola ha fet la funció
cohesionadora i catalanitzadora tan important que com a país
s’ha aconseguit; que el segon criteri que està a punt de
veure la llum és que es confirmi que l’escola Carme Guasch,
que està actualment en aules prefabricades i ubicada
provisionalment en uns terrenys de l’Olivar Gran, s’ubicarà
en terrenys a Migdia de la ciutat; que la hipòtesi que
s’havia plantejat que potser el Carme Guasch acabaria al Parc
Sol o en algun altre punt de la ciutat en les properes
setmanes es podrà confirmar definitivament que quedarà ubicat
en aquest centre a Migdia; que aquesta és una decisió molt
important; que com explicava l’equip directiu del Carme
Guasch, a l’hora de matricular la mainada al centre, els
pares estaven disposats a fer-ho per la confiança que els
mereixia l’equip directiu del centre, però que tenien
reserves perquè d’alguna manera no volien apuntar el nen o la
nena al centre si ara està ubicat al quadrant sud si no s’ha
definit on serà el centre d’aquí a 3 o 4 anys; que això
complicava molt la matriculació; que durant el 2009 creu que
estaran en condicions de consolidar el centre Parc de les
Aigües i en condicions de confirmar que el Centre Carme
Guasch no es mourà del quadrant de migdia de la ciutat; que
aquesta és una decisió molt important i molt esperada per
molts dels pares i mares; que creu que quedarà sine die, tot
i que, s’haurà de fer el seguiment, atendre com déu mana el
dèficit de places escolars a tota la zona nord de la ciutat;
que en la zona nord-oest hauran d’aconseguir a mig termini
que el Pous i Pagès sigui reforçat amb una nova escola
vinculada prop del Deulofeu; que aquest és un projecte a mig
termini i més amb les dificultats pressupostàries que té el
departament;
que
la
culminació
de
la
transformació
urbanística que suposen les àrees residencials estratègiques
els
posarà
en
condicions
de
planificar
molt
més
tranquil·lament en els últims 6 anys tota una dotació de
recursos educatius a l’Horta d’en Capellera i Cendrassos a la
ronda nord; que aquest és una mica el dibuix general, però
que creu que no seria just que polemitzessin a l’entorn d’una
zonificació que necessàriament ha de ser polèmica; que, com
ha dit la regidora, això el que fa és posar en tensió demanda
i oferta i estan en una posició de falta de places escolars;
que quan hi ha falta de places escolars i hi ha una pressió
molt forta per part de l’oferta es produeixen tensions i

nervis i les famílies s’enfaden; que aquesta setmana mateix
el tinent d’alcalde culminava una negociació amb l’escola de
l’Amistat per a fer possible resoldre una de les incidències
que genera aquesta zonificació tan complexa que es basa en
garantir que passat Reis hi hagi transport escolar assegurat
per a tota la mainada que no li correspondria anar al centre
l’Amistat, però que malgrat això s’han d’assegurar que hi
van; que cal preguntar-se si correspon a l’Ajuntament donar
transport escolar per a anar al centre l’Amistat; que no els
correspondria,
però
ho
han
de
fer;
que
consideren
políticament i èticament que ho han de fer perquè no pot ser
que a sobre que no han estat capaços de resoldre correctament
la zonificació escolar no poden complicar la vida des del
punt de vista de la mobilitat; que això seria una mica el
conjunt i que li sembla que és una informació que és prou
qualitativa perquè estan dient coses molt precises en el
moment en què es troben.
