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

Núm.10

Acta de la sessió ordinària del dia deu de maig de 2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 10
de maig de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Joan
Armangué Ribas es reuneixen els membres de l'Ajuntament en
Ple: Joan Balada Ventura, Isabel Pineda Llauró, Pere Pujulà
Comajuan, Pere Casellas Borrell, Enric Macau Oliva, Jesús
Quiroga Martínez, Francesc Merideño Fernández, Enriqueta
Ayats Planagumà, Francesc Canet Coma, Miquel Solé Soler, Joan
Antoni Bertran Soler, Xavier Besora Causadias, Anna Brugués
Pujol, Antoni Calvó Espigulé, Santiago Vila Vicente i Juan
Casas Luís, 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.
No assisteixen els senyors Maria dels Angels Perxas
Seras, Tomàs Gratacós Agulló, Carmen Ríos Pérez i Joaquín
Municoy Boniello.
A les vint hores i tres minuts, el President declara
oberta la sessió.
----1. Personal: El Ple de l’Ajuntament es dona per
assabentat del decret dia 17 d’abril de 2007 pel qual es va
disposar contractar personal en règim laboral temporal. La
Presidència en fa lectura i el Ple de l’Ajuntament ACORDA,
per unanimitat, donar-se per assabentat del decret següent:
“Vist l'informe emès
del servei de joventut sobre la
necessitat de contractar en règim laboral temporal
dos
coordinadors i dos taquillers pel servei de barraques de les
fires i festes de la Santa Creu; Vist que no hi ha temps
material per efectuar una convocatòria pública; Vist que
d'acord amb l'informe emès anteriorment els llocs de
coordinadors poden ser ocupats pels Srs. Joaquim Nebot
Xandrich i Rosa Maria Jacas jacas els
llocs de taquillers
podern ser ocupats per la Sra. Cristina Amargant Cumbriu i el
Sr, Manel Albalate Estany, atès que acrediten la titulació i
l'experiència necessària; Vist l'article 298 de la Llei 8/
1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya, l'Alcaldia Presidència resol: 1r.Contractar des
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del dia 25 d'abril i fins al 7 de maig de 2007, el Sr. Sr.
Joaquim Nebot Xandrich i Rosa Maria Jacas Jacas com a
coordinadors de barraques amb un sou brut per als 13 dies
de 1200 euros i la Sra. Cristina Amargant Cumbriu i el Sr.
Manel Albalate Estany com a taquillers a um sou brut per als
13 dies de 660 euros. El tipus de contracte és en règim
laboral
per obra i servei determinat;
2n. Donar compte
d'aquest Decret al proper Ple municipal que és faci.”
----2.
Ordenances
municipals:
S’aprova
inicialment
la
modificació de l’Ordenança municipal reguladora del servei de
taxi a Figueres. El senyor Balada Ventura procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“Vista la voluntat de portar a terme una regulació en el
terme municipal de Figueres del servei de transport urbà de
viatgers en taxi, donada la necessitat d'adeqüar la regulació
actual als paràmetres del bloc de constitucionalitat i vista
la necessitat d'acomodar a les noves demandes socials les
condicions de la prestació dels serveis i alhora, oferir als
professionals d'aquesta activitat un marc jurídic que els
permeti dur-la a terme en condicions de modernitat i
seguretat i que reconegui la contribució que presten a
l'activitat productiva, turística de lleure i d'esbarjo i el
component públic que en caracteritza les prestacions, es
planteja la necessitat de portar a terme la modificació de
l'Ordenança reguladora de la matèria. Vist el compromís
d'iniciar els tràmits necessaris per a modificar-la. Vist que
per portar a terme aquesta modificació es fa necessari seguir
el procediment previst en la normativa vigent, a saber: "La
aprovación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a)
Designació
d'una
comissió
d'estudi
encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la
norma i que ha d'estar integrada per membres de la corporació
i personal tècnic. b) Aprobación inicial por el Pleno. c)
Información pública y audiencia a los interesados por un
plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones
y sugerencias. d) Resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente
adoptado
el
acuerdo
hasta
entonces
provisional. " Vist que la Comissió nomenada per Decret de 13
de març del 2007 ha preparat el corresponent avantprojecte i
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aquest està a punt de presentar-se per la seva aprovació
plenaria. Vist tot el que s'ha manifestat és convenient
adoptar els acords pertinents, per això la Comissió
Informativa General proposa a l'Ajuntament - Ple que adopti
els acords següents: 1. Aprovar inicialment la modificació de
l'Ordenança Municipal Reguladora del Servei de Taxi a
Figueres. 2. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per la
realització de tants actes i gestions com calguin per la
realització
dels
anteriors
acords
i
als
efectes
de
desenvolupar i donar compliment a tots i cadascun de les
estipulacions contingudes en el conveni que s'aprova.”
