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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.10 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 4 de juny de 2009 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 4 
de juny de 2009, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Richard Elelman, Yolanda Milán Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, 
Joaquim Felip Gayolà, Núria Navarro Hurtado, Ciro Llueca 
Fonollosa, Francesc Canet Coma, Mireia Mata Solsona, Miquel 
Solé Soler, Xavier Besora Causadias, Joan Antoni Bertran 
Soler, 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. 

Excusa la seva absència la senyora Olga Carbonell 
Sabartés. 

No assisteix el senyor Pere Pujulà Comajuan. 
A les dinou hores minuts, el President declara oberta la 

sessió. 
 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària, realitzada el dia 2 d’abril de 2009 que 
va ser repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Ajuntament: S’acorda nomenar vocals de la “Fundació 
Salut Empordà, Fundació Privada”. La Presidència procedeix a 
la lectura de la proposta següent: 
 “La “Fundació Salut Empordà, Fundació Privada” ha 
modificat l’article 8 dels seus estatuts que regula la 
composició del Patronat de la Fundació i la designació dels 
seus membres. Segons el nou redactat de l’article esmentat 
correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament de tres 
ciutadans o ciutadanes com a vocals del Patronat. Vist el que 
disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals que va 
ser aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
l’Alcaldia Presidència proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Nomenar com a vocals de la “Fundació Salut 
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Empordà, Fundació Privada” la senyora Sílvia Oliveras 
Casadellà i els senyors Jaume Torrent Echeverría i Joan 
Company Agustí. 2. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i les gestions que calguin per a 
l’execució de l’acord anterior.” 
 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
Esquerra Republicana com ha manifestat en Junta de Portaveus 
s’abstindrà per una raó; que volen deixar clar el suport 
tècnic a les persones que han de representar la ciutadania en 
aquest patronat; que de les tres persones en tenen una 
excel.lent opinió, però que en tot aquest procés de la 
composició del patronat de la Fundació Salut Empordà el grup 
d’Esquerra Republicana se sent marginat, ja que consideren 
que la segona força de la ciutat hauria d’estar representada 
en el Patronat; que no només ara, sinó que ja ho van dir al 
començament del mandat; que l’Ajuntament hi te tres membres 
com són l’alcalde i dos membres més; que consideraven que hi 
havien de ser representats; que no hi van ser i que els va 
semblar que era una situació no massa lògica políticament; 
que en funció de l’absència del grup en aquest patronat i 
malgrat que donen tot el suport a la feina i al perfil de les 
persones Esquerra Republicana s’abstindrà. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que la resta de grups ha manifestat el seu suport a la 
proposta; que es tracta de tres persones que no tenen cap 
tipus d’adscripció partidista; que són professionals; que en 
aquests moments el senyor Joan Company Agustí, a més  
d’advocat, es un significat empresari de la comarca; que la 
senyora Sílvia Oliveras Casadellà és advocada i la cap de 
recursos humans a la Universitat de Girona; que el senyor 
Jaume Torrent es advocat i degà del col.legi d’advocats; que 
són tres persones de prestigi a la ciutat, a la comarca i al 
seu àmbit professional; que estan segurs que les seves 
aportacions podran ser positives i que agraeixen el suport de 
tots els grups i l’abstenció per raons que pot comprendre del 
grup d’Esquerra Republicana. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les dinou 
hores i cinc minuts, compareix el senyor Pujulà Comajuan que 
s’incorpora a la sessió. 
 

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 
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quinze 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, Casas Luis i Borrego Torres; i abstenir-se, 
els cinc membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias i Bertran Soler. 
 