Seguidament, torna a intervenir la senyora Mata Solsona
que diu que agraeix al senyor alcalde l’explicació extensa i
detallada; que entén que del que ha comentat se’n desprenen
tres coses; que la primera és que sempre hi ha incidències;
que no vol dir que hi hagi desgràcies, però que sempre hi ha
incidències; que si van fer una reunió amb els directors és
perquè consideraven que mereixien explicacions; que lamenten
que el seu grup no hi pogués anar o que no s’hi participés en
format de Consell Escolar; que la segona consideració és que
ja hi va haver errors o disfuncions en la zonificació que es
va fer l’any passat; que el seu grup municipal ja l’any
passat en el seu moment ho van comentar; que no tenen ànim de
polemitzar, sinó que tenen ganes de treballar-hi i d’ésserhi; que, en tot cas, la raó de la polemització és que se
n’assabenten perquè els ho expliquen pel carrer i no pas
perquè el Consell Escolar els reuneixi; que, en qualsevol
cas, tant el seu grup com el del Partit Popular han demostrat
que hi estan interessats i que trobaran la seva col·laboració
a l’hora de treballar-hi.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que encara que la regidora Mireia Mata
semblava que l’instava que contestés per via escrita avui es
pot permetret contestar-li d’una manera molt senzilla a la
qüestió que els pregunta; que pot respondre dient 4 i 22, i
36 i 44, pero que entén que la resposta ha de ser més
exquisida i que intentarà fer-ho així; que ha fet una mica un
recull de les mesures que van dir que implantarien; que

primer de tot vol manifestar que encara que no puguin
quantificar exhaustivament cadascuna d’elles no negaran que
per a arribar a concretar que a una mesura s’hi arriba amb un
estalvi d’X o un ingrés de no sap quant s’ha de fer una
anàlisi i una avaluació de la situació; que a partir d’aquí
llavors es prenen decisions i es mira què s’ha de fer i què
s’ha de quantificar; que té dos fulls i mig que intentarà
resumir per a no fer-se massa extens; que algunes poden ser
resumides d’alguna manera ràpida atès que han estat
divulgades i comentades en diferents llocs; que el tema de la
retribució del personal eventual o les dedicacions i
assistències dels càrrecs van dir que es veurien congelats i
que en el proper pressupost del 2009 es farà; que no es pot
aplicar al del 2008 perquè entenen que no seria de rebut; que
a partir d’aquí hi ha una altra sèrie de partides que havien
comentat com és la despesa en activitats institucionals; que
havien dit que aquesta partida seria pressupostada amb una
quantitat i havien fixat una xifra de 130.000 euros; que
encara que el pressupost avui no estigui acabat pot dir que
aquesta xifra serà inferior a la que havien previst; que la
reduiran encara més; que això d’alguna manera intenta posar
com a exemple la preocupació del govern en un moment que no
és el més adequat per a tirar coets enlaire; que el que han
de fer és baixar al territori i trepitjar bé; que hi ha una
reducció
dràstica
de
les
subvencions
en
espectacles
municipals; que el regidor Ciro Llueca ja va comentar en
algun ple anterior que s’havien restringit les invitacions
per a cada grup municipal a un nombre de quatre i que, fins i
tot, en alguns altres col·lectius s’havien limitat també
moltíssim; que la utilització preferent del transport públic
és una preocupació perquè genera moltes despeses i que s’ha
d’exercir un control i s’han de donar instruccions; que
sempre s’ha d’intentar utilitzar el tren que no pas utilitzar
el vehicle propi; que això serà un possible estalvi; que
sobre el camp de les despeses està molt preocupat perquè
entén que s’ha de fer un seguiment i així ha dit que ho
faria; que des de la intervenció i ell personalment s’estan
valorant uns quadres històrics de vàries qüestions com són la