----3. Patrimoni municipal: Es recupera d’ofici la possessió
de la part de la finca de la Plaça de Braus situada al c/. El
Far, 7. El senyor Macau Oliva procedeix a la lectura del
dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Vist que l’Ajuntament és propietari de la finca
coneguda com a Plaça de Braus de Figueres, que inclou
diversos locals i una vivenda annexa al carrer del Far,
número 7. Vist que la total finca està qualificada amb clau
6a corresponent a un sistema d'equipament i dotacions i, per
tant, és un bé de domini públic. Vist que a les diligències
informatives 112512/07 efectuades per la Guàrdia Urbana
consta que els Srs.Alfonso Ribalta Canadell, Mohamed Hammada,
Mohamed El Hatmi i Mohamed Amezian El Idrissi, ocupen
l’habitatge existent en aquesta finca sense cap títol legítim
ni autorització de l’Ajuntament. Vist que cap dels ocupants
de dit habitatge té cap títol o contracte que els autoritzi
per a ocupar l’habitatge. En dites diligències el Sr.Alfonso
Ribalta manifesta que el seu pare era l’encarregat del
manteniment de la Plaça quan la regia l’anterior propietari i
que una vegada mort el seu pare, la seva mare vídua hi va
continuar vivint amb permís de l’anterior propietari, fins
que l’any 2003 va ingressar en una residència geriàtrica i
posteriorment va morir. També manifesta que ell no hi viu ni
hi vivia quan la seva mare hi era, però hi guarda pertinences
i que va posar un conegut a la vivenda i que aquest està
ingressat a la presó de Quatre Camins i que aquest hi va
posar uns altres coneguts. També manifesta que ell mai ha fet
cap contracte amb ningú ni ha cobrat res per aquestes
ocupacions i que no va notificar a l’Ajuntament la mort de la
seva mare. Pel que fa a la resta de persones que s’han
localitzat a l’habitatge el Sr.Mohamed Hammada va manifestar
en dites diligències que l’hi deixa viure un familiar seu, el
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Sr.Mohamed Amezian El Idrissi, que diu que està ingressat a
la presó, i el Sr.Mohamed El Hadmi manifesta que no hi viu,
que s’hi queda a dormir algun dia perquè és amic del
Sr.Hammada. Mitjançant Decret de data 8 de març d'enguany es
va acordar iniciar expedient per a la recuperació de la
possessió de dita finca i es va acordar notificar l'acord a
totes les persones que apareixien a les diligències de la
guàrdia urbana com a possibles ocupants, concedint-los un
termini d'audiència. S'ha notificat dit Decret a les
esmentades persones i únicament ha efectuat al·legacions el
Sr. Mohamed Amezian El Farisi, que es troba ingressat al
Centre Penitenciari de Quatre Camins i ha manifestat en
escrit amb registre d'entrada 6807/2007 que no té cap altre
vivenda, que hi té pertinences, que l'ocupa legalment perquè
té un document de cessió de drets del Sr. Alfonso Ribalta i
sol·licita que se li deixi continuar ocupant la vivenda. El
Sr.Alfonso Ribalta Canadell ha efectuat una compareixença
davant l'Ajuntament en data 18 d'abril d'enguany manifestant
que no va fer cap cessió ni document a la indicada persona ni
a cap altre i sol·licita que se li concedeixi un termini de
dos mesos per a desallotjar-la. Vist que es tracta d’un bé de
domini públic. Vist l’article 55, de caràcter bàsic, de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les
Administracions
Públiques,
que
estableix
que
les
Administracions Públiques poden executar en qualsevol moment
la recuperació dels béns demanials. Vist l’article 56 de la
mateixa, que estableix la necessitat del tràmit d’audiència.
Vist l’article 147 al 151 del Reglament del Patrimoni dels
ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. Vist
l’article 84 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (BOE 27/11/1992 i BOE 14/01/1999), article 227.2 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(DOGC 20/05/2003) i article 82 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Comissió
Informativa General proposa al Ple Municipal que s’adoptin
els acords següents:
1er.- Recuperar d'ofici la possessió
indegudament perduda de la part de la finca de la Plaça de
Braus, situada al C/El Far, número 7, de Figueres, que ha
estat usurpada, i que forma part d’un bé de domini públic.
2on.- Requerir els Srs.Alfonso Ribalta Canadell, Mohamed
Hammada, Mohamed El Hatmi i Mohamed Amezian El Idrissi a fi
que desallotgin dita vivenda, retirin les seves pertinences i
entreguin les claus de que disposin abans del dia 20 de juny
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de 2007, advertint-los que, en cas de no fer-ho, es procedirà
a l'execució del desallotjament, per part de l'Ajuntament,
amb l'assistència dels cossos i forces de seguretat, i es
considerarà que renuncien a les pertinences que puguin haver
deixat a la finca i fixar el dia 21 de juny de 2007 a les 9
hores per a dur a terme el desallotjament. 3r.- Sol·licitar
al Jutjat Contenciós-Administratiu l'autorització per a
entrada en domicili. 4rt.- Notificar els anteriors acords a
la Guàrdia Urbana i a la Brigada Municipal d'obres a fi que
auxiliïn en el llançament i duguin a terme les actuacions
necessàries. 5è.- Notificar als interessats que en cas que no
desallotgin voluntàriament la vivenda, les despeses que
siguin necessàries aniran al seu càrrec. 6è.- Autoritzar
l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes i gestions
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
----4. Patrimoni municipal:
Es
venen
a
la
Llar
Unió
Catalonia SCCL dues finques. El senyor Balada Ventura
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“El Ple Municipal en sessió de 5 d’octubre de 2006 va
aprovar un conveni amb el Sindicat Unió General de
Treballadors de Catalunya per a la transmissió de dues
finques municipals on es troba emplaçat l’antic Camp de
Futbol del Culubret. En l’indicat conveni s’especificava que
la finca es vendria a la Llar Unió Catalonia SCCL. S’ha donat
compte de l’expedient al Departament de Governació. La
Cooperativa compradora ha acceptat l’oferiment de venda, tal
i com especificava el conveni. Les finques es troben en sòl
urbà, amb un ús de sòl d’edificis plurifamiliars. Amb
posterioritat a la signatura del conveni s’han aprovat els
nous preus de venda d’habitatge amb protecció oficial. Per
tot l’anterior i vist el Reglament de Patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988 i l’article 161 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per D.L.1/2005, de 26
de juliol, i l’article 146 de la Llei 18/2002, de 3 de
juliol, sobre Cooperatives, la Comissió Informativa General
proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords següents:
1er.- Vendre a la Llar Unió Catalonia SCCL les dues finques
municipals inscrites al Registre de la Propietat de Figueres,
tom 3497, llibre 45, folis 212 i 214, finques 2041 i 2042,
respectivament, que corresponen a les parcel·les u i dos
resultants del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial
Camí de Vilatenim, pel preu total de 685.730,58 euros. A dit
preu cal afegir l’IVA a càrrec del comprador. 2on.- A
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l’escriptura de compravenda hauran de constar els següents
pactes: a) Les finques es transmeten com a cost cert, sense
consideració de cap mesura o número, amb tot el que tenen
dintre dels seus termes i en conseqüència els atorgants no
tindran entre sí acció per augment o disminució de la
superfície expressada al Registre de la Propietat i
escriptura. b) Les finques s’hauran de destinar a la
construcció d’habitatges de protecció oficial amb un termini
màxim de construcció de 4 anys, des de la data de
l’escriptura. c) Els altres que derivin de l’execució del
conveni abans esmentat. 3er.- Atès que el conveni estableix
que el preu no podrà ser superior al 15% del preu de venda
màxim dels habitatges a construir segons els paràmetres
vigents per aquest tipus de vivenda en el moment de la
transmissió, en cas que dit preu de venda hagi variat,
s’aplicarà el càlcul sobre el que sigui vigent en el moment
de l’escriptura. 4rt.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència per
a dur a terme tants actes i gestions com calguin per a
l’execució de l’acord anterior.”