----3. Urbanisme: S’acorda donar conformitat i subscriure el 
document elaborat pel Consell d'Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) en relació 
amb les propostes de traçat i mesures correctores per 
l’ampliació de l’AP.7 i el desdoblament de l’A-2 a les 
comarques gironines. El senyor Richard Elelman procedeix a la 
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 
 “El Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques de Girona (CILMA)  va presentar al Ministeri de 
Foment, el mes de novembre de 2007, una proposta de traçat i 
mesures correctores per l'ampliació de l'AP-7 i el 
desdoblament de l'A-2 a les comarques gironines, que compta 
amb el consens dels ens locals, així com d'entitats 
naturalistes. Així mateix a finals de 2008 aquest Consell va 
entrevistar-se amb el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques per demanar el seu suport en la defensa d'una 
proposta de mínims que asseguri la permeabilitat de 24 
connectors ecològics i socials. Aquella proposta està pendent 
de resposta i per això el CILMA ha preparat una petició-
requeriment en relació a l'exigència de permeabilització de 
les obres de desdoblament de l'A-2 i de l'ampliació de l'AP-
7, posant de relleu  el deure de les administracions 
públiques de garantir la connectivitat natural i el 
manteniment dels corredors ecològics, que s'articula en els 
següents apartats: 1. La situació crítica de la connectivitat 
natural a la demarcació de Girona. L'efecte barrera de les 
grans infraestructures públiques viàries. 2. La proposta de 
mínims relativa a les mesures correctores de l'efecte barrera 
en l'ampliació de l'AP-7 i el desdoblament de l'A-2. 3. La 
necessitat de comptar amb un mínim de 24 espais connectors, 
ecològics i paisatgístics que permetin relacionar tot el 
sistema litoral amb els espais naturals de l'interior a la 
demarcació de Girona.4. Identificació dels espais connectors 
prioritaris. 5. Els 24 connectors que han de preservar-se 
garanteixen la connectivitat d'espais naturals incorporats a 
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la Proposta de Xarxa Natura 2000. 6. El deure de les 
Administracions Públiques d'adoptar mesures correctores i 
compensatòries de l'efecte barrera generat per l'execució de 
Projectes públics i privats. 7. El deure de les 
Administracions públiques de garantir la connectivitat 
natural. L'obligació d'executar les mesures correctores per 
salvaguardar el medi natural. 8. El deure de constituir i 
preservar els valors naturals de la Xarxa Europea Natura 
2000.  Manaments continguts a la Directiva Europea Hàbitats i 
en la seva transposició a l'ordenament jurídic estatal. Així 
mateix l'arquitecte municipal Sr. Joan Flagueras, mitjançant 
informe de 8 de març de 2007, posava de relleu els següents 
aspectes: Antecedents. L'Alcaldia ha sol.licitat a 
l'arquitecte sotasignat un informe en relació a l'impacte de 
la infraestructura viària sobre l'entorn del Bé Cultural 
d'Interés Nacional Castell de Sant Ferran, i més en concret 
sobre l'impacte afegit que pot suposar l'ampliació de l'AP-7 
sobre l'aqueducte dels Arcs i les mesures correctores que 
seria racional implantar. Fets. 1. El Pla Especial del 
Catàleg d'edificis aprovat definitivament per la CUG de 10 de 
maig de 1989 defineix en l'art. 74 Pla Especial 8 Castell un 
àmbit a l'entorn del bé cultural d'interés nacional Castell 
de Sant Ferran que abasta també l'aqueducte dels arcs del 
Castell i l'entorn de l'autopista, en el que es plantegen una 
sèrie d'objectius entre els que destaquen als efectes del 
present informe el c) El tractament paisatgístic de topt el 
contorn territorial de la Muntanyeta on s'encasta el Castell, 
amb respecte absolut per la línia de coronament del perímetre 
fortificat, i molt especialment el d) Recuperació íntegra 
dels elements-arcs de l'aqüeducte, destruïts per la 
construcció d el'autopista. 2. Prop de l'extrem nord de 
l'aqüeducte sobre l'aresta de la trinxera de l'autpista es 
troben localitzades unes zones humides d'interés ambiental 
formades en les clotes impermeables deixades per l'explotació 
d'antigues pedreres i terrisseries que han estat respectades 
pel planejament especial de l'equipament supramunicipal de la 
nova presó, i en relació a les quals l'administració local i 
la de la Generalitat han manifestat l'interés de preservació 
i de reutilització com a recurs d'educació ambiental. 3. Una 
solució racional que resolgués les contradiccions entre: a) 
les necessitats d'augmentar l'amplada del feix viari, b) les 
necessitats de recuperació íntegra dels elements-arcs de 
l'aqüeducte, destruïts per la construcció d el'autopista, i 
c) la necessitat de restituir una mínima connexió 
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paisatgística i de recorreguts de vianants entre els glacis 
del castell i l'àrea de les basses podria passar per la 
formació d'un fals túnel entre els glacis i el costat oposat 
de la trinxera sota les basses que permetés el remuntatge 
dels arcs, la permeabilitat de vianants, i una mínima 
continuitat paisatgística de la muntanyeta del castell cap a 
la garriga. Conclusions. Procedeix proposar als agents 
implicats la definició d'una solució de restitució de la 
continuitat paisatgística i de permeabilitat de vianants al 
peu de la traça dels arcs i una solució de recuperació 
íntegra dels elements-arcs de l'aqüeducte, destruïts per la 
construcció de l'autopista." Atès el que disposa la Llei 
8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i en vigor a partir 
de l’1 de juliol de 2007. i el que estableix el Decret Llei 
1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística, publicat al DOGC del dia 18 d’octubre i en vigor 
des del dia següent. Atès el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i el que disposa el Decret 305/2006 de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme. De conformitat amb el que disposa el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 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.- Donar conformitat i subscriure el 
document adjunt elaborat pel CILMA, i adreçat al Ministeri de 
Foment, en relació amb les propostes de traçat i mesures 
correctores per l'ampliació de l'AP-7 i el desdoblament de 
l'A-2 a les comarques gironines. 2n.- Sol.licitar al 
Ministeri de Foment que incorpori les propostes elaborades 
pel CILMA així com la definició d'una solució concreta de 
restitució de la continuitat paisatgística i de permeabilitat 
de vianants al peu de la traça dels arcs i una solució de 
recuperació íntegra dels elements-arcs de l'aqüeducte, 
destruïts per la construcció de l'autopista. 3r.- L'adpció 
d'una solució a base d'un fals túnel en la confluència amb 
els Arcs del Castell, per a minimitzar l'impacte de les 
infrastructures viàries en aquest punt. 4t.- Facultar 
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i 
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
----4. Urbanisme: S’aprova el text refòs del Pla especial 
urbanístic d’infraestructures de la xarxa de distribució de 
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gas. 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 27 
de novembre de 2006 acordà aprovar definitivament el Pla 
especial urbanístic d’infraestructures de la xarxa de 
distribució de gas, supeditant-ne la publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d'un text refós que 
incorpori una sèrie de prescripcions. Una de les 
perscripcions consistia en sol·licitar informe al Ministeri 
de Fomento. Aquest informe, que es va demanar el dia 12 de 
gener de 2007, no s’ha rebut a l’Ajuntament. D'acord amb les 
prescripcions fixades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, el dia 5 de maig de 2009, amb RGE núm. 10171, el 
Sr. Ramon Galimany Vila, en representació de HidroCantábrico 
Gas Figueres presenta el text refós d’aquest pla especial. 
Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient.Atès el que 
disposa la Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl (BOE del 29 i 
en vigor a partir de l’1 de juliol de 2007. i el que 
estableix el Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística, publicat al DOGC del dia 18 
d’octubre i en vigor des del dia següent. Atès el que disposa 
el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el que 
disposa el Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova 
el Reglament de la llei d’urbanisme. De conformitat amb el 
que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
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 urbanístic d’infraestructures de la 
xarxa de distribució de gas, que dóna compliment a les 
prescripcions determinades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en la seva sessió del dia 27 de 
novembre de 2006. 2n.- Trametre dos exemplars del text refós 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva 
verificació i publicació.3r.- Facultar l’Alcaldia presidència 
per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 
 
----5. Cultura: S’aprova l’addenda a l’annex al conveni amb 
el Casino Menestral Figuerenc per al finançament de 
l’ampliació del pressupost d’execució de la restauració, 
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reforma i adequació de l’edifici seu de l’entitat. El senyor 
Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictament següent: 