telefonia mòbil,
telefonia fixa o l’enllumenat públic; que
es realitza un seguiment i si cal moltes correccions; que
també han intentat prendre alguna mesura quant a instal·lació
de plaques de captació d’energia fotovoltaica; que el regidor
Elelman ha fet contacte ja amb empreses especialitzades per
tal que els aconsellin i els realitzin
un possible estudi

econòmic de costos i d’estalvi; que s’està estudiant la
possible ubicació o sistema d’explotació en cas de merèixer
l’aprovació de la instal·lació d’aquesta mena d’estris; que
tornant al tema de la telefonia s’ha prorrogat només per un
mes el contracte que es té amb una operadora de telefonia
mòbil, ja que s’està negociant obtenir una millora de preus o
de costos econòmics amb aquesta operadora; que creuen que
durant aquest mes estaran en condicions d’oferir condicions
avantatjoses; que també han fet un recull de totes les
publicacions a les quals estan subscrits des de les diferents
àrees de l’Ajuntament i que miraran d’avaluar la necessitat
de continuar amb aquestes publicacions o bé utilitzar altres
mitjans que els facilitin un estalvi com pot ser internet;
que estan treballant en dues direccions; que per un costat
estan fent el que cal quant a l’estalvi de despeses, però que
per altra banda també intenten millorar els ingressos; que
des de començament d’exercici una de les seves dèries ha
estat aconseguir una millora dels excedents de tresoreria o
dels excedents dels fons que té l’Ajuntament; que això els ha
propiciat que, tot i que en el pressupost de l’any 2008 van
posar una partida de certa rellevància, 300.000 euros, pot
dir que amb data 26-11, se n’han obtingut 456.004; que
preveuen tancar l’any passant de mig milió d’euros quant a
rendibilitat dels fons; que creu que això és important; que
el regidor Ciro ha fet alguna primera revisió de convenis i
els ha actualitzat i que espera que en el primer trimestre
del 2009 es pugui completar, no només els de cultura sinó els
de totes les àrees, per adequar-ho i aconseguir millores
també en aquest camp; que tornant al tema de millorar els
ingressos s’ha instat l’àrea de rendes perquè n’agiliti la
revisió d’expedients d’inspecció de rendes; que creu que ha
estat un encert, ja que han implantat d’una forma més o menys
sistemàtica una revisió continuada per tal d’aconseguir
millorar l’obtenció d’ingressos; que han realitzat actuacions
amb l’impost de béns immobles i amb els de plusvàlues i que
s’han obtingut resultats; que han insistit moltíssim en
detectar les compravendes; que porta molta feina; que s’han
aconseguit ingressos per valor de 468.686 euros que al
començament de l’any no estaven previstos; que això facilita
que s’incorporin al corresponent padró, amb la qual cosa el
que fan és avançar-se a una cosa que potser ja han cobrat,
però que estan millorant els ingressos; que per part de
l’impost de plusvàlues també han aconseguit, en diferents
fases, 644.606 euros; que 247 són producte d’inspeccions

realitzades; que tots saben que l’impost de plusvàlua es
liquida via autoliquidació; que la voluntarietat del venedor
que és qui ha de tributar no es manifesta i que s’ha instat a
requerir-los que es facin aquestes liquidacions; que a
l’assumpte de les finques de l’avinguda Vilallonga que s’ha
transaccionat se’ls ha requerit un ingrés de 400.000 euros;
que també es treballa en la revisió d’algunes taxes
susceptibles de modificació amb algunes quotes o taxes per
canvis no notificats com és mirar recollida d’escombraries i
quins sistemes utilitzar; que des de l’ànim d’aconseguir
aquesta millora de l’àrea de rendes estan en vies de poder
signar un conveni amb l’oficina del cadastre; que s’han fet
uns contactes amb la gerència de Girona i s’estan avaluant
