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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.12 
=================== 
 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2009 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 2 
de juliol 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, 
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 onze minuts, el President declara 
oberta la sessió. 
 
----1. S'aproven sense rectificacions les actes de les 
sessions anteriors, extraordinàries, realitzades els dies 11 
i 18 de maig de 2009 i ordinària realitzada el dia 7 de maig 
de 2009. 
 
----2. Assistència social: Es nomenen els representants de 
l’Ajuntament en la Junta General del Consorci de Benestar 
Social de l’Alt Empordà. La Presidència procedeix a la 
lectura de la proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per 
unanimitat: 
 “Procedeix nomenar els representants de l’Ajuntament en 
la Junta General del Consorci de Benestar Social de l’Alt 
Empordà. Vist el que disposa l’article 7 dels Estatuts del 
Consorci i 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’alcalde president proposa que s’adoptin els acords 
següents: Primer. Nomenar com a representants de l’Ajuntament 
a la Junta General del Consorci esmentat els següents 
regidors i regidores: 1. Maria Antònia Bonany Pagès, suplent 
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Albert Ollé Sangenís. 2. Miquel Solé Soler, suplent Xavier 
Besora Causadias. 3. Pere Casellas Borrell, suplent Núria 
Navarro Hurtado. 4. Juan Casas Luis, suplent Diego Borrego 
Torres. 5. Richard Elelman. Segon. Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució de l’acord anterior.” 
 
----3. Serveis municipals: S’aprova la modificació del plans 
de gestió per a l’any 2008 per a la prestació dels serveis 
municipals de manteniment de l’enllumenat públic, de 
deixalleria, de manteniment integral de jardineria, de neteja 
viària i de recollida d’escombraries i els de l’any 2009. El 
senyor Pujulà Comajuan procedeix a la lectura del dictamen 
següent:  
 “El Ple de l’Ajuntament, en la sessió realitzada el dia 
7 de febrer de 2008, va acordar aprovar els plans de gestió 
per a la prestació per part de la societat mercantil 
d’economia mixta Fisersa Ecoserveis SA dels serveis 
municipals de manteniment de l’enllumenat públic, de 
deixalleria, de manteniment integral de jardineria, de neteja 
viària i de recollida d’escombraries corresponents a l’any 
2008 i les seves ampliacions. Com a conseqüència dels acords 
socials assumits entre la societat esmentada i la 
representació dels treballadors s’han de modificar els plans 
de gestió aprovats en la sessió plenària abans referida. 
Quant als plans de gestió al.ludits per a l’any 2009, 
l’entitat Fisersa Ecoserveis SA ha presentat el dia 20 de 
maig de 2009, mitjançant un escrit registrat d’entrada amb el 
número 11220, i per a la seva aprovació els plans de gestió 
per a la prestació dels serveis municipals de manteniment de 
l’enllumenat públic, de deixalleria, de manteniment integral 
de jardineria, de neteja viària i de recollida d’escombraries 
corresponents a l’any 2009. Vist el que disposen la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i 
el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions públiques que va ser aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, la Comissió informativa de l’àrea 
d'acció territorial, urbanisme i medi ambient proposa que 
s’adoptin els acords següents: 1. Aprovar la modificació dels 
plans de gestió dels serveis esmentats per a l’any 2008 que 
es conté en el document adjunt a aquest dictamen titulat 
“Plans de gestió 2008. Definitiu”. 2. Aprovar els plans de 
gestió per a la prestació dels serveis municipals de 
manteniment de l’enllumenat públic, de deixalleria, de 



� ��

manteniment integral de jardineria, de neteja viària i de 
recollida d’escombraries corresponents a l’any 2009 que es 
contenen en el document adjunt a aquest dictamen titulat “Pla 
de gestió 2009”. 3. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per l’execució dels 
acords anteriors.” 
 Seguidament, intervé el senyor Bertran Soler que diu que 
el grup d’Esquerra Republicana votarà en contra; que ja van 
votar en contra en el Pla definitiu de gestió de l’any 2008; 
que ara es vol aprovar una modificació del Pla definitiu de 
2008 de gestió d’Ecoserveis; que es troben que amb caràcter 
retroactiu es passa una retribució dels treballadors; que per 
norma l’1 de gener s’ha d’aplicar l’índex de preus al consum 
de la comunitat autònoma de Catalunya per al període 
interanual de 12 mesos  i que finalitza el 30 de juny 
anterior a la data de revisió segons diu l’informe del 
Secretari; que l’any 2008 s’aplica el 6%, l’any 2009 el 12%, 
l’any 2010 i l’any 2011 el 14%; que des de l’any 2008 al 2011 
passen a un increment d’un 54%; que això es el que pagarà el 
contribuent de la cituat; que li sap molt greu dir-ho, però 
que no es pot aprovar un pla de gestió com el que hi ha, ja 
que tant l’informe de l’Interventor com el del Secretari hi 
estan completament en contra; que es una postura que el 
contribuent haurà de pagar d’una forma impositiva baixant 
subvencions, ja que l’alcaldia no tindrà cap més remei que 
baixar les subvencions per poder quadrar el pressupost; que 
aquest any s’ha fet una previsió al pressupost per a aquest 
increment i que la manera de quadrar-lo haurà de ser aquesta; 
que cada vegada s’endeutaran més i que el grup d’Esquerra 
Republicana votarà en contra. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que seguint la costum del grup popular quan en un 
expedient exiteixen uns informes tècnics que no són 
favorables i que parlen d’una certa il.legalitat del tema per 
raons que ha explicat el grup d’Esquerra Republicana també 
votaran en contra. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, se 
sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i  
Llueca Fonollosa; i en contra, els vuit membres de 



� ��

l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, 
Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas 
Luis i Borrego Torres. 
 
----4. Exaccions municipals: S’acorda sol.licitar a la 
Direcció General del Cadastre la formalització i s’aprova la 
proposta d’un conveni de col.laboració en matèria de gestió 
cadastral. El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del 
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat: 
 “Vista la conveniència de formalitzar un conveni de 
col.laboració en matèria de gestió cadastral entre la 
Direcció General del Cadastre i aquest Ajuntament atenent a 
l'estreta connexió entre la gestió cadastral i la gestió 
tributària municipal de l'impost sobre bens immobles i 
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana; Vist que per tal d'assolir una major 
agilitat en la gestió tributària i l'exacció dels citats 
tributs es considera adient establir l'esmentada 
col.laboració amb la Direcció General del Cadastre en règim 
de delegació de competències respecte els expedients de 
transmissions de domini, i en règim de prestació de serveis 
respecte la tramitació dels expedients d'alteracions d'ordre 
físic i econòmic; Atès el que disposen els articles 22.2 g) i 
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local; l'article 52.2 h) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Règim  municipal i de règim local de Catalunya; 
l'article 8 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals; els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; i els articles 61 i 
següents del Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel que es 
desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 
de març; la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis 
Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme i 
Participació Ciutadana, proposa a l’Ajuntament en Ple, 
l’adopció dels següents acords: 1r.- Sol.licitar a la 
Direcció General del Cadastre, a través de la Gerència 
Territorial a Girona, la formalització d'un conveni de 
col.laboració  en matèria de gestió cadastral, segons memòria 
explicativa que s'incorpora a l'expedient. 2n.- Aprovar la 
proposta de Conveni de col.laboració en matèria de gestió 
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cadastral amb la Secretaria d'Estat d'Hisenda, a través de la 
Direcció General del Cadastre, segons model que s'incorpora a 
l'expedient, amb l'acceptació expressa de les funcions en 
règim de prestació de serveis respecte la tramitació dels 
expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic i amb 
l'acceptació expressa en règim de delegació de competències 
respecte les funcions relatives als expedients de canvis de 
domini. 3r.- Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució 
dels l’acords anteriors. 4rt.- Comunicar els anteriors acords 
a la Direcció General del Cadastre, a través de la Gerència 
Territorial del Cadastre a Girona, i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
----5. Personal: S’autoritza diferents departaments i 
persones que disposin de la signatura del certificat digital 
d’usuari que s’ha de sol.licitar davant de l’Agència Estatat 
d’Administració Tributària. El senyor Ollé Sangenís procedeix 
a la lectura del dictamen següent: 

“Vist que el Ple Municipal de 13 de desembre de 2007 en 
execució del Conveni del protocol de col·laboració entre el 
Ministeri d’Economia i Hisenda i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies va autoritzar a diversos empleats 
públics de l’Ajuntament disposar de signatura de certificat 
digital davant l’Agència Tributària per obtenir informació 
tributària. Vist que és necessari ampliar el nombre de 
persones autoritzades, la Comissió Informativa de l’àrea de 
Serveis Econòmics i Generals, i de Promoció, Comerç, Turisme 
i Participació Ciutadana, proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Figueres, l’adopció dels següents acords:   1r.- Autoritzar 
als següents departaments i persones a fi que disposin de la 
signatura del certificat digital d’usuari corresponent, que 
s’ha de sol·licitar davant de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària d’acord amb el procediment 
establert, per a poder dur a terme l’objecte del conveni, 
exclusivament en les tasques i competències pròpies 
atribuïdes a aquesta administració local: 
Departament Càrrec  Titular Informació Procediment 
 