“El Ple de l'Ajuntament del dia 6 de setembre de 2001 va 
aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Figueres i el Casino 
Menestral Figuerenc per al finançament del projecte 
arquitectònic de restauració, reforma i adequació de 
l'edifici seu de l'entitat, conveni que ambdues institucions 
varen signar amb data 27 de setembre de 2001. El Ple de 
l'Ajuntament del dia 27 de juliol de 2006 va aprovar l'annex 
al conveni signat el 8 de setembre de 2006 per al finançament 
de l'ampliació del pressupost d'execució de la restauració, 
reforma i adequació de l'edifici seu de l'entitat. El punt 2 
de l'acord de l'annex establia la concessió d'una subvenció 
de 2.524.242,00€ que es faria efectiva en 14 anualitats de 
180.303,00€ des de l'any 2012 al 2025, ambdós inclosos. Per 
tal de facilitar el finançament de les obres, cal adequar la 
periodicitat i els imports de les anualitats convingudes, per 
la qual cosa la comissió informativa de l’àrea de serveis a 
les persones i de processos estratègics proposa al Ple de 
l’Ajuntament que adopti els acords següents: 1r. Aprovar 
l'addenda a l'annex al conveni entre l'Ajuntament de Figueres 
i el Casino Menestral Figuerenc per al finançament de 
l'ampliació del pressupost d'execució de la restauració, 
reforma i adequació de l'edifici seu de l'entitat, amb una 
aportació econòmica de dos milions cent mil (2.100.000,00) 
euros que es farà efectiva en dos pagaments anuals durant el 
període 2010-2018. 2n. Autoritzar l’Alcaldia presidència 
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que aquest dictamen els porta a l’any 2001 
quan el Ple de l’Ajuntament va determinar signar un conveni 
amb el Casino Menestral Figuerenc per 1.502.530 euros per a 
finançar el projecte arquitectònic de restauració, reforma i 
adequació de l’edifici de la seu de l’entitat; que el juliol 
del 2006 es va aprovar un annex a aquest conveni en el que 
s’ampliava aquest pressupost i que s’establia una nova 
concessió de subvenció de 2.524.242 euros; que per facilitar 
en aquest moment el finançament de les obres entenen que cal 
adequar la periodicitat dels imports d’aquestes anualitats 
convingudes per tal de tenir alguna formula per a poder  
convertir aquest document en efectiu i poder tirar endavant 
el projecte de reforma. 
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Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que el regidor Albert Ollé ha estat el responsable de la 
renegociació del conveni amb la Junta per tal de fer possible 
una capitalització que esperen que sigui menor en el temps i 
que es també menor en quantia respecte a l’anterior conveni; 
que vol completar diverses consideracions que afecten  les 
obres de rehabilitació del Casino i d’alguna manera avançar-
se als comentaris que de ben segur completarà el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; que el fet de plantejar 
aquesta aportació de 2.100.000 euros fins l’any 2018 ho és 
pel fet que dificilment l’Ajuntament pot aportar una quantia 
superior en menys temps, ja que la ciutat té altres projectes 
en marxa que cal impulsar en paral.lel al del Casino 
Menestral Figuerenc; que l’Ajuntament i també la resta 
d’administracions públiques implicades han fet i estan fent 
un esforç formidable que en aquest moment ascendeix als 
6.800.000 euros; que en paral.lel a aquesta renegociació de 
l’aplicació econòmica del conveni el govern persegueix la 
corresponsabilitat amb les administracions públiques i 
especialment amb la Junta del Casino Menestral Figuerenc; que 
a banda d’aquesta renegociació del conveni el govern proposa, 
a més a més, mesures addicionals que pensen han d’ajudar i 
que han d’anar en la línia de poder reprendre les obres el 
més aviat possible i acabar les fases més evidents com és 
tapar la coberta; que entre aquestes mesures addicionals la 
negociació bancària es una de les més importants; que en 
aquest moment el regidor Ollé està treballant per tal de 
capitalitzar aquesta aportació de 2.100.000 euros que 
s’aprova avui a partir d’uns interessos que siguin els més 
beneficiosos possibles per a l’entitat i per a la ciutat; 
que, en segon lloc, es pot parlar d’una major tutela sobre el 
projecte i sobre els processos de rehabilitació de l’obra; 
que hi ha un procés obert per part del govern de mediació amb 
el constructor que ha de permetre desencallar l’obra el més 
aviat possible i que també hi ha un acompanyament a la Junta 
del Casino Menestral Figuerenc en el moment de declarar be 
cultural d’interés nacional que ha de revertir en positiu a 
l’hora d’anar a buscar finançament addicional a d’altres 
administracions, recerca de subvencions puntuals i d’altres 
fòrmules econòmiques procedents de privats per tal 
d’accelerar el reinici de les obres i també accelar la 
finalització de, com a mínim, les fases més importants 
d’aquesta rehabilitació. 
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A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que agraeix les explicacions dels regidors Albert 
Ollé i Ciro Llueca; que poden compartir el que s’ha fet; que 
l’explicació de la corresponsabilitat alguns fa temps que 
l’han escrit i parlat; que a vegades no han estat gaire ben 
rebudes les apel.lacions a la corresponsabilitat, però que en 
qualsevol cas ha de ser benvinguda; que ho valoren 
positivament com també l’escurçament dels terminis; que 
troben una decisió que no es només econòmica, sinó que es 
estratègica; que està implícit en el que acaba d’explicar el 
regidor; que pensen des d’Esquerra Republicana que aquesta 
solució es positiva, però que es podia anar mes enllà; que 
s’hauria pogut ser més ambiciós en aquesta solució; que es 
cert que han escurçat els terminis, però que també es cert 
que han escurçat l’aportació de 2.500.000 euros a 2.100.000 
euros; que pensen que hi havia una altra possibilitat que a 
més el govern ha posat en pràctica amb altres entitats; que 
no estan descobriment res de l’altre mòn; que la proposta 
d’Esquerra Republicana seria que aquests 2.100.000 euros que 
s’han d’aportar en aquestes nou anualitats es puguessin 
passar a dues; que per no gravar el pressupost ordinari de 
l’Ajuntament proposen fer-ho en el pressupost d’inversions 
del 2010 i del 2011 en dues aportacions d’1.050.000 
cadascuna; que pensen que hi ha arguments que ho justifiquin; 
que segurament la proposta es ambiciosa; que potser 
estrategicament o políticament no assumible; que ho ha deduït 
clarament de les explicacions que s’han fet per part del 
govern; que pensen que es una proposta que va en la línia de 
resoldre potser amb una mica més de contundència problemes 
que porten molt de temps llegint de dificultats de reiniciar 
i d’acabar les obres; que valoren positivament les 
explicacions, el procés, la tutela i la rebaixa dels anys, 
però que consideren que es pot fer un esforç més; que es pot 
dedicar la meitat de la quantitat en dos pressupostos 
d’inversions amb la qual cosa afavoririen l’entitat que 
tindria més facilitat per a poder fer el que li pertoca  
tutelada per part del consistori; que en qualsevol cas pensen 
que es una proposta ambiciosa que políticament ha de decidir 
el govern i que per prendre les decisions te majoria. 

Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que agraeix les explicacions dels regidors d’hisenda i de 
cultura; que en la comissió es van abstenir, ja que volien 
analitzar be aquest dictamen perquè era un canvi 
d’estratègia; que creuen que es correcte; que després de 
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comentar-ho amb la part implicada també sembla correcte; que 
votaran a favor; que creuen que s’ha de donar d’una vegada 
una empenta a aquesta interminable obra sobretot de cara a la 
coberta i que s’ha de poder treure la lamentable bastida que 
hi ha al carrer Ample que avergoneix la ciutat; que s’ha de 
treure d’una vegada aquesta mala imatge; que sobre la 
proposta del grup d’Esquerra que no la veuen malament, però 
que ara es troben en una contenció pressupostària i que no es 
el moment adequat per adelantar en tan poc temps aquesta 
quantitat de diners. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que agraeix al senyor Borrego per la 
modificació d’abstenció a vot a favor; que ho agraeix 
personalment i també en nom del govern; que accepten la 
proposta del grup d’Esquerra, però que ha de fer una 
reflexió; que les inversions que proposen en dos anys si es 
poguessin acometre amb recursos propis ho podria entendre be, 
però que normalment les inversions s’han d’acometre 
mitjançant la contractació d’operacions financeres que graven 
el 110%; que aquest crédit s’hauria de contractar en un 
termini que també representaria una amortització; que 
s’hauria de fer una devolució del principal en uns anys 
determinats; que al mateix temps amb la fòrmula que el senyor 
Canet proposa, suposant que s’acudís al préstec, tindrien la 
càrrega financera incrementada; que amb la solució que s’ha 
plantejat es posa en garantia la possibilitat que cada any 
amb dues vegades l’any s’estan fent pagaments directament a 
l’entitat financera; que s’endossa el document de tal manera 
que l’entitat financera té garantit el reintegrament del 
préstec i que no queda gravada la càrrega financera de 
l’Ajuntament; que aquests són alguns dels motius principals 
al marge que representa un estalvi de 425.000 euros; que 
potser si fessin números no serien tants, ja que si es fa el 
valor actualitzat net del que representa pagar-ho el 2025 a 
pagar-ho a partir del 2018 o 2016 podrien arribar a la 
conclusió que l’import correcte es el de 2.100.000 que es el 
que es proposa; que creu que amb aquesta acció finalment 
s’arriba al punt en què es pot desencallar tot això que està 
encallat des de fa tants mesos i que es un desmèrit per a la 
ciutat. 

Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que com agenda política comparteixen la preocupació pel 
Casino Menestral; que voldrien poder solucionar aquest 
assumpte d’una manera més urgent; que hi ha altres inversions 
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a la ciutat que s’han d’acometre; que està segur que els 
consta l’enorme preocupació del govern per les qüestions 
relatives al Casino; que n’han parlat abastament més o menys 
encertadament; que tenen el convent dels Caputxins en que 
s’han de posar 1.800.000 euros en quatre anys; que hi ha el 
projecte de llei de barris, les inversions que s’hauran de 
fer del cotidià en els propers anys, carrers que s’han 
d’arreglar, voreres que s’han de fer i coses que sortiran; 
que tenen també l’adquisició de la Casa Nouvilas i de 
diversos locals que tenen a veure amb l’Alzhaimer i el centre 
cívic del Poble Nou; que tots saben que han de tenir 
capacitat de crèdit, ja que espera que algun dia en aquesta 
ciutat puguin ser capaços de fer alguna cosa amb una altra 
instal.lació vella; que no vol dir el nom, però que pensa que 
algun dia s’hi haurà de fer alguna cosa; que tot plegat son 
molts diners; que la fòrmula que s’ha trobat des del govern 
per poder finançar a acabar d’ajudar al Casino a arribar a un 
determinat nivell ha de poder treure aquesta preocupació de 
la grua; que ha de poder funcionar i que els veíns dels 
carrers adjacents no s’hagin de veure perjudicats; que per 
això es aquesta fòrmula; que a traves de les mateixes 
gestions que està realitzant la Junta de Casino s’acabarà 
d’aconseguir aquest finançament que ha de poder acabar de 
perfilar la situació; que comparteix la preocupació, però que 
han de veure que qui té la responsabilitat de les finances 
municipals no pot estirar més el braç que la màniga tot i la 
preocupació que es te de tot això; que agraeix al senyor 
Borrego l’aportació que ha estat molt correcta i que ha 
clavat el que es el sentir general de la ciutat i del govern. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que concreten la proposta amb una esmena a 
aquest dictamen i que demanen que es pugui votar; que no 
votaran en contra del dictamen després de la previsible 
derrota de l’esmena, sinó que Esquerra Republicana 
s’abstindrà, ja que comparteix la preocupació de tot aquest 
procés; que pensen que la solució pot ser una altra; que ho 
converteixen en una esmena que defensaran; que en el fons 
serà reforçar els arguments que ha fet servir abans; que 
proposen que en el punt primer l’expressió “en dos pagaments 
anuals durant el període 2010-2018” es substitueixi per “dos 
pagaments d’1.050.000 euros cadascun en els pressupostos 
d’inversió de 2010 i 2011”; que aquesta es l’esmena que 
demanen que es sotmeti a votació; que són conscients des 
d’Esquerra Republicana que estan davant d’un problema de 
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prioritats d’estrategia política absolutament raonable; que 
quan hi ha prioritats són prioritats; que es obvi com s’ha 
constatat en aquest plenari que no comparteixen la llista de 
prioritats que ha fet el tinent d’alcalde; que es un problema 
de prioritats; que pensen que amb altres entitats s’ha fet 
encara que potser no amb tanta quantitat; que caldria 
repassar-ho; que no es una proposta tan agosarada, ja que te 
antecedents en el govern de la ciutat; que un crédit costaria 
més diners si s’ha de pagar per inversions; que te raó el 
senyor Ollé, però que potser també hi ha un estalvi gràcies a 
les bones gestions que podria servir per compensar aquests 
majors costos financers; que aquest any hi ha hagut una 
aportació de diners molt notable que en broma algú ha dit que 
han caigut del cel en els municipis com es el denominat Plan 
ZP que se suposa que pot tenir continuïtat; que ha estat una 
injecció important que permetria potser assumir aquest repte 
que entenen que no figura en les prioritats del govern, però 
que des d’Esquerra pensen que sí que es una prioritat i que 
per això ho han proposat.  

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació l’esmena proposada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. El Ple de l’Ajuntament 
ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a favor els cinc membres 
de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé 
Soler, Besora Causadias i Bertran Soler; i en contra, els 
quinze 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, Casas Luís i Borrego Torres. 

A continuació, se sotmet a votació el dictamen abans 
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en 
votar-hi a favor els quinze 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, Casas Luís i Borrego Torres; i 
abstenir-se, els cinc membres de l’Ajuntament següents: Canet 
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias i Bertran 
Soler 
 
----6. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es 
produeixen les intervencions següents: 
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----Obres públiques: S’acorda demanar a la Generalitat de 
Catalunya que estudiï l’establiment de compensacions 
derivades de l’impacte de la línia de molt alta tensió. El 
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura de la moció 
següent: 

“El Sr. Albert Ollé i Santgenís, portaveu del grup 
municipal de Convergència i Unió, el Sr. Francesc Canet i 
Coma, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, el Sr.Ciro Llueca i Funallosa, portaveu grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. 
Joan Casas i Lluis, portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya, i el Sr. Richard Elelman, portaveu del 
grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-verds presenten al 
ple de l'ajuntament de Figueres la Moció: L’Eix 
d’interconnexió Baixàs – Santa Llogaia entre França i Espanya 
ha estat classificat per la Unió Europea com un projecte 
prioritari d’interès europeu, dintre de la directiva 
2006/1364/CE. En l’actualitat les interconnexions elèctriques 
entre països a Europa s’utilitzen per tres objectius 
concrets: 1. Com a reserva i ajuda mútua contra les grans 
pertorbacions. 2.  Per al comerç transfronterer basat en 
contractes a curt i mig termini. 3.  Com a mitjans per 
afavorir el desenvolupament de les energies renovables. Vist 
que els objectius de les interconnexions superen l’interès 
municipal, com així ho reconeix l’esmentada directiva 
2006/1364/CE. Vist l’impacte que provoca el soterrament de la 
línia de Molt Alta Tensió cal establir unes compensacions als 
municipis afectats per aquest impacte. A l’Estat Espanyol la 
gestió de la xarxa de transport és a càrrec de la companyia 
Red Eléctrica de España, que actua com a transportista únic, 
desenvolupant aquesta activitat en règim d’exclusivitat. El 
delegat de Red Elèctrica de España a Catalunya, Sr. Lluís 
Pinós, va anunciar el dia 30 d’abril de 2009 que la companyia 
no té voluntat de pagar compensacions als ajuntaments per on 
la línia de Molt Alta Tensió passarà soterrada perquè 
considera que el soterrament ja és una compensació en si 
mateixa. Vist l’informe elaborat per la consultora CESI, a 
petició del Sr. Mario Monti, Coordinador Europeu per a la 
interconnexió elèctrica entre França i Espanya, on 
s’especifiquen els impactes permanents de la línia soterrada 
de Molt Alta Tensió, així com la comparativa respecte a la 
línia aèria. Per tot això exposat, els alcaldes dels 
municipis de la Jonquera, Agullana, Capmany, Masarac, Biure, 
Darnius, Pont de Molins, Llers, Figueres, Vilafant, Santa 
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Llogaia d’Àlguema i la resta de membres de l’Associació de 
municipis contra la molt alta tensió (AMMAT) demanem al 
Govern de la Generalitat de Catalunya que s’estudïi 
l’establiment de compensacions derivades de l’impacte de la 
línia de Molt Alta Tensió, encara que sigui soterrada. 
Notificar el present acord a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a Red 
Eléctrica Española i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, concretament als Departaments d’Economia i 
Finances i de Medi Ambient i Habitatge.” 