els costos i els beneficis que podrien comportar la signatura
d’aquest conveni; que d’alguna manera estarien traslladant al
propi Ajuntament de Figueres coses que els estan desplaçant a
Girona; que això els permetria agilitar moltíssim tot el
padró; que tenen un informe pendent de fer amb una empresa
externa que els permeti detectar canvis que puguin derivar
d’actuacions per a actualitzar els padrons; que a vegades hi
ha canvis d’activitat que no es detecten; que per part de
l’àrea d’urbanisme també es volen agilitar tràmits de visats
a través del col·legi d’arquitectes per a facilitar feines
per a la tramitació documental d’aquests expedients i fer-ho
a través d’aquí; que això encara està una mica al congelador;
que estan treballant estan en el tema de l’ocupació; que fa
pocs dies han incorporat una persona amb qualitat d’agent
d’igualtat que està treballant des de primers de novembre i
que està subvencionat per la Diputació; que és una noia molt
ferma i està confeccionant un pla de treball d’actuació tant
interna com externa i que això es porta des de l’àrea de
promoció econòmica, però amb coordinació amb l’àrea de la
regidoria de la dona; que
sembla que estan força en
contacte;
que
també
volen
realitzar
unes
entrevistes
empresarials per a conèixer els perfils demandats quant a
ocupació i poder millorar les feines de selecció des del seu
departament; que als plans d’ocupació aquest any s’han
incorporat 15 persones i que esperen que a finals d’any es
puguin incorporar 7 persones més; que a principis de 2008 hi
havia 17 persones contractades amb plans d’ocupació que
venien d’una convocatòria anterior i que aquest any en
tindran 17 més 15 més 7; que quant a l’àrea de promoció
econòmica creu que hi ha una bateria de cursos per a l’any
2008 i hi ha previsions fetes per al 2009 de consolidació

d’empreses, píndoles empresarials o cursos de formació
continuada;
que
com
a
mesures
socials
van
dir
que
implantarien el xec de 100 euros per a famílies; que aquest
any ho faran i dotaran en el pressupost del 2009 una partida
de
50.000 euros; que també hi ha convenis que s’estan
treballant; que alguns ja s’han signat amb el Patronat de la
Santa Creu, que ha incorporat 3 pisos, i amb ADIGSA, un pis i
que això permetrà tenir acollida per a 15 adults i 4 menors;
que són per a ampliar els pisos d’acollida per a famílies que
estan en risc d’exclusió social; que pel que fa a la
rehabilitació de façanes l’any passat van destinar-hi 60.000
euros i aquest any 60.000 més; que estan dotant partides de
beques per a estudis i per a afavorir l’excel·lència en la
pràctica esportiva i que tot això és un resum del que volia
comentar al marge que hi ha una bateria molt més extensa que
suposa
que
en
el
transcurs
de
l’exercici
s’anirà
desenvolupant i faran conèixer.
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les
vint-i-una hores i un minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casellas
Borrell que es reincorpora a la sessió a les vint-i-una hores
i dos minuts durant la mateixa intervenció.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que creu que es confirma la voluntat del model de control en
l’apartat de precs i preguntes; que l’oposició fa el que
esperen els ciutadans que faci com és controlar que el govern
faci les coses ben fetes; que si es formula per escrit el
govern pot preparar bé les respostes i es pot donar un detall
que els honora a tots; que a uns els honora per l’exercici de
control i als altres per la transparència de donar compte de
la feina que s’està fent; que suposa que aquest és un
sentiment general i que li ha semblat oportú permetre que el
senyor Ollé intervingués sense pressa, ja que avui tenien un
ple prou tranquil des del punt de vista d’ordre del dia i es
podien atendre exhaustivament les peticions.