Contractació  

 
Auxiliar 
Administratiu 

 
Mireia Cufí 
Quintana 
40449084L 

 
- 
Subministraments 
d’estar al 
corrent 
d’obligacions 
tributàries 

 
101. 
Contractació amb 
les 
administracions 
públiques 
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Area 
d’Urbanisme i 
Medi Ambient 
(Departament 
d’Activitats) 
 

Auxiliar 
Administratiu 

Maria 
Dolors 
Palahí 
Pallé 
40427986N 

- 
Subministraments 
d’estar al 
corrent 
d’obligacions 
tributàries 
- Subministrament 
de dades 
d’identificació 
- Subministrament 
de l’IAE 
 

104. Permisos de 
residència i 
treball per a 
estrangers 
120. Dades 
identificatives  
111. Certificat 
de l’IAE 

Area 
d’Urbanisme i 
Medi Ambient 
(Departament 
d’Activitats) 
 

Auxiliar 
Administratiu 

Carlos 
Sánchez 
Claver 
40432278A 

- 
Subministraments 
d’estar al 
corrent 
d’obligacions 
tributàries 
- Subministrament 
de dades 
d’identificació 
- Subministrament 
de l’IAE 
 

104. Permisos de 
residència i 
treball per a 
estrangers 
120. Dades 
identificatives  
111. Certificat 
de l’IAE 

Area 
d’Urbanisme i 
Medi Ambient 
(Departament 
d’Activitats) 
 

Auxiliar 
Administratiu 

Maria 
Montserrat 
Gómez López 
40437429W 

- 
Subministraments 
d’estar al 
corrent 
d’obligacions 
tributàries 
- Subministrament 
de dades 
d’identificació 
- Subministrament 
de l’IAE 
 

104. Permisos de 
residència i 
treball per a 
estrangers 
120. Dades 
identificatives  
111. Certificat 
de l’IAE 

Àrea de 
rendes 

Inspector 
tributari 

José Luís 
Alarcón 
Cañones 
30405556Q 

- Subministrament 
de dades 
d’identificació 
- Subministrament 
de l’IAE 
 

120. Dades 
identificatives 
121. Dades de 
partícips i 
socis de 
comunitats de 
béns i societats 
civils 
122. Dades 
identificatives 
ampliades (NIF, 
cognoms i nom o 
raó social i 
domicili fiscal) 
111. Certificat 
de l’IAE 

 
2n.- Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els 
actes i gestions que calguin per a l'execució de l’acord 
anterior.” 
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 Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que pregunta 
si el punt anterior i aquest estan a l’ordre del dia perquè 
es preceptiu i legal o si es per decisió del govern; que el 
primer cas suposa que es tracta d’una proposta de conveni, 
però que voldria que el senyor Secretari o Alcalde aclareixin 
si els punts 4 i 5 estan a l’ordre del dia perquè es estricta 
obligació legal o perquè el govern ho ha volgut posar aquí. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que s’han posat a l’ordre del dia, ja que es competència 
del Ple i que calia posicionar-se des del plenari. 
 Seguidament torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que agraeix l’aclariment; que imaginava que era per això, 
però que pot acabar semblant a la gent que assisteix al 
plenari que coses que es obvi que acabaran sent aprovades per 
unanimitat són a l’ordre del dia i que en canvi no són a 
l’ordre del dia temes de prou importància que s’hauran de 
tractar en el torn de precs i preguntes, ja que fa temps que 
les competències no estan al ple; que no te ganes de discutir 
res, sinó que vol deixar constància que s’han de pronunciar 
en el plenari per temes d’una importància relativa, però que 
si per legalitat s’han de passar pel ple es fantàstic que hi 
passin i que vol posar en relleu la relativa contradicció que 
significa que no s’hagi de debatre modificacions de 
determinades situacions urbanístiques, però que en canvi 
s’hagin de pronunciar respecte d’aquests dos temes. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no hi ha cap modificació de Pla 
General que no hagi de passar per plenari, ja que es un tema 
prou trascendent i de calat i que la llei dóna totes les 
garanties perquè així hagi de ser. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que ja sap que les modificacions del Pla General han de 
passar pel plenari. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit. 
 
----6. Esports: S’acorda inicialment la separació de 
l’Ajuntament de Figueres del Consorci Poliesports de l’Alt 
Empordà. El senyor Ferrer Sala procedeix a la lectura del 
dictamen següent: 
 “Els Ajuntaments de Figueres i Vilafant i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà són els únics integrants del 
consorci anomenat Consorci Poliesports de l’Alt Empordà. Els 
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consorcis tenen naturalesa voluntària. Per això pot admetre’s 
la separació d’un dels seus membres, malgrat que els Estatuts 
fixin un temps de permanència mínima obligatòria en el 
consorci, si la resta dona la seva conformitat. Es considera 
adient que l’Ajuntament de Figueres se separi del consorci 
referit. Per tot això, vist el que disposa l’article 269 del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
que va ser aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i els articles 312 al 324, ambdós inclosos, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que 
va ser aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
Comissió Informativa de l’àrea de serveis a les persones i de 
processos estratègics proposa que s’adoptin els acords 
següents: 1. Acordar inicialment la separació de l’Ajuntament 
de Figueres del Consorci Poliesports de l’Alt Empordà. 2. 
Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils als efectes de la presentació 
d’al.legacions i suggeriments. 3. Concedir a l’Ajuntament de 
Vilafant i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà un termini 
d’audiència de l’expedient de 30 dies hàbils comptadors a 
partir del dia següent hàbil al de la recepció de la 
notificació d’aquest acord als efectes que al.leguin el que 
considerin oportú, amb el benentès que la no presentació de 
cap al.legació serà  considerada com que no tenen res a 
objectar a la separació de l’Ajuntament de Figueres del 
Consorci i que, en conseqüència, el seu informe és favorable 
a la separació.  4. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució 
dels acords anteriors.” 
 Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que 
aquest es un tema que fa temps que s’arrosega; que es una 
qüestió que el Ple de l’ajuntament va aprovar de forma 
unànime; que des del grup d’Esquerra Republicana quan ho van 
valorar va semblar que podia ser positiu; que demostrava que 
Figueres volia exercir la seva capitalitat de forma oberta i 
que volia col.laborar amb un municipi important dins la seva 
àrea urbana; que s’aprofitaven millors els recursos públics, 
ja que es compartia una instal.lació que feia falta als dos 
municipis; que aquests arguments d’entrada no han canviat; 
que Figueres es capital de l’Alt Empordà que ha d’exercir de 
forma oberta i no de forma absorvent; que hauria de compartir 
instal.lacions sempre que sigui possible i d’alguna forma 
aprofitar els recursos; que això es bo sobretot en temps de 
crisi; que s’han d’optimitzar aquests recursos; que no veuen 
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què ha canviat; que es un acord de tres parts que no es pot 
trencar per una part, ja que sinó caldrà preguntar-se la 
seriositat que tindran els acords que pugui fer l’Ajuntament 
de Figueres si quan li sembli be sense arribar a cap acord 
amb el veïns trenca els seus acords; que es un acord signat 
amb un conveni; que això no es ser reponsable; que abans de 
donar aquest pas s’hauria de tenir l’acord dels dos socis; 
que s’ha d’arribar al mutu acord per desfer el Consorci si es 
que es creu necessari, però que actuar de forma unilateral no 
es una forma gaire seriosa de gestionar; que si els altres 
dos socis volen poden arribar a demanar responsabilitats 
econòmiques per no complir el conveni; que creuen que el més 
adequat seria no fer aquest pas fins que no s’hagués signat 
el mutu acord de rescindir aquest Consorci que, per això, no 
hi donaran suport i que s’abstindran. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Borrego 
Torres que diu que el grup popular votarà a favor del govern, 
ja que han tingut constància que tant per part del Consell 
Comarcal com per l’Ajuntament de Vilafant no posaran cap 
inconvenient en què Figueres deixi aquest Consorci; que no 
volen posar pals a les rodes en aquesta qüestió; que és una 
aprovació inicial; que els principals afectats no presentaran 
cap al.legació i que, per tant, canvien el vot d’abstenció 
per l’afirmatiu. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que en 
aquests moments el grau de simptonia i entesa amb 
l’Ajuntament de Vilafant i el Consell Comarcal es total; que 
durant els darrers mesos han passat coses més enllà del que 
hagi pogut apareixer als mitjans de comunicació; que s’ha fet 
feina des de la regidoria d’esports, la d’hisenda i 
l’alcaldia; que han estat treballant sobre aquesta qüestio 
per veure com es podia ordenar amb els criteris nous d’aquest 
nou govern i que els van precipitar el fet que el concurs 
d’adjudicació de l’obra de Poliesports quedés desert; que 
això no es pot perdre de vista; que es va demanar a 
l’alcaldessa de Vilafant que tingués en compte les opinions 
del govern com eren que es purgués el programa de 
Poliesports; que en aquests moments dels tres reptes que 
tenia el programa de Poliesports només s’han plantegen dos; 
que no es planteja incloure en el projecte de Poliesports un 
pavelló poliesportiu, ja que serà un equipament municipal que 
tirarà endavant el municipi de Vilafant quan ho consideri 
oportú; que s’han de fixar que amb l’esquema que defensa el 
senyor Solé es podrien trobar amb la paradoxa d’haver de 
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col.laborar en el finançament d’un pavelló poliesportiu a 
Vilafant i no estar en condicions de trobar finançament per 
al pavelló poliesportiu que es vol fer a l’exercici 2010; que 
el projecte de pressupost que tindrà el pavelló poliesportiu 
per a la ciutat de Figueres rondarà els 3.500.000 euros; que 
s’han de poder imaginar la paradoxa que seria que es 
tinguessin dificultats en el quadre d’inversions de l’any que 
ve per finançar el pavelló poliesportiu de la ciutat de 
Figueres i que en canvi tinguessin compromesos uns recursos 
en el municipi de Vilafant per fer el seu pavelló 
poliesportiu quan tots tenen clar que això serviria sobretot 
a mainada o a joves esportistes de Vilafant; que des de la 
simptonia total amb l’Ajuntament de Vilafant una de les coses 
que ja han canviat en aquests mesos de tensions i de 
posicions obertament discrepants ha estat que Poliesports 
s’ha redimensionat a la baixa; que el projecte de Poliesports 
que es treurà a licitació ja no es el que es plantejava fa 
dos anys, sinó que es un projecte d’equipament poliesportiu 
amb piscina i centre cívic, però que ja no compte amb el 
pavelló i que, per tant, ja l’han segregat; que com a govern 
van dir que no estaven disposats a posar ni un sol euro fora 
del terme de la ciutat per a poder fer viable aquesta 
actuació; que si l’operació era des del punt de vista 
econòmic-financer discutible o arriscada que el govern volia 
apostar per un equipament estrictament municipal com és el de 
la plaça de braus; que a riscos es prefereix optar pel de la 
plaça de braus que no pel projecte de Poliesports; que 
finalment l’alcaldessa de Vilafant ho ha comprès i ho ha 
trobat lògic i sensat; que en les properes setmanes 
l’Ajuntament de Vilafant acreditarà les garanties que la 
ciutat de Figueres no haurà de contribuir amb un sol euro en 
possibles dèficits d’aquest equipament poliesportiu; que més 
enllà del tràmit que avui es fa que creu es el tràmit 
consequent amb el discurs contundent que ha fet el govern de 
la ciutat si finalment el munipici de Vilafant també atén 
aquest requeriment possiblement es podrà revisar aquesta 
decisió i podran continuar vinculats al Poliesports de 
Vilafant; que el grau de consens, d’acord i de simptonia amb 
el Consell Comarcal hi ha estat sempre i ara amb l’Ajuntament 
de Vilafant es total i absolut i que en les properes setmanes 
es veurà com acaba això definitivament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Solé Soler que diu que si el grau d’acord es tan alt cal 
preguntar-se quina necessitat hi ha d’aprovar aquest dictamen 
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i  que s’hauria de rescindir el Conveni i passar-lo pel Ple; 
que sembla que s’estigui posant la pistola al pit als veïns 
de Vilafant i que si no diuen res ja estarà aprovat; que 
potser hi haurà acord, però que si hi ha aquest acord entenen 
que el camí ha de ser un altre i no aquest dictamen i que 
sembla que posar l’estació de tren a Vilafant no es un 
impediment per al govern, però si que ho es posar-hi un 
poliesports. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que la manera de sortir del Poliesports de Vilafant requereix 
aquest tràmit administratiu; que no es pot prendre una 
decisió que no hagi tingut aquest recorregut de tràmit 
administratiu; que s’ha de tramitar aquest expedient, s’ha 
d’aprovar al plenari, ha d’estar exposat al públic i, en tot 
cas, serà una decisió del municipi de Vilafant decidir si 
disolen el Consorci Poliesports o si el mantenen vigent amb 
la presència únicament del Consell Comarcal i que per al 
municipi de Vilafant el grau d’acord passa per comprendre que 
tots els camins són factibles i viables des de la complicitat 
institucional necessària.  