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

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

----Cultura: S’acorda donar suport a la iniciativa de 
reconeixer oficialment la festa de Sant Joan com a festa 
nacional dels Països Catalans. El senyor Ollé Sangenís 
procedeix a la lectura de la moció següent: 

“El Sr. Albert Ollé en representació del grup municipal 
de Convergència i Unió, el Sr. Francesc Canet en 
representació del grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, el Sr. Ciro Llueca en representació del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. 
Joan casas en representació del Partit Popular de Catalunya i 
el Sr. Richard Elelman en representació del grup municipal 
d'Iniciativa per Catalunya-Verds presenten al ple de 
l'ajuntament de Figueres la següent  Moció: Atès que els Focs 
de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels 
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins 
el sud del País Valencià, passant per les Illes Balears, la 
Franja, Andorra i l’Alguer. Atès que els Focs de Sant Joan, 
encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, han 
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les 
tradicions pròpies de la nostra nació. Atès que la celebració 
dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat 
al llarg dels segles i la seva vigència actual, una vigència 
que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques 
i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg 
del temps. Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa 
arrelada en la major part dels territoris que conformen els 
Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de 
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nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança. Per 
tot això que hem exposat, el Ple d’aquest Ajuntament aprova: 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer 
oficialment la Festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels 
Països Catalans. Segon. D’una banda, demanar als governs dels 
respectius territoris de parla catalana que prenguin en 
consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan 
la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una 
tradició popular arrelada en una de les tradicions més 
antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que 
emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de 
rebuda de la Flama del Canigó a la nostra localitat. Quart. 
Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@ 
omnium.cat o al carrer de la Diputació, 276, pral., 08009 de 
Barcelona.” 

Seguidament, intervé la Presidència que diu que com es 
pot constatar aquesta es una iniciativa que parteix d’Omnium 
Cultural que demana als ajuntaments que s’hi posicionin. 

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

Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que el grup municipal socialista s’abstindrà; 
que com han explicat alguna vegada en les qüestions que no 
tenen a veure amb el govern municipal mantenen una llibertat 
de vot, fins i tot, pel que fa als regidors individualment; 
que veuen això amb ple respecte i com un impuls per a les 
tradicions, però que dintre del que es l’agenda política del 
partit dels socialistes entenen que s’està debatent una 
qüestió estrictament política; que estan d’acord amb tot el 
que tingui a veure amb iniciatives nacionals en el que 
entenen que queda demarcat en el que es el principat; que 
entenen que no es una preocupació ciutadana; que el terme 
nacional pel que es refereix al que entenen per totalitat 
dels països catalans com ha delimitat el regidor de 
Convergència i Unió no forma part de l’ideari del grup 
socialista en aquest moment i que han decidit abtenir-se. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que tal com ha dit a la Junta de Portaveus donaran el 
seu vot a favor en el sentit que fa referència a una festa 
tradicional i típica de Catalunya; que comparteixen les idees 
que ha exposat el representant del Partit Socialista a traves 
de nacionalisme i de país català, però que en aquest sentit 
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consideren i creuen que es més positiu el tema de la tradició 
d’una festa catalana que ja es celebrava en èpoques que no 
eren les democràtiques; que no tenen cap inconvenient en 
acceptar el tema de mantenir aquesta tradició; que donen el 
vot en quant al sentit de festa tradicinal, però no en quant 
al tema de referència de països catalans i nacionalismes i 
que donen el vot a favor malgrat tot això. 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que es 
una situació divertida que pot donar per molt de marge; que 
vol constatar que la bona voluntat cultural com ha dit el 
senyor Juan Casas fa que el Partit Popular voti a favor 
d’aquesta moció explicant el sentit del vot; que agraeix al 
senyor Casellas la claredat amb què ho ha dit; que ho diu 
sense ironia; que el Partit Socialista digui que no vota a 
favor, ja que en el seu ideari no hi figuren els països 
catalans ni en l’accepció cultural que fa el senyor Casas 
resulta divertit a l’hora de votar en el plenari; que esperen 
de la coherència de tots que el dia que es tractin temes que 
no estiguin en l’ideari del Partit Socialista també 
s’abstinguin per ser coherents amb el que ha dit; que en 
l’ideari polític d’Esquerra Republicana hi figura el concepte 
de països catalans; que els agrada molt donar el suport 
positiu a aquesta moció; que pensa que Omnium ha apurat molt 
el vocabulari; que ho ha fet be; que parla de comunitat 
històrica com a símbol d’esperança; que pot semblar molt 
romàntic, però que coincideixen i que donaran suport.  

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació la moció abans transcrita. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els 
quinze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Bonany 
Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,  Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Bertran Soler, Casas 
Luís i Borrego Torres; i abstenir-se, els cinc membres de 
l’Ajuntament següents: Casellas Borrell, Pineda Llauró, 
Pujulà Comajuan, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa. 
�

----Serveis municipals: S’acorda encarregar un estudi a 
partir del qual es decideixi la forma de gestió del transport 
escolar a la ciutat de Figueres. El senyor Solé Soler 
procedeix a la lectura de la moció següent: 
 “En Miquel Solé i Soler, regidor del Grup Municipal 
d'ERC, presenta al Ple de l’Ajuntament de Figueres la següent 
proposició: Exposició de motius; Durant el curs escolar 2008-
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2009 l'empresa FISERSA, per encàrrec de l'equip de govern, ha 
prestat el servei de transport escolar als IES Olivar Gran i 
Monturiol de la ciutat de Figueres. Vist que l'Ajuntament de 
Figueres no té creat el servei de transport escolar, ja que 
el va eliminar ja fa uns anys a causa de l'envelliment dels 
vehicles que prestaven el servei. Vist que, paral·lelament a 
l'eliminació del servei per part de l'Ajuntament, es va 
suprimir també de l'objecte social de l'empresa FISERSA, cosa 
que significa que durant el curs 2008-2009 s'ha estat 
prestant el servei de forma alegal. Vist que, pel fet de no 
tenir creat el servei, ni l'Ajuntament ni l'empresa FISERSA 
poden prestar el servei segons dicta la normativa vigent i 
que tampoc tenen pressupostada cap partida destinada a la 
seva realització. Vist que l'empresa FISERSA paga el servei 
de transport escolar dels recursos econòmics generats per la 
resta de serveis i que podrien fer entrar l'empresa en 
pèrdues, ja que el cost d'aquest servei és superior als 
70.000€ anuals, i els beneficis de l'empresa només de 
34.000€. Vista l'actual situació de no legalitat en la 
prestació del transport escolar a la ciutat de Figueres 
durant el curs 2008-2009. Davant la necessitat, que 
previsiblement es mantindrà per als propers cursos, de 
prestar el servei de transport escolar. Per aquests motius, 
es proposa al ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: Proposició: 1- Iniciar la tramitació per a la creació 
del servei de transport escolar, la redacció del reglament 
del servei i del corresponent estudi de viabilitat,  indicant 
que la forma de gestió serà la delegació en l'empresa 
municipal Figueres de Serveis SA. 2- Començar la modificació 
dels estatuts de l'empresa municipal FISERSA per incloure en 
el seu objecte social la prestació del servei de transport 
escolar, per tal d’agilitar els tràmits per poder disposar de 
tota la documentació en regla per al proper curs escolar. 3- 
Modificar el pressupost 2009 de l'Ajuntament per incloure una 
partida  destinada a cobrir el cost del servei de transport 
escolar. 4- Facultar l'Alcaldia-Presidència per dur a terme 
tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords 
anteriors.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Solé Soler 
que diu que s’ha parlat a la Junta de Portaveus i que han 
arribat a un acord de transaccionar la moció; que ve referida 
a una situació que s’ha creat aquest any; que s’ha vist la 
necessitat de donar sortida al transport escolar d’alumnes 
que s’han hagut de desplaçar internament per la ciutat; que 
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es va fer de la millor manera que es va poder encarregant-ho 
a l’empresa Fisersa, però que s’han trobat que aquest servei 
s’havia eliminat anys enrera; que creuen que per un any pot 
passar d’aquesta forma interina, però que cal posar tota la 
qüestió en regla i seguir la normativa; que aquesta es l’idea 
de la moció; que s’ha comentat que potser la forma més idònia 
no és la delegació a l’empresa Fisersa; que hi poden haver 
altres solucions menys oneroses per a l’ajuntament; que s’ha 
d’estudiar amb una mica més de calma i que proposa eliminar 
els tres primers punts i substituir-los per dos punts que 
diguin: “1. Reconeixer la necessitat que actualment té la 
ciutat de Figueres de transport escolar. 2. Encarregar un 
estudi de viabilitat a resultes del qual es decideixi la 
forma idònia de gestió del transport escolar a la ciutat de 
Figueres”. 

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

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l’esmena abans transcrita. 

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que tal com han comentat a la Junta de Portaveus el 
senyor Solé té raó amb la diagnosis; que aquesta es una 
necessitat que el govern va voler atendre; que la ciutadania 
ho ha valorat correctament; que no estan satisfets de la 
mobilitat escolar que genera la distribució de la xarxa 
d’escoles i d’instituts a la ciutat; que això crea molts 
conflictes i problemes a les famílies; que es va decidir fer 
aquest esforç d’una forma poc regularitzada; que creu que el 
senyor Solé situa molt be que aquest estiu s’ha d’aprofitar 
per ordenar be la prestació o per donar resposta a aquesta 
necessitat i que creu que es pot aprovar perfectament aquesta 
moció en els termes que el senyor Solé ho planteja. 

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

“Exposició de motius. Durant el curs escolar 2008-2009 
l'empresa FISERSA, per encàrrec de l'equip de govern, ha 
prestat el servei de transport escolar als IES Olivar Gran i 
Monturiol de la ciutat de Figueres. Vist que l'Ajuntament de 
Figueres no té creat el servei de transport escolar, ja que 
el va eliminar ja fa uns anys a causa de l'envelliment dels 
vehicles que prestaven el servei. Vist que, paral·lelament a 
l'eliminació del servei per part de l'Ajuntament, es va 
suprimir també de l'objecte social de l'empresa FISERSA, cosa 
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que significa que durant el curs 2008-2009 s'ha estat 
prestant el servei de forma alegal. Vist que, pel fet de no 
tenir creat el servei, ni l'Ajuntament ni l'empresa FISERSA 
poden prestar el servei segons dicta la normativa vigent i 
que tampoc tenen pressupostada cap partida destinada a la 
seva realització. Vist que l'empresa FISERSA paga el servei 
de transport escolar dels recursos econòmics generats per la 
resta de serveis i que podrien fer entrar l'empresa en 
pèrdues, ja que el cost d'aquest servei és superior als 
70.000€ anuals, i els beneficis de l'empresa només de 
34.000€. Vista l'actual situació de no legalitat en la 
prestació del transport escolar a la ciutat de Figueres 
durant el curs 2008-2009. Davant la necessitat, que 
previsiblement es mantindrà per als propers cursos, de 
prestar el servei de transport escolar. Per aquest motiu, el 
ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 1. Reconeixer la necessitat que actualment té la 
ciutat de Figueres de transport escolar. 2. Encarregar un 
estudi de viabilitat a resultes del qual es decideixi la 
forma idònia de gestió del transport escolar a la ciutat de 
Figueres. 3. Facultar l'Alcaldia-Presidència per dur a terme 
tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords 
anteriors.” 

 
----7. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Assistència social: Pregunta que formula el senyor Solé 
Soler sobre com es troba la qüestió del Consorci de Benestar 
Social de l’Alt Empordà. Fa ús de la paraula el senyor Solé 
Soler que demana com està la qüestió del Consorci de Benestar 
Social de l’Alt Empordà que ja es va tractar mesos enrera; 
que van tenir una simpàtica discusió sobre el tema de 
representació del consistori; que en aquests moments altres 
organismes ja estan escollint els seus representants i que de 
moment no hi ha noticia de l’Ajuntament de Figueres de com 
està la situació. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en les 
properes setmanes s’haurà de procedir a nomenar els 
representants per part de la ciutat; que es un compromís de 
l’alcalde davant del plenari garantir que tots els grups 
municipals puguin tenir representació i que durant les 
properes setmanes seran requerits per nomenar el representant 
d’Esquerra al Consorci. 
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----Protocol: Pregunta que formula el senyor Casas Luis sobre 
si està previst fer algun acte recordatori per al dia mundial 
del medi ambient: Fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que el dia 7 de juny es el dia mundial del medi 
ambient i pregunta si el govern te previst fer algun acte 
recordatori o iniciar alguna recomanació, consells, 
actuacions o comportaments al respecte a les escoles o a 
nivell ciutadà. 
 Seguidament, intervé el senyor Richard Elelman que diu 
que no tenen cap acte previst per a demà, però que tenen 
previstos una sèrie d’actes a l’estiu i que en col.laboració 
amb Yolanda Milán tenen una sèrie d’actuacions previstes per 
al pròxim any escolar. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula la senyora Mata 
Solsona sobre si el govern te previst fer obres d’arrenjament 
als carrers Peixos i Aries de la Marca de l’Ham. Fa ús de la 
paraula la senyor Mata Solsona que diu que durant la darrera 
reunió del Comitè d’evaluació del seguiment del Pla de barris 
de la Marca de l’Ham l’associació de veíns va posar de 
manifest si hi havia la possibilitat que es fessin obres 
d’arrenjament als carrers Peixos i Aries, ja que no s’havien 
executat la totalitat de les partides previstes en aquest 
projecte i pregunta si en aquest moment l’equip de govern ha 
pres alguna determinació sobre el tema. 
 Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu 
que encara no s’ha pres cap solució al respecte, ja que estan 
esperant veure com queden totes les partides. 
 