----Cultura: Prec que formula el senyor Canet Coma sobre la
possibilitat de fer complir la llei de política lingüística
als locutoris. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que
diu que li agradaria tenir una resposta concreta sobre el
prec que farà; que abans el senyor alcalde ha dit que, de
tots els alumnes que havien vingut a visitar l’Ajuntament,

cap no havia nascut a la ciutat i tots parlaven català; que
si passegen pel carrer veuran que no hi ha quasi cap locutori
que s’anunciï en català; que fa temps van demanar un estudi
del nivell de compliment de la llei de política lingüística a
la ciutat; que tots saben el que se’ls va respondre; que fa
poques setmanes es va obrir un locutori al carrer Nou de
Figueres i, una vegada més, s’obre amb una sola llengua
oficial; que no hi ha ni una sola paraula en llengua
catalana; que cal preguntar-se si hi ha alguna possibilitat
de fer complir la llei de política lingüística i si aquesta
és a l’abast de l’Ajuntament o només és a l’abast de la
conselleria corresponent; que en qualsevol cas el que no pot
ser, sigui quin sigui el responsable, és que mentre el senyor
Llueca es preocupa que es faci un estudi del nivell de
compliment de la llei de política lingüística per a intentar
millorar aquest nivell, es trobin que al dia a dia cada dia
hi hagi un forat més; que cada cop que passa això no tenen
eines per a fer-hi front; que no està criticant el govern;
que està demanant aclariments davant un fet real; que s’obren
nous establiments i no es respecta la llei de política
lingüística; que quan un ciutadà pregunta què fa l’Ajuntament
sobre aquest tema la seva resposta és que no ho sap i que la
segona resposta és que no sap què poden fer; que creu que
haurien de saber què poden fer i, si poden fer coses, no
tenen excusa per a no fer-les; que com aquest cas n’hi ha
molts; que si no se li pot donar resposta sobre què poden fer
ho acceptarà, però que d’aquí a un mes voldria una resposta i
que, a més a més, se li hauria de dir qui és el responsable
d’aquest últim i dels anteriors casos en què s’obren
establiments sense respectar la llei de política lingüística
i que vol agrair l’esforç de fer l’estudi, però que no
servirà de res si deixen les vies obertes cada vegada.
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que s’està produint una diagnosi en aquest moment; que
aquesta diagnosi és especialment complexa; que té una part de
treball de camp que inclou un seguiment de tota l’activitat
comercial, de l’ús en les administracions, la hostaleria i a
qualsevol dels espais que el ciutadà troba en la seva vida
quotidiana on té la necessitat i el deure de ser atès en
llengua catalana; que li fa l’efecte que, a manca de saber
les respostes de l’alcalde per tal d’actuar amb celeritat en
aquests casos d’incompliment de la normativa lingüística,
bona part de la recepta està en la pedagogia; que si volen es
pot enviar un guàrdia urbà cada cop que hi ha un establiment

a mirar de sancionar-lo o bé, tenint en compte els recursos
limitats que tenen i que estan fent un procés de diagnosi que
permetrà avaluar seriosament quin és el nivell de compliment
de la llengua catalana a la ciutat, s’ha d’actuar amb
pedagogia; que el programa de voluntaris per la llengua és un
bon exemple; que, més enllà d’esperar que d’aquí un mes li
puguin dir quina resposta pot donar el govern en aquests
casos, el convida com a regidor de cultura que li faci les
propostes que cregui convenients i que segurament arribaran a
una entesa tenint en compte uns recursos limitats per tal de
poder controlar i sancionar, si s’escau, i sense entrar en
competències d’altres administracions, conductes que no
s’ajusten a la legalitat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Richard
Elelman que diu que no és la persona més adequada per a
parlar del nivell de català d’algunes persones de la ciutat;
que només vol afegir que, des del seu departament de qualitat
ambiental, aquest mes estan fent un estudi exhaustiu sobre
les condicions de tots els locutoris de la ciutat; que molts
veïns dels barris de la ciutat han fet aquesta petició; que
des de qualitat ambiental han estat mirant els horaris o els
productes que s’hi venen; que el dia 16 d’aquest mes té una
reunió amb els propietaris de tots els locutoris i que també
podran parlar amb tranquil·litat del tema de la llengua.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
està d’acord que el senyor Elelman es reuneixi amb els
propietaris; que s’agafa amb sentit irònic el que ha dit el
senyor Llueca d’enviar-hi la policia; que no li ha semblat
una resposta oportuna; que el nivell no és tant el problema,
ja que tothom utilitza la llengua com pot; que el que és
preocupant és que l’Ajuntament no tingui cap més eina que la