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 
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 sis membres de l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata 
Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, 
Bertran Soler. 
 
----7. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents  es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Turisme: S’acorda impulsar la promoció del vins i el 
patrimoni vitivinicola empordanès. 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’Esquerrra 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 
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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:  EXPOSEN QUE: - El  
conreu de la vinya a l’Empordà té un origen imprecís i sens 
dubte molt remot, en el que hi juga un paper important la 
colònia grega i romana  que avui ens acull. La seva història 
passa per l’expansió medieval de la mà  de monestirs de la 
rellevància de Sant Pere de Rodes, per la crisi generada per 
la fil·loxera que desemboca en la creació a principi del 
segle XX d’un important entramat cooperatiu i, com a darrera 
etapa, per la constitució d’un Consell Regulador propi i 
l’entrada decidida aquests darrers anys en la venda de vi 
embotellat d’alta qualitat. - La Denominació d'Origen Empordà 
es troba en l’actualitat en un moment òptim de projecció, amb 
una conjuntura favorable de mercat quant a vins de qualitat 
amb Denominació d’Origen i amb una oferta adient gràcies al 
desenvolupament tecnològic i a l’esperit emprenedor dels seus 
integrants: una quarantena llarga de petits  grans cellers i 
més de 400 viticultors. - Amb la voluntat de contribuir al 
progrés del segell Empordà, les entitats sotasignats, com a 
principals organismes polítics i econòmics de l’àmbit gironí 
vinculats d’una manera o una altra al sector vitivinícola 
empordanès, han cregut oportú de fer aquesta Declaració 
Institucional conjunta en l’emblemàtic marc d’Empúries. 
CONSTATEM QUE: 1) La Denominació d’origen Empordà, que 
integra avui tota l’àrea de producció de les dues comarques, 
és l’única existent dintre la demarcació gironina. 2) El 
sector vitivinícola té avui una transcendència més enllà de 
l’àmbit estrictament productiu, que incideix fortament en 
camps com la preservació del territori i el paisatge, la 
dinamització de l’àmbit rural, la gastronomia o el turisme. 
Això fa que el seu progrés tingui uns efectes molt positius 
per a l’Empordà i en general, per a tota la regió de Girona, 
de la qual esdevé un element d’atracció. 3) L’orientació dels 
cellers d’aquestes comarques permet fer bons auguris respecte 
al futur de la Denominació d'Origen, si bé es troba encara 
mancada d’una infrastructura promocional pou potent per 
desenvolupar tot el seu actiu. 4) De la mateixa manera, el 
més que notable nivell d’oferta gastronòmica, turística i la 
riquesa del patrimoni ofereix unes grans possiblitats de 
sinergia en el camp de l’enoturisme encara per explorar. I 
PER TOT AIXÒ, ACORDEM QUE: 1) Estem disposats a impulsar, en 
la mesura de les possibilitats i la comesa de cada 
institució, la promoció dels vins i el patrimoni vitivinícola 
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empordanès per mitjà de convenis específics amb el Consell 
Regulador i l’execució d’iniciatives conjuntes. 2) Ens 
comprometem a garantir la presència preferent dels vins 
empordanesos en totes les recepcions, actes o obsequis de les 
nostres institucions i a propiciar la priorització dels 
nostres embotellats en el camp de la restauració i actes 
patrocinats per les entitats que representen. 3) Plantegem 
desenvolupar un projecte enoturístic consistent que fomenti 
el coneixement de la marca Empordà més enllà de les nostres 
contrades.” 
 Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que aquesta moció s’ha fet per adherir-se a 
la declaració institucional conjunta que proposen diferents 
entitats com són els Consells Comarcals de l’Alt i del Baix 
Empordà, quatre ajuntaments de les demarcacions de Girona, 
les tres Càmares de Comerç, el Consell regulador de la 
denominació d’origen, la Federació d’hosteleria, el Patronat 
de Turisme Costa Brava, la Caixa de Girona, la Diputació de 
Girona i la Generalitat de Catalunya des de la delegació del 
govern a Girona dels serveis territorials d’agricultura. 

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. 
 