Seguidament, fa ús de la paraula la Presidència que diu
que s’hauria d’introduir una esmena en el dictamen consistent
en suprimir a partir de la línia tercera l’expressió “on es
troba emplaçat l’antic camp de futbol del Culubret”.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA d’acceptar l’esmena presentada per la Presidència.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
adopta l’acord següent:
“El Ple Municipal en sessió de 5 d’octubre de 2006 va
aprovar un conveni amb el Sindicat Unió General de
Treballadors de Catalunya per a la transmissió de dues
finques municipals. En l’indicat conveni s’especificava que
la finca es vendria a la Llar Unió Catalonia SCCL. S’ha donat
compte de l’expedient al Departament de Governació. La
Cooperativa compradora ha acceptat l’oferiment de venda, tal
i com especificava el conveni. Les finques es troben en sòl
urbà, amb un ús de sòl d’edificis plurifamiliars. Amb
posterioritat a la signatura del conveni s’han aprovat els
nous preus de venda d’habitatge amb protecció oficial. Per
tot l’anterior i vist el Reglament de Patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988 i l’article 161 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per D.L.1/2005, de 26
de juliol, i l’article 146 de la Llei 18/2002, de 3 de
juliol, sobre Cooperatives, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda: 1er.- Vendre a la Llar Unió Catalonia
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SCCL les dues finques municipals inscrites al Registre de la
Propietat de Figueres, tom 3497, llibre 45, folis 212 i 214,
finques 2041 i 2042, respectivament, que corresponen a les
parcel·les u i dos resultants del Projecte de reparcel·lació
del Pla Parcial Camí de Vilatenim, pel preu total de
685.730,58 euros. A dit preu cal afegir l’IVA a càrrec del
comprador. 2on.- A l’escriptura de compravenda hauran de
constar els següents pactes: a) Les finques es transmeten com
a cost cert, sense consideració de cap mesura o número, amb
tot el que tenen dintre dels seus termes i en conseqüència
els atorgants no tindran entre sí acció per augment o
disminució de la superfície expressada al Registre de la
Propietat i escriptura. b) Les finques s’hauran de destinar a
la construcció d’habitatges de protecció oficial amb un
termini màxim de construcció de 4 anys, des de la data de
l’escriptura. c) Els altres que derivin de l’execució del
conveni abans esmentat. 3er.- Atès que el conveni estableix
que el preu no podrà ser superior al 15% del preu de venda
màxim dels habitatges a construir segons els paràmetres
vigents per aquest tipus de vivenda en el moment de la
transmissió, en cas que dit preu de venda hagi variat,
s’aplicarà el càlcul sobre el que sigui vigent en el moment
de l’escriptura. 4rt.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència per
a dur a terme tants actes i gestions com calguin per a
l’execució de l’acord anterior.”
----5.
Ordenances
municipals:
S’aprova
inicialment
la
constitució i els estatuts del Consell Municipal per a la
Igualtat d’Oportunitats. La senyora Pineda Llauró procedeix a
la lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar
per unanimitat:
“Es considera adient constituir un organisme de consulta
i participació ciutadana en aquells temes que afectin la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Aquest organisme
s’anomenara
Consell
Municipal
per
a
la
Igualtat
d’Oportunitats. Per tot això, vist el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que va ser aprovat pel decret legislatiu de la
Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament
Orgànic Municipal i la resta de la normativa vigent, la
Comissió Informativa General proposa que s’adoptin els acords
següents: 1. Aprovar inicialment la constitució del Consell
Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats. 2. Aprovar
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inicialment els estatuts pels quals es regirà el Consell i
que són els que consten annexes a aquest dictamen. 3.
Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini
de 30 dies per a la formulació de reclamacions i
al.legacions. 4. Determinar que els acords adoptats amb
caràcter inicial a què es refereixen els punts 1 i 2 de la
part dispositiva d’aquest dictamen assoliran el caràcter de
definitius, sense necessitat d’adoptar un acord exprés en tal
sentit, per al supòsit que durant el termini d’informació
pública de l’expedient no es formulin reclamacions ni
al.legacions. 5. Autoritzar l’Alcaldia-Presidència perquè
realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució
dels acords anteriors.”
----6.