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Casas Luís sobre si es te previst sol.licitar unes 
subvencions a la Generalitat de Catalunya. Fa ús de la 
paraula el senyor Casas Luís que diu que el mes de març el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar una 
ordre en la que s’aprovaven les bases que han de regir la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per als arxius de Catalunya i una altre que 
havia de regir la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a universitats públiques de 
Catalunya que siguin titulars d’arxius per al disseny i la 
implantació d’un sistema de gestió documental; que te entés 
que ja s’ha obert la convocatòria per poder demanar aquestes 
subvencions i pregunta si per part de l’Ajuntament s’ha 
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iniciat algun tràmit o es te previst sol.licitar aquestes 
subvencions. 
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que informarà per escrit els propers dies de les accions que 
ha dut a terme l’Ajuntament en relació a aquestes dues 
subvencions. 
 
----Policia Urbana: El senyor Borrego Torres formula el prec 
que es faci arribar una felicitació a uns agents de la 
Guàrdia Urbana. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que volen fer arribar una felicitació a la Guàrdia 
Urbana i molt especialment als agents que van portar a terme 
una acció respecte d’un matrimoni que va patir un intent de 
segrest a casa seva; que creuen que va ser una actuació que 
honora els agents i demana que es transmeti aquesta 
felicitació i que es prengui nota perquè el dia de la Guàrdia 
Urbana aquests agents tinguin una medalla o diploma. 
 
---Policia Urbana: Preguntes que formula el senyor Borrego 
Torres sobre la contractació d’agents de la Guàrdia Urbana i 
sobre una fotografia de la grua municipal aparcada en un pas 
de vianants. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
diu que vol deixar constància sobre els fets que es van 
portar a terme i que ja han estat debatuts de la celebració 
de la final de la Copa del Rey i respecte dels quals 
lamentablement durant una comissió es va titllar que el grup 
popular havia posat en dubte les actuacions de la Guàrdia 
Urbana; que tornen a afirmar que en aquell moment els caps de 
la Guàrdia Urbana no van estar a la alçada dels fets; que 
això ja ho van dir i que ho tornen a dir; que en cap moment 
van voler que es posessin en perill els agents de la Guàrdia 
Urbana, però que creuen que tot això és fruït de la manca 
d’agents; que el govern hauria de tornar a començar amb 
urgència la contractació de nous agents; que en l’anterior 
mandat es va arribar a un acord de tots els grups que any 
rere any entrarien en plantilla nous agents de la Guàrdia 
Urbana i que s’està incomplint; que ahir va sortir a un diari 
que Figueres es una de les poblacions de la demarcació que 
està creixent continuament i que això vol dir que una de les 
qüestions importants ha de ser la seguretat; que els 
agradaria que des del govern municipal es pugués atendre 
aquesta petició; que creuen que hi ha una manca de 
coordinació amb els mossos d’esquadra; que fa temps recorda 
veure patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra; 



� ���

que seria una bona cosa que es pugués tornar a posar en 
pràctica; que també va veure al diari una de les grues 
aparcada en un pas de vianants; que això es una mala imatge i 
que s’hauria d’anar molt en compte, ja que l’Ajuntament ha de 
complir la llei si vol que els ciutadans la compleixin. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu que 
transmetrà la felicitació a la Guàrdia Urbana per l’actuació 
el dia de l’asalt a aquell habitatge; que ja estava previst 
el premi per als agents que hi van participar en el marc de 
la celebració del dia de la Guàrdia Urbana que serà el dia 30 
d’aquest mes; que agraeix l’interés del senyor Borrego; que 
el tema de la actuació per acció o omisió de la Guàrdia 
Urbana la nit de la celebració del triomf del Barça pensa que 
va quedar bastant aclarit amb la presencia de l’inspector en 
la comissió informativa; que no pot afegir res que no hagués 
dit l’inspector; que no li consta la manca de coordinació 
entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra; que creu que hi ha 
una coordinació estreta entre els dos cossos policials; que 
es possible la presencia d’una grua impedint un pas de 
vianants i que fa mal d’ulls, però que no ho pot evitar. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que si el senyor Borrego detecta alguna situació d’aquest 
tipus l’ha de traslladar automàticament; que actuaran amb 
tota contundència, ja que l’Ajuntament vol i ha de ser 
exemplar; que ha de fer saber si detecta alguna actuació 
irregular d’algun agent de l’autoritat o d’algun funcionari 
de la casa i que s’aplicarà el règim correctiu disciplinari 
oportú. 
 Seguidament, intervé el senyor Borrego Torres que diu 
que fa un parell de dies va sortir aquesta fotografia al 
Diari de Girona; que ho han vist tots els ciutadans que han 
llegit el diari; que es una situació que està reflectida en 
una fotografia; que només diu una cosa que ha sortit als 
mitjans de comunicació; que creu que la coordinació dels 
cossos policials no es la correcta; que ha fet una petició; 
que li agrairia que contestessin sobre la qüestió de 
contractació de Guàrdies Urbans i que voldria saber les 
perspectives que te el govern aquest any i en anys propers. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que aquest any no hi ha previsió de 
contractar cap nou agent; que a partir de l’estiu podran 
disposar de sis nous agents que s’estan formant a Mollet; que 
estan completant la seva formació i que serà un afegit 
positiu a la ciutat, però que no poden preveure incorporar 
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aquest any cap nou agent, ja que el pressupost no ho 
contempla; que no vol avançar pronòstics del pressupost de 
l’any vinent, però que ateses les necessitats que te el 
conjunt de l’ajuntament possiblement l’any vivent tampoc serà 
un any per ampliar el cos de la Guàrdia Urbana; que en aquest 
tema el senyor Borrego no ha de perdre de vista que les 
qüestions vinculades a l’ordre públic tenen a veure amb una 
competència dels Mossos d’Esquadra que tenen un dèficit 
reconegut d’efectius a la demarcació de Girona; que quan hi 
ha esdeveniments i celebracions com les que estan vinculades 
al futbol i que requereixen la presència dels cossos de 
mossos d’esquadra a molts punts a la mateixa hora la 
dificultat d’atendre-ho correctament es gran; que 
l’Ajuntament se’n fa solidari i que fa el que ha de fer tan 
be com pot, però que aquesta es la situació en què es troba. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre l’estat en que es troba la qüestió de la retirada de 
plaques. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu que 
no fa massa temps van aprovar en el plenari una moció 
l’esperit de la qual era procedir a mirar de retirar totes 
aquelles plaques que calgués retirar dins el marc de la llei 
de la memòria històrica pels valors que representaven; que 
insisteix en el context de la llei de la memòria històrica; 
que la moció va ser presentada a instàncies de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana i pregunta que en quin estat es troba 
la qüestió en aquests moments. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
des de l’equip tècnic de serveis urbans ja fa dies que hi 
estan treballant; que s’està fent un inventari amb 
fotografies de totes les plaques de símbols franquistes que 
hi ha a la ciutat per poder detectar les plaques que es poden 
treure facilment i les que s’han de tapar o necessiten 
paleteria; que una vegada sàpiguen això ho valoraran i faran 
un pressupost i que llavors es farà des de l’equip tècnic o 
es donarà fora, però que estan treballant des de fa dies. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Casas Luis 
sobre si està prevista alguna actuació al paviment dels vials 
de la Rambla.  Fa ús de la paraula el senyor Casas Luís que 
diu que fa referència a com es troben els paviments dels 
vials de la Rambla tant el vial Nord com el Sud sobretot en 
la cantonada del carrer Sant Pau que està enfonsat; que hi ha 
una trapa metàl.lica que està practicament a la zona entre 
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vianants i el vial Nord; que està molt enfonsat i pregunta si 
es te previst alguna actuació immediata de reparació per 
evitar qualsevol possible accident que pugui derivar de cara 
a l’Ajuntament. 
 Seguidament, intervé el senyor Felip Gayolà que diu que 
aquest matí n’han parlat amb el senyor alcalde; que hi ha una 
empresa que ha de facilitar el pressupost i que una vegada es 
tingui es valorarà si es fa a través dels serveis urbans o a 
través de l’empresa. 
 