----8. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes es 
produeixen les següents intervencions: 
 
----Urbanisme: El senyor Coma Coma informe que el Grup 
Municipal d’Esquerra Republciana de Catalunya presentarà 
al.legacions sobre el Pla especial urbanístic de definició 
d’usos i d’ordenació del sistema d’equipaments de Vilatneim, 
banda sud. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que diu 
que l’última intervenció que ha fet hauria estat la 
penúltima, però que no se li ha donat per tercera vegada la 
paraula; que la Presidència no li ha de fer dir coses que no 
ha dit; que no ha dit que les modificacions del pla general 
no passen pel plenari; que no se li ocurrirà dir-ho, ja que a 
la Presidència tampoc se li ocurrirà no passar-les pel 
plenari; que només ha dit que hi ha modificacions 
urbanístiques que tenen importància i no passen pel plenari; 
que només ha dit això; que ho manté i que ho ratifica; que és 
obvi que una modificació del Pla general haurà de passar pel 
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plenari; que posava un exemple per fer la presa de posició 
pública del grup d’Esquerra Republicana; que presentaran 
al.legacions en el termini que s’ha obert d’exposició al 
públic d’una decisió presa a l’última Junta de Govern Local 
relativa a fer una modificació urbanística; que suposa que es 
tracta d’una modificació urbanística o d’un canvi quan es diu 
que s’aprova inicialment el Pla especial urbanístic de 
definició d’usos i ordenació del sistema d’equipaments 
supramunicipals de Vilatenim, banda Sud; que suposa que això 
es algun tipus de modificació urbanística que ha de permetre 
la instal.lació d’un determinat centre privat; que anuncia 
que Esquerra Republicana presentarà al.legacions; que ja han 
dit altres vegades que no els sembla una manera correcta 
d’enfocar l’ensenyament a la ciutat; que respecten l’opció 
del govern; que presentaran al.legacions en una doble línia, 
d’una banda perquè consideren que no es una bona opció, ja 
que va en detriment de l’ensenyament públic com intenraran 
demostrar en les al.legacions encara que en el plenari puguin 
perdre la votació; que hi ha una sèrie d’arguments que 
tornaran a exposar; que tenen molts dubtes legals sobre la 
possibilitat d’inquivir aquesta opció del govern en un espai 
d’equipaments supramunicipals; que les normes són 
interpretables i que de la lletra se’n poden despendre 
diferents possibilitats; que ja veuran en el seu moment quina 
serà la interpretació de qui l’hagi de fer, però que en 
l’esperit dels articles invocats segurament hi ha marge 
perquè l’al.legació no només hagi de ser des d’un punt de 
vista de plantejament del servei educatiu, sinó també des del 
punt de vista legal; que vol deixar constància d’aquesta 
posició no per iniciar cap debat, sinó deixar-ho amb la 
màxima tranquilitat, però que mantenen el posicionament i que 
quan sigui procedent faran la presentació de les oportunes 
al.legacions. 
 
----Vies públiques: Preguntes que formula el senyor Borrego 
Torres sobre el semàfor de Merkacalçats i sobre el semàfor 
que es troba situat vora del McDonalds. Fa ús de la paraula 
el senyor Borrego Torres que diu que ja han parlat d’aquest 
tema vàries vegades, però que no s’acaba de solucionar; que 
es tracta del semàfor de Merkacalçats; que en un setmanari 
fonts del govern van dir que si no hi havia cap contratemps 
abans de l’estiu s’instal.laria un semàfor en aquesta zona; 
que pregunta que quin tipus de contratemps hi ha, ja que ha 
arribat l’estiu i que encara no està instal.lat; que a la 
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comissió informativa de seguretat del dia 11 de maig va 
parlar sobre el semàfor que hi ha anteriorment al de 
Merkacalçats; que l’acta de l’esmentada sessió diu 
textualment: “Que el senyor Borrego afegeix que en relació al 
semàfor situat vora el Mcdonalds s’espatlla molt. Responent 
el senyor Yécora que ho te en compte; que es va fer una 
connexió irregular i que està en fase de tramitació amb 
Fecsa”; que pregunta si des de l’11 de maig els senyors de 
Fecsa no han pogut arreglar una simple connexió irregular; 
que aquest semàfor cada mati està espatllat; que la gent ja 
no té la seguretat de fer uns metres per agafar el de 
Merkacalçats, sinó que tots dos estan espatllats; que cal 
preguntar-se si en dos mesos no es pot arreglar una connexió 
irregular; que estan parlant que s’està posant en perill el 
pas d’una nacional; que si poden donar resposta a aquestes 
dues qüestions i que demana un segon torn d’intervenció. 
 Seguidament, intervé el senyor Yécora Romero que diu 
s’ha fet i s’ha enviat a Fomento el projecte del semàfor de 
Merkacalçats; que estan esperant la resposta per instal.lar-
lo i que quant al tema de connexió incorrecta del sistema 
d’electricitat per al funcionament del semàfor de McDonalds 
s’ha pensat que com que s’ha d’instal.lar un de nou i donada 
la proximitat el mateix punt de connexió servirà per tots 
dos. 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que suposa que el senyor Borrego te coneixement que 
aquesta tarda hi ha hagut un accident a la zona de 
Merkacalçats; que el sinistre ha afectat una senyora gran i 
que afortunadament ha estat una lesió molt lleu; que s’han 
fet les proves d’alcoholèmia al conductor del vehicle que ha 
colisionat i que conduïa correctament; que ha estat un 
accident dels que passen; que ha acabat en res; que confirma 
que es te un pendent en aquest lloc; que espera que 
properament es podrà resoldre; que ha de pensar que no es 
responsabilitat de la regidoria de mobilitat i de seguretat 
ciutadana, sinó que si costa tant anar resolent aquestes 
coses es perquè es tenen molts projecte en aquests moments en 
dansa; que l’àrea d’urbanisme no dóna més de sí i que s’estan 
intentant desencallar un munt de projectes. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que veuen molts projectes sobre la taula, però que 
segurament una qüestió que posa en perill la vida hauria de 
passar davant de molt altres projectes que segurament només 
són per lliument del govern; que lamentablement quan hi va 
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haver un accident mortal a la via del tran va sortir la 
Presidència carregant contra Foment; que cal preguntar-se si 
s’ha d’esperar que hi hagi un mort per tornar a carregar 
contra Foment; que qualsevol projecte que hi hagi ara sobre 
la taula d’urbanisme s’hauria de deixar parat i anar per 
aquest projecte; que està parlant de la vida de les persones; 
que la resposta que ha donat el senyor Yécora que s’ha 
d’esperar solucionar una cosa per poder instal.lar l’altra i 
que no se sap quan s’instal.larà que això es un perill 
constant; que suposa que no passen per al lloc cada dia; que 
no tenia notícia d’aquest accident, però que li han de donar 
la raó i que lamenta molt que la resposta hagi estat tan 
tèbia per part del govern en aquest assumpte tan greu. 
 
----Enseyament: El senyor Canet Coma agraeix l’explicació de 
la regidora d’educació sobre el procés de matriculació i pre-
inscripció a les escoles. Fa ús de la paraula el senyor Canet 
Coma que diu que en el plenari del mes passat van dir que 
demanarien a la regidora d’educació que fes un informe del 
procés de matriculació i preinscripció; que ha tingut la 
delicadesa d’avançar que en el Consell escolar municipal per 
determinades raons l’inspector havia manifestat que no faria 
la seva aportació en un informe fins a final de setembre; que  
consideren que el tràmit s’ha complert; que no demanen que 
faci una exposició del procés; que es remetran a que 
l’inspector aporti la documentanció, però que volen deixar 
constància de la satisfacció que ha avisat abans del ple que 
no seria possible; que s’estalvien una discusió de dades que 
tampoc portarien enlloc si falta l’opinió de l’inspector; que 
ha estat avisat abans del plenari d’aquesta situació; que 
l’entén perfectament; que no tenen res a dir i que en el seu 
moment ja podran fer el debat que calgui sobre zones i procés 
de preinscripció. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre el procés de preinscripcions i matriculacions a les 
llars d’infants. Fa ús de la paraula el senyor Canet Coma que 
diu que no seria just no demanar explicacions pel que va 
acabar sent un procés complicat i conflictiu com és les 
preinscripcions i matriculacions a les llars d’infants; que 
no es lògic que en el plenari no es faci ressò del que ha 
passat; que s’ha d’intentar esbrinar què es el que ha passat, 
per què s’ha produït i quines solucions de futur hi ha; que 
el grup d’Esquerra Republicana pensa que en el procés hi ha 
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hagut molts moments de confusió; que s’ha intentat extreure 
l’aigua una mica més clara arran de la consulta de tot 
l’expedient; que hi ha coses que continuen sense quadrar; que 
demanen que hi hagi una argumentació; que no semblen lògiques  
les dates clau en un procés important com aquest, ja que els 
temes educatius senzibilitzen molt a les famílies; que el dia 
14 a través d’un decret d’alcaldia es van posar les bases 
d’aquest procés tenint en compte que l’ajuntament havia 
assumit les competències el 2007 i que el dia 28 de maig 
estava previst fer un sorteig públic; que en aquell dia la 
gent que entrava al sorteig ja havia rebut un número amb el 
qual entrava al sorteig; que suposa que el número era 
aleatori en més o menys mesura; que hi van haver un seguit de 
reclamacions i que el dia 9 de juny l’alcalde va fer un 
decret d’alcaldia suspenent el procés de matriculació i 
ordenant la repetició del sorteig; que el dia 11 de juny  
s’havia de fer la repetició del sorteig i es va decidir no 
fer-ho i que, per tant, s’ha deixat la situació com estava; 
que es evident que això requereix alguna explicació  més 
enllà de les que s’hagin pogut creuar mediaticament, ja que 
tampoc estaven informats del procés; que no ha estat possible 
extreure còpies de l’expedient; que creu que pot ser 
discutible; que vol un aclariment del per què no s’ha pogut 
extreure còpia d’aquesta documentació; que ha pogut ser 
consultada abastament, sense límit de temps i amb molta 
amabilitat per part dels funcionaris encarregats de la seva 
gestió i custodia; que ha de quedar clar que s’ha pogut 
consultar, però que ha sobtat que no hagi estat possible 
extreure’n còpies i que això pot quedar en un segon terme 
segons l’explicació que es doni, però que l’important és que 
el procés no ha tingut la claredat ni l’eficàcia que havia de 
tenir. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que el 
senyor Canet ha parlat de quines són les decisions que 
tindran a veure amb la resolució d’aquest tema de futur; que 
bàsicament són dues i que una es la construcció d’una nova 
escola bressol; que la ciutat pateix un petit dèficit  de 
places d’escola bressol; que diu petit, ja que a vegades 
aquests debats podrien ser més serens i tranquils si es 
tingués una mica de visió de conjunt; que aquesta setmana ha 
tingut reunions amb l’alcalde de Lloret, de Convergència i 
Unió, i amb l’alcaldessa de Salt, del Patit Socialista, i que 
tots dos confessaven que en els seus municipis quedaran prop 
de dues-centes mainades fora del sorteig que fan els seus 
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ajuntaments; que en el cas de la ciutat estan parlant de 
quantitats molt més petites; que el govern ha fet una 
prioritat pel tema de donar una major oferta de places 
públiques; que quan això s’hagi culminat aquest problema 
desapareixerà de forma automàtica, però que es un procés que 
es dificultós; que la primera línia de treball real es 
aquesta; que la segona línia es, que com a conseqüència de 
l’alarma que va fer un dels pares que va considerar que el 
sorteig no tenia un grau d’aleatorietat suficient, es 
constituirà una comissió on hi haurà la regidora d’educació i  
pares dels que hores d’ara ja han pogut matricular el seu 
nano a l’escola bressol municipal dels Pins, Bon Pastor o 
Xuclamel i que aquesta comissió revisarà com millorar aquesta 
aleatorietat; que creu que aquestes dues coses han de 
permetre endreçar definitivament aquest tema que te la 
impresió que s’ha sobredimensionat una mica, ja que hi va 
haver un grau de confusió alguns dies, però que només va 
durar tres o quatre dies; que no ha de caure cap anell per 
disculpar-se davant les famílies que van passar tres o quatre 
dies de neguit; que el govern es va plantejar la conveniència 
de revisar ja aquest any el sorteig de les places que havien 
quedat empatades, però que al final van considerar que era 
pitjor el remei que la malaltia i que es va prendre nota que 
cares l’any vinent calia millorar el grau d’aleatorietat 
d’entre els empatats. 
 