Pressupostos:
S’aprova
un
expedient
de
crèdit
extraordinari per dotar d’un sistema de Global Position
System (GPS) als vehicles de la Guàrdia Urbana. El senyor
Casellas Borell procedeix a la lectura del dictamen següent
el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“L'article 177 del Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals estableix que quan s'hagi de realitzar
una despesa que no pugui demanar-se fins l'exercici següent i
no existeixi en el pressupost crèdit suficient, l'alcalde
ordenarà l'incoació d'un expedient de crèdit extraordinari a
finançar amb càrrec a anul.lacions o baixes de crèdits de
despesa d'altres partides del pressupost. Per a dotar d'un
sistema de GPS per als vehicles de la guàrdia urbana és
necessari la compra d'aparells i d'ordinadors per el seu
funcionament. Atès que es poden reduir partides de despesa de
conservació i manteniment adscrites a la guàrdia urbana sense
que es minori el servei, es per tot això que la Comissió
Informativa General proposa a l'Ajutament ple l'adopció dels
següents
acords:
1.Aprovar
l'expedient
de
crèdit
extraordinari amb càrrec a l'anul.lació o baixa de crèdits de
despeses de partides pressupostàries dels pressupost de
l'exercici 2007 que a continuació s'indiquen:
PARTIDES QUE CAUSEN BAIXA
07.14.2220.22202
Comunicacions
6.000,00
07.14.2220.213
Reparacions equips
5.101,20
07.14.2220.226
Material tècnic
2.300,00
--------Total Baixes
13.401,20
PARTIDES QUE CAUSEN ALTA
8

07.14.2220
Material Informàtic
13.401,20
2.Exposar al públic l'expedient de crèdit extraordinari de
conformitat amb el que preveu l'article 177.2 del Reial
Decret legislatiu 2/2004.3. Autoritzar l'Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l'execucuió dels acords anteriors.”
Seguidament, continúa amb l’ús de la paraula el senyor
Casellas Borrell que diu que aquest expedient de crèdit es
posa en marxa per a poder adquirir uns equipaments
informàtics
que
permetin
dotar
els
vehicles
i
les
motocicletes de la Guàrdia Urbana d’unes antenes que permetin
fer un seguiment del seu posicionament; que tindrà una gran
utilitat a l’hora de garantir la seguretat a la ciutat i
tenir coneixement d’on es troben els vehicles; que permetrà
l’adquisició d’uns equips portàtils de tal forma que les
persones que hagin sofert algun tipus de maltractament a la
llar puquin ser equipades amb aquest sistema i que amb un
pulsador la Guàrdia Urbana es podria personar d’immediat per
executar l’ordre de protecció i allunyament i que en funció
de les necessitats i disponibilitats de l’ajuntament i
mitjançant acord amb els particulars que ho vulguin en algun
cas de persones que puguin tenir disminuïdes les capacitats
es podrà dotar aquesta persona perquè en un determinat radi
la Guàrdia Urbana pugui tenir coneixement de la seva situació
en cas d’emergència.
----7. Assistència social: S’aprova el document titulat
“Conveni de col.laboració entre la Fundació Privada Miquel,
l’Ajuntament de Figueres i la Societat Coral Erato per tal de
destinar la sala polivalent de la planta baixa de l’edifici
d’habitatges assistencials a usos socio-culturals”. La
senyora Pineda Llauró procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“L’Ajuntament de Figueres tenia cedit l’ús per part de
l’entitat Societat Coral Erato del local Ictineo, situat a la
planta baixa de l’edifici de l’entitat a la Plaça de la
Palmera, d’acord amb el conveni signat en data 26 de gener de
1999. Posteriorment l’Ajuntament, la Fundació Privada Miquel
i Nova Cadieisa, S.A, van signar el document titulat Conveni
Urbanístic en garantia de l’execució de les previsions de la
modificació puntual del Pla General per al Pla d’Habitatges
Assistenciats per a gent gran 2005-2007, el qual preveia que
es deixaria sense efecte el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Societat Coral Erato d’ús de dit local i
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que l’Ajuntament rebria de la Fundació Privada Miquel
determinades compensacions econòmiques per les inversions no
amortitzades i major cost d’arrendament d’un local similar.
Ateses les finalitats de caràcter cívic, docent, científic,
assistencials, socials, culturals i de promoció de l’esport
de la Fundació Privada Miquel. Atès que a l’edifici que es
construirà al mateix emplaçament hi haurà una sala adient per
a usos culturals, que pot satisfer les necessitats d’espais
de l’Ajuntament i d’entitats de la ciutat, l’Ajuntament
considera adient deixar sense efecte les obligacions de
compensació econòmica de la Fundació i poder disposar, en
canvi, de l’ús gratuït de dit local, per a a la realització
d’actes culturals, valorant-se que també podrà ser usat per
entitats. Per tot l’anterior, la Comissió Informativa General
proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords següents:
1er.- Aprovar el document titulat “Conveni de col·laboració
entre la Fundació Privada Miquel, l’Ajuntament de Figueres i
la Societat Coral Erato per tal de destinar la sala
polivalent de la planta baixa de l’edifici d’habitatges
assistencials a usos socio-culturals”. 2on.- Autoritzar
l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes i gestions
que calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que el dictamen afirma que la ubicació de la planta
baixa es troba a plaça de la Palmera; que creu que no és la
plaça de la Palmera, sinó a la plaça Anselm Clavé, número 4,
cantonada amb el carrer de les Escoles, i que s’hauria
d’esmenar el dictamen en aquest punt.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
ACORDA d’acceptar l’esmena presentada pel senyor Casas Luís.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
adopta l’acord següent:
“L’Ajuntament de Figueres tenia cedit l’ús per part de
l’entitat Societat Coral Erato del local Ictineo situat a la
planta baixa de l’edifici de l’entitat a la plaça Anselm
Clavé, número 4, cantonada amb el carrer de les Escoles,
d’acord amb el conveni signat en data 26 de gener de 1999.
Posteriorment l’Ajuntament, la Fundació Privada Miquel i Nova
Cadieisa, S.A, van signar el document titulat Conveni
Urbanístic en garantia de l’execució de les previsions de la
modificació puntual del Pla General per al Pla d’Habitatges
Assistenciats per a gent gran 2005-2007, el qual preveia que
es deixaria sense efecte el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Societat Coral Erato d’ús de dit local i
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que l’Ajuntament rebria de la Fundació Privada Miquel
determinades compensacions econòmiques per les inversions no
amortitzades i major cost d’arrendament d’un local similar.