pedagogia; que si el català només té al seu servei la
pedagogia li espera un mal futur; que pedagogia n’hi ha
d’haver molta, però que hi ha d’haver alguna altra cosa; que
per als locutoris que ja estan funcionant potser només es té
la pedagogia, però que des que es va fer la proposta hi ha
molts establiments que es passen absolutament “pel forro” la
llei de política lingüística; que normalment sempre se la
passen “pel forro”; que la seva pregunta és si des de
l’ajuntament tenen responsabilitat i poden fer-hi alguna
cosa; que segurament el departament de consum de la
Generalitat hi pot alguna cosa, ja que depèn d’economia i
finances; que en l’anterior govern depenia d’una altra àrea;
que és molt probable, si no està mal informat, que

l’Ajuntament
pugui
actuar
d’ofici;
que,
en
cas
que
l’Ajuntament pugui actuar d’ofici, no n’hi ha prou amb
pedagogia; que s’ha d’actuar d’ofici si es pot; que hi haurà
tota la pedagogia que calgui i que hi col·laboraran tant com
calgui; que, si pot actuar d’ofici, està fent deixadesa de
les seves funcions; que és obvi que també poden instar des de
l’oposició que s’actuï d’ofici; que si en aquests casos
l’Ajuntament pot actuar d’ofici ho ha de fer; que si no pot
ha de demanar a qui pugui que actuï i que si no es creuen
tots la defensa, més enllà de la pedagogia, de la llengua
catalana, les escenes que ha explicat el senyor alcalde
acabaran essent excepcions i no pas normes.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que creu que quan ha posat en valor el que estava passant
al Parc de les Aigües o a l’Amistat ho ha fet per confirmar
la qualitat i l’encert del model educatiu a Catalunya; que és
un model de cohesió que permet normalitzar l’ús de la llengua
catalana, fins i tot, en nens i nenes que han nascut arreu
del món; que efectivament tenen un pendent a la ciutat que té
a veure amb la política de normalització de la presència del
català als establiments; que hi ha dos camins; que un d’ells
és el camí de l’estímul i l’altre el sancionador; que el camí
de l’estímul s’haurà d’explorar; que segurament el pressupost
de 2009 no serà el millor moment per a fer-ho, ja que serà un
pressupost molt pressionat, però que a mig termini la ciutat
s’ha de plantejar com a objectiu estratègic estimular
aquelles iniciatives empresarials que puguin canviar la
retolació; que es tracta que l’adeqüin a la normativa; que hi
ha retolacions de molts comerços que avui no s’ajusten a la
normativa des del punt de vista, fins i tot, de l’estètica;
que hauran de fer un esforç d’estímul; que com el senyor
Canet ha apuntat molt bé hi ha un terreny molt delicat que
ningú s’atreveix a tirar endavant com és el terreny
sancionador; que la llei permet esser molt més contundents
del que estan essent tots plegats; que la llei regula un
seguit de supòsits en què es pot procedir a la sanció si no
s’utilitza la llengua pròpia del país; que això encara no
s’ha fet; que creu que s’hauria de procedir a la constitució
d’una ponència tècnica-política amb representants de tots els
partits per a dirimir des del punt de vista competencial
quina és la responsabilitat del consistori, fins a quin punt
poden actuar subsidiàriament en l’obertura d’expedients,
elevar la proposta de sanció o, fins i tot, sancionar en base
a la normativa legal existent; que des del punt de vista

d’ordenances no tenen instruments per a sancionar, però que
hi ha una llei de política lingüística que sí que permet
aplicar tot un règim de sancions; que creu que podrien
constituir aquesta ponència políticotècnica; que vol demanar
que ho deixin per després d’haver culminat tot el procés que
es deriva del pla de xoc per a combatre el context de crisi
que ha impulsat el ministeri d’administracions públiques i
que exigeix que tota l’energia i sapiència del consistori
durant els mesos de desembre, gener i febrer es concentri en
preparar projectes i licitar-los perquè els més de 7 milions
d’euros que els han de correspondre es puguin licitar
correctament i que, de totes maneres, creu que la preocupació
del senyor Canet és compartida pel conjunt del govern i
potser, fins i tot, pel conjunt del consistori.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
està segur que la majoria comparteix la preocupació; que no
està parlant que la sanció sigui la solució; que se li acut
una mesura preventiva; que cal preguntar-se si cada vegada
que l’Ajuntament concedeix una llicència d’obertura d’un
establiment es fa expressa explicació de quina és la
normativa; que té la sensació que la gent no ho sap; que
contra el desconeixement la pedagogia és important i que
s’hauria de prendre el compromís que, si no es fa, es faci un
petit document senzill i entenedor de quina és la legislació.