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les dinou 
hores i cinquanta-tres minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casas Luís. 
 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que li agradaria coneixer l’opinió de la 
Presidència del per què no han pogut obtenir fotocòpia d’una 
documentació que tampoc conté cap càrrega explosiva i que ha 
anat circulant d’una forma o d’una altra; que sembla be que 
es miri cap el futur sobretot si no interessa parlar del 
passat; que suposa estaran d’acord que la gestió del procés 
podria haver estat una altra, ja que en quaranta-vuit hores 
s’hagin hagut de fer dos decrets d’alcaldia, un anul.lant el 
procés i l’altra anul.lant el decret que anul.lava el procés 
no fa la sensació d’una gestió serena i tranquila com ha dit 
la Presidència; que consideren que la gestió no ha estat 
encertada sobretot quan dos membres del govern van per 
costats diferents en la gestió del tema; que està d’acord que 
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hi ha problemes d’oferta de places en molts més ajuntaments; 
que segurament la gent que quedarà fora de l’opció que volia 
serà més en aquests ajuntaments que s’han esmentat; que ho 
desconeix, però que pensa que es bo que es digui que en 
aquest plenari es va aprovar ja fa un temps un full de ruta i 
que aquest full de ruta no s’ha complert; que està be mirar 
cap el futur, però que també es bo analitzar els errors del 
present, del present immediat o del passat més immediat, ja 
que si no s’analitzen les causes no es trobaran les 
solucions; que va quedar bastant sorprès per una frase de la 
Presidència que deia que gestionaven misèries; que creu que 
aquesta misèria l’han acabat provocant tots els que es troben 
en el plenari, ja que molts ja hi eren al mandat passat; que 
el full de ruta que van aprovar no s’ha complert i que 
s’hauria d’analitzar el per què no s’ha complert; que si les 
responsabilitats són alienes a l’administració municipal es 
poden denunciar, però que no es pot mirar sempre cap a un 
altre costat; que s’han d’incloure tots els membres del 
plenari; que coincideix amb les solucions de futur, però que 
analitzant els errors que es cometen es l’única manera 
d’afrontar-los; que no s’han de prendre decisions amb 
quaranta-vuit hores diferents de les que s’han prés quaranta-
vuit hores abans i dient que s’està gestionant misèria; que 
pel tema del qual es tracta no són les millors maneres 
d’afrontar-lo i que agrairia es digués el per què no ha estat 
possible tenir còpies de la documentació. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les dinou 
hores i cinquanta-set minuts, compareix el senyor Casas Luís 
que es reincorpora a la sessió. 
 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que va donar ordres expresses que el grup d’Esquerra pugués 
accedir a tota la informació de l’expedient, ja que el govern 
no s’ha d’amagar de res; que s’han fet les coses raonablement 
be i sense cap ombra de manipulació interessada per part de 
ningú; que la bona intenció de la regidoria tant de 
funcionari com de polítics es evident; que ningú l’ha posat 
en dubte si més no de forma esplícita i pública; que va donar 
ordres que es pugués consultar tot; que ara està especulant, 
però que segurament deu tenir alguna cosa a veure amb la 
presència en algun d’aquests papers de noms i cognoms; que 
podria tenir alguna afectació i que, per tant, no es podien 
fer fotocòpies, però que el secretari està indicant que 
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probablement ni això i que demanarà que el secretari faci un 
informe en que expliqui en quins supòsits i en quins no s’ha 
de poder permetre que es puguin fotocopiar els expedients i 
el seu contingut. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que diu que el decret que l’impedeix fer 
fotocòpies el signa la Presidencia; que no serveix un informe 
del secretari; que es un decret d’alcaldia que diu que es pot 
consultar, però que no s’autoritza a treure’n còpia; que 
suposa que la Presidència com a persona prou preparada quan 
signa decrets deu saber les motivacions; que no creu hagi 
signat decrets d’aquest estil sense mirar; que te una 
curiositat que li agradaria pugués aclarir el Secretari; que 
ho van demanar doblement amb una instància el dia 15 i una 
altra el dia 19 per part del senyor Joan Antoni Bertran; que 
va ser informat per part d’un funcionari que si després de 
quatre dies no hi havia resposta el silenci era positiu i, 
per tant, podia tenir accés a una còpia de la documentació; 
que el decret d’alcaldia es del dia 23 de juny amb la qual 
cosa va arribar a temps per denegar la còpia de la instància 
del dia 19, però no la del dia 15; que en aquests temes a 
vegades pot ploure sobre mullat i que li agradaria saber en 
quin camp es troben; que en la documentació no hi havia res 
d’explosiu; que era una cosa consultable i normal i que la 
publicitat dels noms podria ser un motiu, però que s’han de 
respectar els terminis que toquen.  
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que 
demana al Secretari General de la Corporació que faci un 
aclariment de tot aquest embardissament sobre aquest tema 
tant petit que volen fer tant gran. 
 A continuació, fa ús de la paraula el Secretari General 
de la Corporació que diu que aquest expedient no es de lliure 
accés dels regidors; que s’ha demanar l’accés per escrit i 
que es discrecional de l’alcalde facilitar o no les 
fotocòpies de l’expedient; que una cosa es accedir a 
l’expedient i una altra cosa es la forma en la qual 
s’accedeix a l’expedient; que accedir a l’expedient no vol 
dir tenir dret a obtenir fotocòpies; que en aquest cas es 
discrecional de l’alcalde el facilitar o no fotocòpies i que 
va autoritzar accedir a l’expedient, ja que és obligatori, 
però que el fet de tenir dret a obtenir fotocòpies es 
discrecional de l’alcalde a menys que siguin expedients dels 
quals es obligatori atorgar fotocòpies. 
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 Seguidament, torna intervenir la Presidència que demana 
al senyor Canet que després ho pot aclarir amb el Secretari; 
que el que es evident i clar es que va fer la indicació que 
es pugués consultar aquest expedient exhaustivament; que va 
signar el decret autoritzant que es pugués consultar tota la 
documentació que convingués; que el senyor Canet admet que no 
hi ha cap dada especialment trascendent; que si en alguna 
ocasió s’hi torna a trobar per poder fer alguna fotocòpia 
concreta només ha trucar a la Presidència i que amb molt de 
gust no només se li deixarà fer, sinó que demanarà que li 
facin. 
 