Ateses les finalitats de caràcter cívic, docent, científic,
assistencials, socials, culturals i de promoció de l’esport
de la Fundació Privada Miquel.Atès que a l’edifici que es
construirà al mateix emplaçament hi haurà una sala adient per
a usos culturals, que pot satisfer les necessitats d’espais
de l’Ajuntament i d’entitats de la ciutat, l’Ajuntament
considera adient deixar sense efecte les obligacions de
compensació econòmica de la Fundació i poder disposar, en
canvi, de l’ús gratuït de dit local, per a a la realització
d’actes culturals, valorant-se que també podrà ser usat per
entitats. Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda: 1er.- Aprovar el document titulat
“Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Miquel,
l’Ajuntament de Figueres i la Societat Coral Erato per tal de
destinar la sala polivalent de la planta baixa de l’edifici
d’habitatges assistencials a usos socio-culturals”. 2on.Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que realitzi els actes
i gestions que calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
----8. Patrimoni municipal: S’adjudica el contracte per a
l’arrendament d’un local a la zona Oest. El senyor Quiroga
Martínez procedeix a la lectura del dictamen següent:
“Vist el procediment convocat pel Ple Municipal en data
2 de novembre de 2006, per a l’adjudicació del contracte per
l’arrendament d’un local a la zona oest de Figueres. Vist que
només ha presentat oferta Puig-Pun, S.C.
Vista l’Acta de
la Mesa de Contractació de 4 de gener i 27 d’abril de 2007.
Vist l’establert al Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, la Comissió Informativa
General proposa al Ple Municipal que s’adoptin els acords
següents: 1er.- Adjudicar a Puig-Pun, S.C, el contracte per
l’arrendament d’un local a la zona oest de Figueres, pel preu
de 800 euros mensuals, IVA no inclòs. 2on.- La durada del
contracte serà de 10 anys. No obstant, l’Ajuntament es
reserva el dret de renunciar al contracte abans del termini
indicat. 3er.- Autoritzar l'Alcaldia-Presidència a fi que
realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució
dels acords anteriors.”
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Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
està d’acord amb el dictamen, però que els informes tècnics
fan referència a que el local no reuneix els requisits
d’acccés per a minusvàlids; que pregunta si l’informe és
àntic i si les obres ja s’han fet o si es faran i que a
càrrec de qui aniran.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Quiroga
Martínez que diu que aquest local fa 10 anys que s’utilitza
dintre del pla de dinamització de Figueres-Oest; que s’ha
passat tota la gestió a l’ajuntament; que s’ha normalitzat la
relació amb el propietari i amb les associacions de veïns;
que el canvi d’usos ha implicat el tema d’utilització del
local; que una part del local ha passat a ser un centre obert
i que una altra ha passat a ocupar les tasques polivalents de
la zona des d’organització del casal a reforç escolar; que
els nous usos compartits entre Acció Cívica i l’àrea de
Serveis Socials fa que s’hagi d’adaptar a la normativa
vigent; que l’informe al que es refereix el senyor Casas ha
tardat molt de temps a fer-se; que ara que estan definits els
usos s’hauran d’adaptar a la normativa les entrades pels dos
costats; que les obres aniran a càrrec de les àrees d’Acció
Cívica i Serveis Socials depenent dels usos que s’hi han
assignat i que no es podien fer obres abans perquè estaven
pendents d’equipaments de la Generalitat com el Casal del Bon
Pastor per si passava a ser de titularitat municipal
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que
diu que en el plec de bases un dels requisits que es
demanaven
era
que
el
local
comptés
amb
accesos
de
minusvàlids.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Balada
Ventura que diu que abans que es realitzin les obres a les
que s’ha referit el senyor Quiroga no és impossible accedir
al local; que té dos accesos que un és accesible i l’altre no
i que no queda impedit l’accés dels minusvàlids a l’interior
del local.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el
dictamen abans transcrit.
----9. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de l’antiga
Sitja. El senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del
dictamen següent:
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“La modificació puntual del pla general que es proposa
coincideix amb l’àmbit de la finca de l’antiga Sitja, de
propietat de la Generalitat de Catalunya , de 5.017,69 metres
quadrats, segons aixecament topogràfic, entre el carrer Nou i
el carrer de la Sitja, destinat, en part, a equipaments.
L’objecte de la modificació puntual que es proposa és definir
i resoldre els paràmetres de la ordenació aplicable a aquesta
finca, atès que una part d’ella està qualificada amb la clau
7 a, (com a equipament) però, per a la qual, el nostre vigent
pla genera no en determina o regula cap paràmetre. Aquesta
mancança impedeix conèixer quins poden ser els paràmetres que
la regulen. Per això, i per a evitar qualsevol dubte o
inseguretat
jurídica,
es
planteja,
a
iniciativa
del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, aquesta
modificació puntual, per a fixar els paràmetres reguladors
aplicables al conjunt de la finca, tenint en compte o partint
de les diferents claus ara aplicables a les diferents parts
de la finca. Examinat tot l’anterior, i 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, el que disposa el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel que 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, la Comissió Informativa General proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar
inicialment la modificació puntual del pla general a l’àmbit
de l’antiga sitja de Figueres, redactada pels serveix tècnics
municipals, a instància del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya. 2n. Exposar al públic per
termini d’un mes aquesta modificació puntual i la resta de
documentació que s’hi conté. 3r.- Aquesta documentació que
s’exposa a informació pública també podrà ser consultada a
través del web de l’ajuntament, durant aquest termini, a
l’adreça w w w.figueresciutat.com 4t.- Trametre un exemplar
de la Modificació puntual, per a l’emissió de l’informe
corresponent, als serveis territorials del Departament de
Medi Ambient i als serveis d’Habitatge, així com als serveis
territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya. 5è.- Notificar l’anterior
acord, amb el trasllat d’aquest acord i d’un exemplar del
projecte de modificació puntual aprovat inicialment al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, i que
promou aquesta modificació puntual del Pla General. 6è.13

Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que la
seva postura en el tema de modificacions puntuals del pla
general sempre és contrària perquè creu que el que s’hauria
de fer és la nova edició d’un pla general, però en aquest cas
consideren que les obres beneficiaran a la ciutat i que la
seva postura no serà negativa, sinò d’abstenció.