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vinti-una hores i trenta-dos minuts, prèviament autoritzada per
la Presidència, s'absenta de la sessió la senyora Pineda
Llauró.
A continuació, intervé la Presidència que diu que al
regidor encarregat de l’àrea de llicències li sembla una bona
iniciativa; que de forma immediata es farà un buidatge
exhaustiu de les obligacions que es deriven de la normativa
de política lingüística; que pot ser bo des del punt de vista
cautelar i que obre el camí perquè en el seu moment es pugui
obrir un procés sancionador.
Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Borrego
Torres que diu que el fet que aquesta mainada parli català no
el sorprèn; que l’ha sorprès que al senyor alcalde li
sorprengui; que és normal que si estan a Catalunya aprenguin
català; que si aquesta mainada va a Itàlia i visita un
Ajuntament a l’alcalde no es sorprendria que parlessin
italià; que creu que també seria bo que quan es faciliti la

informació de com han de rotular se’ls facilitessin també els
horaris d’obertura; que d’aquesta manera ja ho sabrien; que
la Presidència ja sap que disposa d’un document; que així
s’evitaria que cada vegada hi hagi el mateix problema i que
seria bo ajuntar les dues coses.
---- Durant la intervenció del senyor Borrego Torres, a les
vint-i-una hores i trenta-tres minuts, compareix la senyora
Pineda Llauró que es reincorpora a la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Richard
Elelman que diu que efectivament hi ha problemes amb els
horaris d’aquests establiments i que per això s’ha organitzat
la reunió del dia 16; que ahir va firmar un decret per a
multar un establiment que després de molts avisos ha passat
olímpicament del que se li ha requerit i que estan aplicant
la multa màxima a aquest establiment precisament per això.
----Serveis municipals: La senyora Navarro Hurado informa
sobre les entitats que formen part del portal d’entitats. Fa
ús de la paraula la senyora Navarro Hurtado que diu que les
entitats que formen part del portal són 45; que ho passarà
per escrit; que pel que fa als criteris d’accés de la primera
fase, les entitats que han estat seleccionades són totes les
que estan inscrites al registre d’entitats de Figueres; que
totes
aquestes
podran
tenir
un
subdomini
a
entitatsfigueres.cat; que de moment n’hi ha 45 o 46; que
durant el proper any es podran incorporar totes les
associacions i entitats que compleixin aquest requisit; que
els van recomanar que les primeres que s’introduïssin al
portal fossin les entitats o associacions que tenen més
activitat per tal de dotar-lo de contingut; que, pel que fa
als criteris de selecció, es van trobar amb els tècnics
responsables dels departaments de l’Ajuntament i els van
facilitar un llistat de les entitats que tenen més activitat
a Figueres; que de les 45 o 46 que són ara, 30 ja han
confirmat que poden assistir als cursos; que no se n’ha fet
més extensió per tal de fer els cursos perquè les entitats
puguin accedir al portal; que els recursos que tenen són 8 o
10 ordinadors per a cada centre i que, per tant, ho han de
fer progressivament.

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i trenta-set minuts, de la qual cosa
dono fe.