----Ensenyament: Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si es prepara alguna actuació de la regidoria 
d’ensenyament sobre unes actuacions de les guarderies 
privades. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
pregunta sobre unes actuacions gens ètiques per part de les 
guarderies privades de la ciutat; que quan uns pares que 
tenen la mainada a la privada obtenen una plaça a la pública 
es troben que des de la privada els diuen que ja no portin 
més la mainada a la seva guarderia; que posen cartells en els 
vidres dient que els matriculats a la pública s’han 
d’abstenir d’anar-hi; que això es una espècie de xantatge amb 
amenaces als pares, ja que es troben a finals del mes de juny 
amb la mainada; que l’única solució que els donen es que han 
de tornar a matricular les criatures i que les poden portar 
tranquil.lament; que hi ha hagut alguns pares que han 
presentat denúncies sobre aquests afers; que s’han informat 
amb la senyora Yolanda Milán; que des d’ensenyament s’ha 
mostrat el seu enuig amb això, ja que la matriculació es de 
setembre a setembre; que les guarderies privades obtenen les 
llistes, ja que surten publicades; que la situació es bastant 
greu i que afecta a moltes famílies; que pregunta si es 
prepara alguna actuació per part de la regidoria 
d’ensenyament. 
 Seguidament, intervé la senyora Milán Peñalver que diu 
que s’ha reunit amb alguns pares que fan aquestes 
aportacions; que l’Ajuntament no te cap competència en 
aquestes llars d’infants, ja que són privades; que si els 
pares consideren que això es un greuge han d’anar al 
departament de la Generalitat a fer la denúncia; que es el 
departament el que lliura el paper de ser llars d’infants o 
no; que són els que han de posar el remei i que espera que 
existeixi. 
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----Ensenyament: Preguntes que formula el senyor Canet Coma 
sobre el per què no va poder obtenir fotocòpies de 
l’expedient de preinscripcions a les llars d’infants 
municipals i sobre l’enderrariment del tema de la gespa 
artificial al camp de Vilatenim. Fa ús de la paraula el 
senyor Canet Coma que diu que la Presidència ha dit que d’un 
problema petit el fan gran; que creu que es el govern el que 
vol empetitir els problemes grans; que posarà dos exemples, 
ja que abans el senyor Secretari no ha contestat, però que 
aquest no es el problema; que no parlava de la consulta, sinó 
que estava ponderant el poder-la fer; que si hi ha una 
normativa que diu que si als quatre dies no es contesta 
negativament es pot accedir a fer còpies; que demana que es 
repecti la llei; que vol saber si això es cert o no; que ho 
demanarà en privat al senyor Secretari i que si contesta que 
te raó tindrà accés, no en aquests cas a les fotocòpies, sinó 
sempre perquè si els quatre dies són de silenci positiu s’han 
de respectar; que no es un problema petit, sinó que es un 
problema de funcionament d’acord amb les normes; que les 
normes hi són per alguna cosa; que aquesta setmana el govern 
ha empetitit un problema que no és petit; que es l’opinió del 
grup d’Esquerra Republicana que s’ha de respectar; que amb el 
tema de la gespa de Vilatenim que finalment serà més tard del 
que estava previst van donar com explicació per tota la 
problemàtica d’enderrarir-ho a un problema burocràtic; que no 
és un problema burocràtic, ja que abans de decidir hi havia 
un informe del Secretari i de la Cap de Contractació que diu 
que allò que es vol fer no s’ajusta a la normativa, però que 
malgrat tot van tirar pel dret i ho van fer; que si es queixa 
algun grup municipal es pot derrotar al ple per majoria de 
vots, però que es va queixar gent d’un cert pes com són els 
contractistes de Girona i que han obligat a refer el procés; 
que està be seguir les lleis sobretot si funcionaris de 
prestigi de la casa informen que no s’està fent be; que fora 
bo dialogar i arribar a solucions; que no es tracta de fer 
problemes grans que siguin petits o a la inversa, sinó que hi 
ha unes normes de treball i de funcionament que han de 
procurar tots d’ajustar-se com en el cas en què el dret dels 
regidors de l’oposició a la informació sigui tal qual ha de 
ser; que no es queixa de la informació, sinó de l’altra cosa 
que ha dit, ja que creu que es important i que reflecteix una 
determinada manera de funcionar; que repetidament els 
informes dels tècnics o funcionaris no sempre es tenen en 
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compte i que a vegades poden tenir conseqüències com a 
aquestes; que la Presidència diu que es un error burocràtic 
el fet d’haver de repetir l’adjudicació i que per al grup 
d’Esquerra no es una errada burocràtica, sinó no haver fet 
cas de l’informe dels tècnics i, per tant, haver de 
rectificar després; que no són problemes petits; que són 
reflexos d’una manera de fer que els sembla que no es la 
correcta; que es l’opinió del seu grup i que l’expressen amb 
correcció en el Ple. 
 Seguidament, intervé la senyora Pineda Llauró que diu 
que no es que no s’hagués fet cas als informes jurídics, sinó 
que es van voler tenir presents els informes dels tècnics de 
l’àrea d’urbanisme; que hi ha hagut una contraposició entre 
informes jurídics i informes tècnis; que l’àrea d’urbanisme 
es pensava que d’alguna manera fixaria jurisprudència en 
aquesta tema; que es evident que per una qualificació 
determinada no es podia sol.licitar una experiència com es 
demanava des de l’àrea d’urbanisme; que es volia fer una obra 
específica ben feta perquè no hi haguessin problemes en els 
anys propers; que per això hi va haver la confrontació entre 
les parts tècnica i jurídica i que en el fons el problema ha 
estat les ganes de fer una obra ben feta, però específica per 
la importància que te per la ciutat. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que dóna les gràcies a la senyora Pineda pels 
espectaculars esforços que ha fet per intentar fer combregar 
amb rodes de molí, però que fins ara procuren no fer-ho; que 
agraeix les explicacions; que ha quedat bastant clar que és 
el que va passar i que després d’un any de temps en què 
s’havia tirar l’obra endavant quan s’ha d’anar per urgència a 
vegades passen aquestes coses. 
 
----Aportacions i subvencions: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre en quina situació es troba el Conveni 
amb l’Associació cultural Bon Pastor. Fa ús de la paraula el 
senyor Borrego Torres que pregunta en quina situació es troba 
el conveni amb l’Associació cultural Bon Pastor.  
 Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu 
que està prevista en el pressupost del 2009 una aportació de 
2.500 euros per donar suport a les activitats de l’Associació 
Bon Pastor; que després d’haver parlat en diverses ocasions 
amb el president de l’entitat cultural, senyor Ramírez, 
enguany s’ha acordat, ja que aquest import no satisfà la 
voluntat inicial de l’Associació atorgar aquesta subvenció 
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sense arribar a signar un Conveni; que en futurs pressupostos 
quan aquesta xifra es pugui augmentar segons les capacitats 
del govern i d’acord amb la voluntat de l’Associació cultural 
Bon Pastor es portarà a terme la signatura d’un Conveni; que 
aquest any l’Associació cultural Bon Pastor per a les seves 
activitats culturals rebrà 2.500 euros tal com estava previst 
en el pressupost de 2009; que l’Associació ha presentat una 
instància sol.licitant aquest ajut i que des de la regidoria 
de cultura s’ha inclòs a la Junta de Govern Local del proper 
dilluns el seu atorgament. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que la quantitat que s’ha citat es 
bastant ridícula; que va visitar les instal.lacions i que una 
ciutat que te un dèficit d’instal.lacions no les sap 
aprofitar; que amb un bon Conveni podrien tenir a disposició 
unes instal.lacions que actualment estan reformades i que 
tenen totes les mesures de seguretat convenients; que l’únic 
dèficit que te són les butaques; que aquest teatre no te 
butaques, sinó cadires; que  fa un temps que es va iniciar 
una recollida de diners per l’adquisició de 184 butaques; que 
cada butaca val 125 euros i que hores d’ara n’hi ha 17; que 
amb els dispendis que fa l’equip de govern com es que en 
Junta de Govern Local de 8 de juny es va aprovar la despesa 
de 2.200 euros per a 425 samarretes per un acte que es va fer 
al teatre Jardí es podrien haver comprar bastantes butaques; 
que s’han comprat 25 jardineres que han costat 20.000 euros; 
que el grup popular, tot i tenir una assignació que el senyor 
Ollé ha rebaixat aquest any sense donar gaires explicacions, 
farà donació a partir del mes que ve d’una butaca per mes; 
que demanen a la resta de grups i a d’altres institucions que 
s’hi uneixin, ja que es lamentable i miserable que no es 
puguin gastar més diners perquè aquesta gent pugui tenir 
aquestes butaques; que amb el que han costat 25 jardineres de 
color pistatxo aquests senyors podrien tenir les butaques i 
que es tindria un local per a la ciutat; que ho troba 
lamentable; que el seu grup municipal farà aquesta aportació, 
ja que creuen que aquesta associació s’ho mereix; que també 
s’ho mereix la figura de mossèn Franco; que el que el govern 
dóna és una almoina i que es molt lamentable que una 
associació com a aquesta rebi aquest tracte. 
 