---- Durant la intervenció del senyor Casas Luís, a les vint
hores i vint-i-dos minuts, compareix el senyor Municoy
Boniello que s’incorpora a la sessió.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu que pel seu grup és molt important no
entorpir el desenvolupament del projecte del segon Centre
d’Atenció Primària a la ciutat; que garanteix el vot
favorable, però que hagués estat més raonable primer fer la
modificació del pla i després fer el projecte; que primer
presenten un projecte i ara es modifica el pla general; que
no són maneres de fer les coses; que faran veure que no veuen
que el govern treballa al revés i que ho recolzaran.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que es
treballa correctament; que el solar de l’antiga Sitja té una
indefinició en el planejament vigent; que el que es fa és en
virtut del projecte i en funció de les necessitats, no només
del segon centre de salut a la ciutat, sinó també de tot un
edifici de serveis dels diferents departaments de la
Generalitat; que es vol donar cobertura urbanística al que és
la definició del projecte arquitectònic en funció de les
necessitats que la Generalitat de Catalunya ha determinat per
a construir el que en argot popular s’ha dit el Santa
Caterina en petit.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Vila Vicente que diu que li vol recordar a la Presidència que
fa dos plens va esgrimir l’argument contrari per justificar
que no es tirés endavant el projecte de la plaça de braus;
que es va dir que primer es faria la modificació de
planejament i després es veuria quin projecte s’hi adequaria
i que en dos plens s’ha canviat de criteri.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que amb el tema de l’antiga Sitja hi ha hagut molta celeritat
perquè en els darrers tres anys s’ha fet tot allò que en
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molts més anys no s’havia fet; que creu que s’han fet molt bé
les coses i que serà un edifici emblemàtic que donarà serveis
importants per a la ciutat i la comarca.
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
setze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler, Besora Causadias,
Brugués Pujol, Calvó Espigulé i Vila Vicente; i en abstenirse, els dos senyors següents: Casas Luís i Municoy Boniello.
----10. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de
l’antiga Sureda Bertran. El senyor Balada Ventura procedeix a
la lectura del dictamen següent:
“El vigent pla general preveu, des de la seva aprovació
el 1983, la delimitació d’un polígon d’actuació a la zona
denominada sureda Bertran, no desenvolupat. Alhora, defineix
un sistema general, no adscrit o delimitat per cap polígon o
sector subjecte a un pla de millora urbana, de manera que la
seva única possibilitat d’obtenció era acudir a la institució
expropiatòria. El titular del terrenys, que és el mateix que
el dels terrenys del polígon confrontant, va demanar amb
escrit registrat d’entrada núm. 6310 de 23 d’abril de 2004,
l’expropiació del sistema, d’acord amb el que preveu
l’article 108 de la Llei urbanística. Desprès de l’anàlisi de
les diferents possibilitats i la seva plasmació urbanística
possible, el 26 d’abril s’ha subscrit un conveni amb
l’entitat propietària dels terrenys i l’Ajuntament als
efectes de incloure l’esmentada zona verda en el polígon
d’actuació i garantir la cessió pública, en aquest cas,
obligatòria i gratuïta, d’aquest espai públic, a través d’una
modificació
puntual
del
pla
general,
que
incrementa
l’aprofitament i n’ordena l’edificació prevista, i que,
alhora incrementa les cessions obligatòries en funció del
major sostre edificable, d’acord amb el que disposa l’article
94 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb la
proposta elaborada pels serveis tècnics municipals i vist
l’informe jurídic, i 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, el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26
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de juliol, pel que 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, la Comissió Informativa General proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar
inicialment la modificació puntual del pla general a l’àmbit
de l’antiga Sureda Bertran, redactada pels serveis tècnics
municipals. 2n. Exposar al públic per termini d’un mes
aquesta modificació puntual i la resta de documentació que
s’hi conté, així com el conveni urbanístic subscrit en data
26-4-2007 i que forma part integrant d’aquest expedient i amb
el qual es preveu
finalitzar i deixar sense electes la
petició i l’expedient d’expropiació dels terrenys qualificats
com a zona verda. 3r.- Acordar la suspensió, pel termini d’un
any, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets
i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització
complementaris, com també de l’atorgament de llicències de
parcel·lació
de
terrenys,
d’edificació,
reforma,
o
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial
en l’àmbit delimitat pel plànol de suspensió de llicències
que consta en el document d’aprovació inicial d’aquesta
modificació puntual del Pla General. No se suspenen les
llicències
d’enderroc
d’edificacions.
4t.Aquesta
documentació que s’exposa a informació pública també podrà
ser
consultada a través del web de l’ajuntament, durant
aquest termini, a l’adreça w w w.figuresciutat.com 5è.Trametre un exemplar de la Modificació puntual, per a
l’emissió de l’informe corresponent, als serveis territorials
del Departament de Medi Ambient i als serveis d’Habitatge, de
la Generalitat de Catalunya. 6è.- Notificar l’anterior acord,
als titulars de drets inclosos al polígon d’actuació que es
contempla en aquest expedient de modificació puntual del pla
general. 7è.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció
de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels
acords anteriors.”
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
continuen amb la postura que mantenen en aquest casos i que
votaran en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que a la plana 11 de la memòria del document com un
dels objectius parla que aquesta zona residencial ha
d’enllaçar les àrees de la zona de la Marca de l’Ham amb les
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àrees urbanes de la banda de l’Eixample de Llevant; que això
no és cert; que suposa que el document de Fridasa va servir
d’orientació; que el cortar y pegar ha produit aquest error i
que s’hauria d’esmenar la memòria suprimint en el full número
11 l’expressió “de la marca de l’ham amb les àrees urbanes de
la banda de l’eixample de llevant”.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA d’aprovar l’esmena presentada pel senyor Solé Soler.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit amb la
supressió en la memòria de l’expedient segons l’esmena
aprovada per unanimitat. El Ple de l’Ajuntament ACORDA
d’aprovar-lo en votar-hi a favor els setze senyors següents:
Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez,
Merideño Fernández, Ayats Planagumà, Canet Coma, Solé Soler,
Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Calvó
Espigulé i Vila Vicente; i en contra, els dos senyors
següents: Casas Luís i Municoy Boniello.