----Ensenyament: Prec que formula el senyor Canet Coma perque 
la regidora d’educació informi sobre  sobre els processos de 
pre-inscripció i matriculació a les escoles. Fa ús de la 
paraula el senyor Canet Coma que diu que cada any per 
aquestes dates hi ha processos de pre-inscripció i 
matriculació acabats; que normalment sol haver-hi una 
relativa perturbació de la tranquilitat de les llars; que 
demanen que a un mes vista en el proper plenari o per una 
altra via la regidoria d’Educació faci un informe detallat de 
com ha funcionat el procés si en aquell moment està acabat, 
ja que depén dels recursos que es puguin presentar; que seria 
bo que en el plenari se’n pogués parlar; que si abans 
puguessin tenir les dades podrien convertir en un diàleg de 
com ha anat aquest procés de matriculació i si cal com a 
plenari s’adoptés posteriorment alguna decisió o proposta de 
decisió. 
 Seguidament, intervé la senyor Milán Peñalver que diu 
que la regidora Mireia Mata ho va demanar; que en el proper 
Consell Escolar Municipal del dia 22 de juny es portaran 
aquestes dades que les te el departament; que s’ha convidat 
els inspectors de primària i de secundària per fer aquest 
estudi que s’ha estat madurant i parlant, però que són ells 
els que tenen les dades i que si el senyor Canet vol li farà 
arribar l’acta. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que es conscient de la situació; que l’acta del ple 
hauria de reflectir què es el que s’ha parlat en el Consell 
Escolar Municipal i que si del que s’ha parlat se’n deriva la 
necessitat d’un pronunciament més polític en el plenari; que 
no hi ha cap problema si tot ha estat pau i glòria; que creu 
es bo que els plenaris es puguin pronunciar en aquests casos 
si es que hi ha hagut alguna necessitat en positiu o en 
negatiu; que es conscient que s’ha de tractar en el Consell 
Escolar Municipal, però que potser se’n deriva d’allà la 
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necessitat de constatar que tot ha funcionat de meravella i 
que es poden repartir felicitacions a les entitats o que es 
plantegen la possibilitat de millora; que era fer un pas més 
a part del Consell municipal escolar; que agraeix la resposta 
i que més que l’acta l’interessa l’opinió de la regidora de 
com ha funcionat el procés. 
 
----Vies públiques: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la retirada de plaques. Fa ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que es vol referir a les plaques que 
preocupen tant al grup d’Esquerra; que a un altre Ple van 
quedar que es parlaria d’això en una comissió; que s’està 
actuant en llocs de propietat privada; que no sap si es pot 
arribar allà, enfilar-se i treure-ho sense permís dels 
propietaris; que creu que s’ha de tenir una mica de compte; 
que pot fer arribar fotografies de les voreres de la ciutat 
plenes de forats i baixades que han estat provades per la 
gent amb mobilitat reduïda; que creu que realment aquest es 
el tema que preocupa a la ciutat i no el tema de les plaques;  
que val més caminar tranquilament, que la gent amb cadira de 
rodes pugui circular perfectament per la ciutat i que les 
plaques només es una qüestió històrica. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que es farà 
un pla de voreres abans de Nadal; que si el senyor Borrego 
portés tirants li caurien, ja que la transformació de les 
voreres a la ciutat serà espectacular; que te tota la raó que 
hi ha prioritats que son d’urgència d’atendre; que una cosa 
es que com a conseqüència d’una moció que es va aprovar es 
començi a inventariar i documentar fotograficament 
l’existència d’aquest tipus de simbologia franquista i  
després s’actui  d’una manera o d’una altra en funció dels 
acords que es punguin tancar amb la propietat. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma 
que diu que el fet que es faci un pla de voreres que pugui 
fer caure els elàstics d’algun regidor no es contratiu en 
absolut amb complir una llei que tots coneixen; que si el 
senyor Borrego només vol dir que hi ha prioritats ho entén, 
però que si vol dir que pel fet que es gastin alguns diners 
retirant plaques franquistes es deixarà d’atendre a 
discapacitats no ho admet; que li sembla un exercici massa 
fàcil de demagogia; que creu que son dues coses compatibles i 
que cadascuna es farà en el seu moment. 
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----Fires i festes: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
perque que es pugui continuar fent Firagri a la ciutat. Fa ús 
de la paraula el senyor Borrego Torres que diu que va sortir 
a la premsa que Fira de Girona està intentant que Firagri es 
faci a la capital; que les persones que porten aquest tema 
quasi voldrien un envelat com el que hi ha hagut a la Rambla 
tant de temps; que aquesta Fira es celebra el mes de març i 
l’última vegada va fer molt de vent; que trobaria molt 
lamentable que aquesta Fira pugués marxar a la capital; que 
des de l’equip de govern s’hauria de tractar i que si aquesta 
Fira es queda a la ciutat tots hi guanyarien. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
consistori comparteix en intentar treballar perquè Firagri es 
pugui continuar fent a la comarca. 
 
----No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i cinc minuts,  de la qual cosa dono fe.  