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Canet Coma 
sobre si hi ha alguna possibilitat que s’arregli la situació 
en qué es troba el passeig Lluís Companys. Fa ús de la 
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paraula el senyor Canet Coma que diu que es tracta d’un tema 
molt vell i que l’explicació no sap si serà vella o nova; que 
des de fa molt de temps el passeig Lluis Companys no es troba 
en les millors condicions i que ja ve del mandat passat; que 
ja ho va dir el grup d’Esquerra Republicana, però també molts 
altres grups i associacions de veíns; que en la zona es un 
clam dels veïns d’aquell passeig que porta el nom d’una 
figura il.lustre la situació en què es troba; que ve de 
lluny; que tots s’han queixat i per tant ningú té l’exclusiva 
d’aquest prec; que creu que es fa portaveu d’unes peticions 
molt genèriques i que la pregunta es si ha alguna 
possibilitat que en un termini raonable s’arregli aquesta 
situació. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que si 
pugués fer com el President Montilla a les sessions de 
control contestaria que si i que preguntaria si hi ha alguna 
pregunta més; que en les properes setmanes aquest tema podrà 
veure la llum; que el projecte d’urbanització te un problema 
amb l’adjudicació, ja que no hi ha la consignació 
pressupostària suficient; que està en vies de solució 
adequant el projecte d’acord amb l’empresa a la que es va 
adjudicar; que pot enviar el missatge als veíns que ho hagin 
demanat que això es portarà a terme; que una altra cosa es el 
tema de disciplina viària i el tema de mobilitat; que hi ha 
alguns veíns molestos, ja que es permet en aquests moments 
que es pugui aparcar sobre del passeig; que s’ha de tenir 
certa tolerància fins que pugui ser operatiu tot el sector 
del Parc de les Aigües, l’avinguda Costa Brava i l’aparcament 
nou gratuït dissuasiu i que a partir d’aquell moment es 
tornarà a recuperar un rigor en tota aquella zona, però que 
mentrestant s’aniran fent compatible les necessitats 
d’aparcament amb aquesta certa situació precària. 
 
----Pars i jardins:  Pregunta que formula el senyor Borrego 
Torres sobre si prendrà alguna mesura per posar enllumenat o 
algun sistema més de vigilància al Parc Bosc. Fa ús de la 
paraula el senyor Borrego Torres que diu que dies enrera es 
va fer ressò a la premsa que en el Parc Bosc hi havia hagut 
unes persones que exercien la prostitució; que ha estat un 
tema molt comentat a la ciutat; que a La Jonquera van fer 
fora aquestes persones i que han vingut cap aquí; que si es 
junta això amb una sèrie de robatoris que ha patit el bar del 
Parc Bosc troben que a la zona hi ha una certa inseguretat 
sobretot per la nit; que la manca d’enllumenat dintre del 
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parc l’està convertint en una zona amb una mica de perill i 
que la gent no vol ni trapitjar-ho i que pregunta si per part 
de l’àrea de seguretat es prendrà alguna mesura per posar  
enllumenat o algun sistema més de vigilància. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que admet 
que des del punt de vista polític va ser una de les persones 
més crítiques amb la reforma del Parc Bosc; que avui ha de 
reconèixer que el projecte es més bo del que alguns es 
pensaven; que s’ha confirmat com un dels pulmons verds més 
bonics de la ciutat; que la gent el disfruta i el gaudeix 
molt; que, per tant, a diferència del que a alguns els feia 
patir com es que la pressió urbanitzadora sobre el parc 
pugués fer-li alguna cicatriu definitiva creu que s’ha 
demostrat que les apostes arbòries que es van crear i les 
aportes de traçat van ser les adequades; que la proposta 
d’il.luminació creu que es l’adequada; que hi va haver un 
tema que era discutible com era si s’havia de procedir al seu 
tancament i  si a la nit s’havia de girar la clau a l’hora 
que convingués tal i com es fa a molts parcs d’Europa; que es 
va fer una aposta de parc obert i que una aposta així en un 
parc de tan grans dimensions té els seus riscos; que és 
evident que a la nit no es fàcil garantir-ne la seguretat i 
que no consta que les incidències i els fets delictius siguin 
més significatius aquest any que en anys anteriors. 
 A continuació, fa ús de la paraula el senyor Yécora 
Romero que diu que són dos aspectes que no tenen res a veure 
l’un amb l’altre, però que incideixen en el mateix paratge; 
que sembla ser que hi ha un brot de l’exercici de la 
prostitució; que en aquest sentit la Guàrdia Urbana està 
procurant de fer el que pot amb el que es té per mirar de 
foragitar aquestes persones d’allà; que el govern municipal 
s’ha donat compte de l’interés que pot tenir dotar-se d’una 
ordenança municipal contra la prostitució que ara no 
existeix; que s’està començant a treballar sobre aquest tema; 
que, quan a la inseguretat, subscriu totalment les paraules 
que ha dit l’alcalde i que no solament no s’ha incrementat el 
número de fets delictius que puguin passar al Parc Bosc, sinó 
que tampoc són significativament superiors als de qualsevol 
altre indret de la ciutat. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Borrego Torres 
que diu que agraeix la resposta del regidor; que el grup 
popular dóna el seu suport amb la qüestió de l’ordenança; que 
esperen que es pugui fer rapidament; que quant a la qüestió 
de seguretat l’any passat a aquest local no el van robar cap 



� ���

vegada i que ara l’han robat dues vegades; que hi ha hagut un 
augment del 200%; que el senyor Yécora diu als propietaris 
d’aquest bar que no hi ha inseguretat, però que quan hi hagi 
una tercera vegada serà un 300%; que allà només hi ha un 
local i que ha passat això; que es una cosa bastant seriosa; 
que no es pot jugar amb la seguretat; que a l’anterior mandat 
es va decidir tenir nou agents més cada any; que aquest any 
n’hi haurà només quatre que seran provisionals, ja que encara 
no estan en plantilla i que es te el que es te perquè el 
govern vol. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que les circumstàncies econòmiques i 
financeres del consistori condicionen una mica. 
 
----Ajuntament: El senyor Canet Coma demana a la Presidència 
que traslladi als tècnics municipals la felicitació per 
l’interés en crear jurisprudència. Fa ús de la paraula el 
senyor Canet Coma que demana a la Presidència que faci 
trasllat als tècnics municipals de la felicitació per 
l’interès en crear jurisprudència; que li sembla una mica 
difícil, més enllà que tinguin raó o no que les empreses que 
hagin de implantar gespa artificial tinguin més o menys 
experiència, el pensar que per part d’un tècnic municipal no 
es respecti una llei clara i directa en aquest punt pugui 
sentar jurisprudència i que això l’ha deixat francament 
estorat i sorprès; que està be que facin la seva feina i que 
tinguin iniciatives, però que aquestes normatives d’abast 
estan per complir-les i que ho diu amb tota tranquil.litat.  

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas 
Borrell que diu que intentarà explicar des d’un punt de vista 
molt planer el que ha passat en relació amb la implantació de 
la gespa artificial; que el que pesa es l’informe jurídic que 
diu que la contractació s’havia de fer d’aquesta manera per 
raó de l’import; que es una cosa que ha preocupat; que per 
explicar amb un exemple que sigui entenedor pot ser que la 
normativa administrativa diu que si demà s’hagués de posar 
parquet al seu despatx es podria contractar o buscar un 
especialista concret, ja que es un volum de diners baix; que 
es podria fer això i que segurament es faria la millor de les 
actuacions possibles; que si s’ha de fer en un volum més 
important s’han de demanar tres pressupostos, amb aquests 
tres presupostos es podrà contractar també un especialista 
que s’acrediti mitjançant el curriculum; que els tècnics i 
els polítics el que van voler fer va ser intentar prendre la 
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millor de les solucions possibles per al camp de futbol; que 
van decidir buscar com a requisit en el plec de clàusules que 
fos un especialista; que malauradament això no s’avenia amb 
el que era la normativa jurídica d’aplicació i que s’ha de 
respectar; que aquest ha estat en definitiva el problema; que 
hi ha aquesta urgència davant la possibilitat que un comú 
instal.lador de gespa pugui posar un recurs d’alçada o un 
contenciós i que al final es pugui quedar sense gespa; que, 
per tant, s’ha d’atacar el que diu la normativa, s’han de fer 
enrera i s’ha d’entendre que la solució es diu amb la 
normativa vigent, però que segurament no es la millor de les 
possibles; que es va intentar fer-ho el millor possible per 
poder aconseguir un especialista; que aquí no es tractava 
d’aplicar res concret; que el senyor Canet te tota la raó; 
que la llei de contractes de les administracions públiques 
diu que s’ha de fer d’aquesta manera; que el que es pretenia 
era això; que no volien fer combregar amb rodes de molí i que 
no sap si s’ha explicat correctament de la intenció. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Casellas Borrell, a les 
vint hores i vint-i-cinc minuts, prèviament autoritzat per la 
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Casas Luís. 
 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que en cap moment ha pensat que hi hagi hagut interès 
d’afavorir ningú; que quan a combregar amb rodes de molí ho 
ha dit per l’explicació que es donava i no pel fet; que estan 
completament convençuts que la intenció es bona; que poden 
compartir que com més experiència tingui una empresa millor 
farà la feina; que aquesta no es la queixa; que la seva 
queixa era sobre el risc que hi havia d’haver de tornar 
endarrera, ja que els clubs esportius necessiten disposar de 
les instal.lacions en unes dades determinades i que no es 
podien arriscar a intentar anar més enllà de la normativa o 
conculcar-la; que des del grup d’Esquerra només critiquen que 
això tenia un risc afegit, però que es important, ja que pot 
acabar derivant en què les obres es facin molt més tard del 
previst; que la seva queixa es molt concreta, ja que es de 
com s’ha gestionat aquesta situació; que en cap moment han 
pensat en favoritisme; que el govern ho ha fet molt be; que 
la bona intenció la comparteixen, ja que com més experta 
sigui l’empresa millor farà la feina; que això es evident, 
però que hi havia un risc d’endarrerir-ho més enllà del 
necessari perquè el temps s’acabava; que d’aquí ha dit el de 
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l’any que hi ha hagut de temps; que pensa que el temps no 
l’han gestionat be i que es el que els sembla. 
 