----11. Urbanisme: S’aprova inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit
delimitat per la prolongació dels carrers Mestre Falla, Damas
Calvet i Fluvià. El senyor Balada Ventura procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“Els
serveis
tècnics
municipals
han
elaborar
la
modificació puntual del pla general a l’àmbit delimitat per
la prolongació del carrer Mestre Falla, el carrer Damàs
Calvet i el carrer Fluvià, a l’objecte de la millora del
sistema viari, la ordenació de l’edificació i del sostre
existent, delimitant diferents polígons d’actuació per a
garantir-ne la seva gestió. Examinat tot l’anterior, i 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, el que disposa el
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 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, la Comissió Informativa
General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords
següents: 1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
pla general a l’àmbit delimitat per la prolongació del carrer
Mestre Falla, el carrer Damàs Calvet i el carrer Fluvià. 2n.
Exposar al públic per termini d’un mes aquesta modificació
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puntual i la resta de documentació que s’hi conté. 3r.Aquesta documentació que s’exposa a informació pública també
podrà ser
consultada a través del web de l’ajuntament,
durant aquest termini, a l’adreça w w w.figueresciutat.com
4t.- Trametre un exemplar de la Modificació puntual, per a
l’emissió de l’informe corresponent, als serveis territorials
del Departament de Medi Ambient i als serveis d’Habitatge. I
a l’Agència Catalana de l’Aigua. 5è.- Acordar la suspensió,
pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització complementaris, com també de l’atorgament de
llicències
de
parcel·lació
de
terrenys,
d’edificació,
reforma, o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o
ampliació
d’activitats
o
usos
concrets
i
d’altres
autoritzacions
municipals
connexes
establertes
per
la
legislació sectorial en l’àmbit delimitat pel plànol de
suspensió de llicències que consta en el document d’aprovació
inicial d’aquesta modificació puntual del Pla General. No se
suspenen les llicències d’enderroc d’edificacions. 6è.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que s’hauria d’introduir una esmena en el dictamen que
consistiria en afegir com a nou punt sisè de la part
dispositiva un acord que digués el següent: 6è.- Aprovar el
document adjunt titulat “Conveni urbanístic per a la
modificació de reordenació de volums i cessió d’un nou espai
públic, supeditat a la modificació puntual del Pla General,
al carrer Damas Calvet” i que com a conseqüència d’aquesta
esmena l’actual punt 6è. passaria a ser el 7è.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que es
tornen a trobar amb un dels temes que estaven inclosos dins
del projecte de nova estació; que des del grup popular no
estan d’acord amb aquest projecte ni amb el que va passar a
l’anterior ple de la zona Turó Baix perquè consideren que
aquestes dues actuacions puntuals a cada extrem d’aquella
zona pot arribar a hipotecar el desenvolupament d’aquell
sector; que consideren s’hauria de fer un estudi general més
acurat i estudiat que agafes la zona intermitja i conectés
els tres sectors i que al ser una altra modificació puntual
del pla general votaran en contra.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Solé Soler
que diu que la posició d’Esquerra Republicana sempre ha estat
18

que si no hi havia l’acord del total dels propietaris
donarien suport; que en aquest cas no els consta que hi sigui
i que no donaran suport.
Seguidament, intervé el senyor Vila Vicente que diu que
tal com ha explicat el senyor Casas això és una modificació
del pla general que forma part del que havia estat l’intent
de modificació del pla general conegut com a nova estació;
que la informació que tenen des de Convergència i Unió es fa
amb el consens dels propietaris afectats i acceptant els
criteris que ells mateixos han suggerit; que havien dit que
sempre que hi hagués acord i no s’hipotequessin possibles
solucions de futur hi donarien suport.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA d’acceptar l’esmena presentada per la Presidència.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que
diu que té constància que no tots els propietaris afectats
estan d’acord; que hi ha una sèrie de comunitats de
propietaris que els afecta la part de darrera de les seves
propietats que ni tan sols han estat citats i que creu que
s’hauria d’haver explicat a tothom.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que no sap si el senyor Santi Vila té més
informació que el grup d’Esquerra Republicana; que en
l’expedient no hi constava cap conveni i que a última hora se
n’ha adjuntat un en el qual s’ha hagut de fer una esmena i
que si hi ha un consens entre tots els propietaris ningú els
ha informat.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que hi ha un consens majoritari; que el tema surt a
informació pública; que es podran presentar al.legacions i
que per prendre decisions i tenir el 100% de l’acord és molt
difícil; que aquesta modificació neix amb un alt acord de les
propietats que han intervengut en tot el procés d’ordenació
d’aquesta zona i que ara tindrà la tramitació i informació
que permetrà analitzar altres aspectes que puguin sorgir.
---- Durant la intervenció de la Presidència, a les vint
hores i trenta-cinc minuts, compareix la senyora Perxas Seras
que s’incorpora a la sessió.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que malament es pot arribar al 100% de
l’acord dels propietaris si no es parla amb ells i que hi ha
uns quaranta veïns que no en saben res.