---- Durant la intervenció del senyor Canet Coma, a les vint 
hores i vint-i-sis minuts, compareix el senyor Casas Luís que 
es reincorpora a la sessió. 
 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que no te cap ànim de polemitzar, ja que 
el debat es molt positiu i constructiu; que quan deia que a 
vegades es fan grans temes que són petits en aquesta qüestió 
de la gespa que ha d’admetre que li va saber greu, ja que 
això hauria d’haver estat a punt pel 15 de setembre i que no 
ho estarà; que es castigarà segurament dues o tres setmanes, 
com a màxim, per haver intentat fer les coses més be; que hi 
va haver un alt funcionari responsable d’aquesta decisió que 
deia que si s’ho miraven una mica més serenament seria molt 
diferent que una decisió d’aquest tipus hagués pogut 
condicionar el posar en funcionament una escola o un servei 
d’ambulatori, ja que són temes de necessitats bàsiques que no 
que un equip de futbol hagi de jugar un parell de partits en 
algun camp de l’àrea urbana; que sap greu i que admeten que 
les coses no s’han fet be, ja que al final va prevaldre una 
certa ocurrència per part de l’àrea d’urbanisme de mirar de 
fer les coses més be del què, fins i tot, la llei permet; que 
no s’han d’enganyar; que sap greu; que haurien volgut que no 
hagués passat; que es va intentar; que estan convençuts que 
això segurament fa dos anys quan hi havia tanta activitat no 
hagués hagut cap tipus d’al.legació per part del gremi de 
contratistes, ja que tothom tenia molts projectes i coses a 
fer; que ara les coses es miren amb lupa, s’incideix i es 
fiscalitza al màxim; que ha passat això; que al final el 
resultat de tot aquest gran incident es que hi haurà un equip 
de futbol que podrà fer ús d’aquestes instal.lacions 
renovades amb quinze o vint dies de retard i que li 
preocuparia molt si es tractés d’una escola, però que 
tractant-se d’un camp de futbol sap grau, però que el deixa 
dormir. 
 Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que comparteixen la reflexió serena, tranquila i, fins i 
tot, humorística, ja que passar de jurisprudència a 
ocurrència està molt be; que pot ser poc preocupant; que no 
vol trivialitzar ni frivolitzar el debat, ja que no han 
tingut l’oportunitat de parlar-ne i que no en vol encetar cap 
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més, però que la gespa artificial s’imaginen que haurà de 
beneficiar més clubs que no al propi que ja hi juga; que el 
retard serà extensiu a tots els puntuals usuaris, ja que un 
dels motius de rendibilitzar Vilatenim es que pugui ser usat 
per molta més gent i que es un retard que segurament serà 
petit, però per algu més que per a la Unió Esportiva 
Figueres. 
 
----Protocol: El senyor Canet Coma demana que es faci arribar 
el condol de tot el Ple a l’ex alcalde Puig Vayreda pel 
trasàs de la seva senyora. Fa ús de la paraula el senyor 
Canet Coma que formula el prec que es faci arribar formalment 
el condol de tot el plenari a l’ex alcalde Puig Vayreda pel 
traspàs de la seva senyora. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que està 
totalment d’acord amb el prec que acaba de formular el senyor 
Canet Coma. 
 
----Serveis municipals: Pregunta que formula el senyor 
Borrego Torres sobre els uniformes amb adhesiu dels empleats 
d’Ecoserveis. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres 
que diu que s’han adonat que fa unes setmanes en els 
uniformes del personal d’Ecoserveis hi porten un adhesiu del 
lema Figueres, ciutat dels detalls; que pregunta si això es 
farà extensiu als uniformes dels altres empleats públics com 
poden ser xofers d’autocars, la brigada municipal, els agents 
de la Guàrdia Urbana o només Ecoserveis i que la pregunta es 
perquè només Ecoserveis i no a la resta d’empleats. 
 Seguidament, intervé el senyor Casellas Borrell que diu 
que tal com han parlat a la comissió informativa posaran en 
marxa una comissió per tal d’estudiar d’una forma molt 
seriosa el tema de l’escut; que seria bo que cada grup 
designés un representant per poder parlar de l’escut 
municipal; que dintre d’aquesta comissió es podria establir 
quines són les imatges corporatives, ja que ni ha moltes com 
poden ser les de cultura, la CCC o Figueres, ciutat dels 
detalls; que n’hi ha moltes; que els tècnics sempre diuen que 
les coses han d’estat mínimament uniformitzades i que dilluns 
que ve a la comissió de Xavier Roca haurien de començar-hi a 
pensar. 
 
----Urbanisme: Prec que formula el senyor Borrego Torres 
sobre la web que s’ha creat per informar sobre el Pla de 
millores. Fa ús de la paraula el senyor Borrego Torres que 
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diu que tenen comissions el segon dilluns de mes; que no ha 
donat resposta als uniformes del personal de neteja i que 
respecte la web que ha creat l’equip de govern per informar 
al ciutadà sobre el Pla de millores de les obres del senyor 
Zapatero s’ha de tenir molta imaginació per poder-la trobar. 
 Seguidament, intervé la Presidència que diu que no són 
obres del senyor Zapatero ni del senyor Alcalde de Figueres, 
sinó que són projectes que impulsa el govern de la ciutat 
finançats a traves d’un fons estatal d’inversió local; que 
són projectes de l’Ajuntament de Figueres i que ha de cada 
clar que el senyor Rodriguez Zapatero te tots els mèrits que 
se li vulguin donar, però que no són projectes del senyor 
Zapatero. 
 A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor 
Borrego Torres que diu que ja saben la dita que diu que qui 
paga mana; que el que paga no es la Presidència que es el 
senyor que surt a la foto, sinó que paga el senyor Zapatero; 
que en aquest país, com bons catalans, es diu que la pela es 
la pela i que el que paga es el senyor Zapatero; que quan el 
senyor Casellas vegi al senyor President del Govern li pot 
donar les gràcies; que el govern ha creat una web per 
informar als ciutadans, però que s’ha de tenir molta 
imaginació per teclejar plademilloresfigueres.cat; que ahir 
va entrar en el que farà qualsevol ciutadà de Figueres o de 
fora com es entrar a la web de l’ajuntament; que creu que a 
la web de l’ajuntament hi hauria d’haver un link que estigués 
connectat; que no té sentit que una persona pugui consultar 
això, ja que el primer que farà serà teclejar l’Ajuntament de 
Figueres i que, per tant, fa la petició als sistemes 
informàtics que haurien de fer un link que vagi directament a 
aquesta plana web. 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que dóna 
les gràcies al senyor Borrego pel seu suggeriment; que la web 
corporativa de l’ajuntament es troba en procés de revisió i 
es imminent que es pugui estrenar la nova web; que aleshores 
d’aquesta web penjaran un seguit de recursos un dels quals 
serà aquesta web expressa que ara s’ha fet per fer el pla de 
millores; que tampoc es tan difícil per a una persona que 
estigui habituada a internet, ja que escriure pla de milores 
no es una cosa especialment espectacular; que la web nova 
quedarà més ben ordenada, ja que serà una web principal 
corporativa de la institució i tot el seguit de blogs o de 
webs que se’n derivin lincats o no; que aviat serà una 
realitat; que pot estar tranquil, ja que això serà així; que 
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tenen la impressió que aquest ha estat un instrument positiu; 
que permet informar més be. 
 
----Parcs i jardins: El senyor Casellas Borrell fa algunes 
consideracions sobre la prostitució al Parc Bosc. Fa ús de la 
paraula el senyor Casellas Borrell que diu que estava rumiant 
sobre el que han parlat i voldria fer una reflexió que espera 
que no sigui una ocurrència; que aquest es un problema molt 
greu que afecta molt les societats; que es un problema que 
personalment no creu que es pugui resoldre a cop d’ordenança 
i a cop de prohibició; que no nega que possiblement es 
resoldria al Parc Bosc; que a França no n’hi ha, però que es 
passa La Jonquera i es ve cap aquí i que aquí n’hi ha; que 
com a societat es va girant la cara davant d’un problema molt 
greu causat per la misèria, l’analfabetisme i per un seguit 
de coses; que pensa que dintre aquesta ordenança entre tots 
s’haurien de plantejar com fer-ho i que es el que s’ha de 
perseguir, si s’ha de fer com els països nòrdics o d’altres 
que castiguen molt seriosament als consumidors de la 
prostitució; que han de veure quins mecanismes poden establir 
per tal de reinserir aquestes persones o de donar-los una via 
de sortida i un nou horitzó que no sigui estar en el Parc 
Bosc o en una cantonada, ja que formen part de la societat; 
que s’hauria de poder tenir entre tots un marc de discussió 
més ampli que no sigui el de mera prohibició o el de 
l’estigmatització; que no s’ha de simplement fer fora i 
enviar-los al municipi del costat i que d’alguna manera li 
agradaria compartir aquesta reflexió amb tots, ja que han de 
ser capaços de fer-ho amb ambició i amb una amplitud de mires 
que al final honorarà tota la ciutat. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les vint hores i quaranta minuts,  de la qual cosa dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