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Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que ara s’obrirà un període per poder presentar al.legacions
i suggeriments.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Solé Soler que diu que està d’acord amb el que acaba de dir
la Presidència sobre que quan es governa no sempre es pot fer
amb el 100% d’acord, ja que sinó es podria fer molt poca
cosa; que estan parlant d’un àmbit on les susceptibilitats
estan força elevades; que prové de la participació que
sortosament no va arribar a bon port i que creuen que en
aquest cas hauria estat convenient arribar al 100% de
l’acord.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que amb l’aprovació provisional la finalitat es poder
arrodonir aquest acord.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament adopta per dotze vots a favor, que són
els dels senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente i Perxas Seras; i en contra, que
són els dels set senyors següents: Canet Coma, Solé Soler,
Bertran Soler, Besora Causadias, Brugués Pujol, Casas Luís i
Municoy Boniello l’acord següent:
“Els serveis tècnics municipals han elaborar la
modificació puntual del pla general a l’àmbit delimitat per
la prolongació del carrer Mestre Falla, el carrer Damàs
Calvet i el carrer Fluvià, a l’objecte de la millora del
sistema viari, la ordenació de l’edificació i del sostre
existent, delimitant diferents polígons d’actuació per a
garantir-ne la seva gestió. Examinat tot l’anterior, i 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, el que disposa el
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 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, el Ple de l’Ajuntament
acorda: 1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
pla general a l’àmbit delimitat per la prolongació del carrer
Mestre Falla, el carrer Damàs Calvet i el carrer Fluvià. 2n.
Exposar al públic per termini d’un mes aquesta modificació
puntual i la resta de documentació que s’hi conté. 3r.Aquesta documentació que s’exposa a informació pública també
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podrà ser
consultada a través del web de l’ajuntament,
durant aquest termini, a l’adreça w w w.figueresciutat.com
4t.- Trametre un exemplar de la Modificació puntual, per a
l’emissió de l’informe corresponent, als serveis territorials
del Departament de Medi Ambient i als serveis d’Habitatge. I
a l’Agència Catalana de l’Aigua. 5è.- Acordar la suspensió,
pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització complementaris, com també de l’atorgament de
llicències
de
parcel·lació
de
terrenys,
d’edificació,
reforma, o rehabilitació de construccions, d’instal·lació o
ampliació
d’activitats
o
usos
concrets
i
d’altres
autoritzacions
municipals
connexes
establertes
per
la
legislació sectorial en l’àmbit delimitat pel plànol de
suspensió de llicències que consta en el document d’aprovació
inicial d’aquesta modificació puntual del Pla General. No se
suspenen les llicències d’enderroc d’edificacions. 6è.Aprovar el document adjunt titulat “Conveni urbanístic per a
la modificació de reordenació de volums i cessió d’un nou
espai públic, supeditat a la modificació puntual del Pla
General, al carrer Damas Calvet”. 7è.- Facultar l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----12.
Assistència
social:
S’aprova
un
conveni
de
col.laboració amb el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis
Socials. El senyor Quiroga Martínez procedeix a la lectura
del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“Vist l'escrit enregistrat d'entrada amb el núm. 6578 de
data 30.3.2007 que presenta la Sra. Rosa Angelats Quintana,
directora del Consorci "Centre d'Acolliment i Serveis
Socials" de Girona, i la proposta de conveni de col.laboració
entre l'esmentat Consorci i aquest Ajuntament en ordre a una
millor atenció i a l'allotjament temporal de persones sense
recursos, en el seu centre d'acolliment, durant l'any 2007;
Vist que es considera convenient pels interesos públics la
signatura de l'esmentat conveni, la Comissió Informativa
General proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords
següents: 1r. Aprovar el conveni de col.laboració entre el
Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials i l'Ajuntament
de Figueres en ordre a una millor atenció i a l'allotjament
temporal de persones sense sostre i sense recursos, en el
centre d'acolliment del Consorci
, durant l'any 2007 que
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s'adjunta, en virtut del qual l'Ajuntament de Figueres
disposarà d'una plaça diària al centre durant 365 dies a
l'any, per una quantitat de col.laboració anual per atendre
els serveis conveniats de 10.011,95 euros, més una quota de
360,60 euros anyals com a manteniment del centre, amb càrrec
a la partida pressupostària núm. 07.11.4102.480. 2n. Facultar
l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució de l'acord anterior. “
----13. Ensenyament: S’aprova un conveni de col.laboració amb
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització
d’accions d’informació, orientació i formació per a joves
desescolaritzats i en atur, Plans de Transició al Treball. La
senyora Ayats Planagumà procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“A la comarca de l’Alt Empordà i en la seva àrea
d’influència existeix un col·lectiu de joves desescolarizats
i en situació d’atur que ha finalitzat l’ensenyament
obligatori sense haver obtingut una titulació que els permeti
continuar en el sistema educatiu, col·lectiu que requereix
d’una acció específica d’orientació i formació que els
faciliti la seva incorporació a la vida activa. El
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà van endegar el curs 98-99 un programa de garantia
social en la modalitat “ Pla de transició al treball “ amb
l’objectiu d’afavorir la inserció d’aquest joves i/o si
s’escau, la seva inserció en el sistema educatiu, per tal de
millorar les seves possibilitats d’ocupació en el futur,
d’acord amb els objectius dels programes de garantia social.
Els resultats del programa, tant formatius com d’inserció, es
valoren com a molt positius. Vist allò que es disposa al
decret 123/2002 de 16 d’abril del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, pel qual estableix l’ordenació
dels Programes de Garantia Social a Catalunya, a la resolució
EDU/2529/2006 de 19 de juliol, d’autorització d’aquest
programa, i allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, i del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de
juny, la Comissió Informativa General proposa al Ple de
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l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: Primer: Aprovar
el document titulat “Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
per
a
la
realització
d’accions
d’informació
orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur,
Plans de Transició al Treball, de data 19 d’abril de 2007,
que s’adjunta annex, per triplicat. Segon. Facultar a
l’Alcaldia Presidència perquè dugui a terme tants actes i
gestions com calguin per a l’execució de l’acord anterior.”
----14. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació
del Pla General del sector de l’Aigüeta. El senyor Balada
Ventura procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en
sessió de 15 de març de 2007, va acordar aprovar
definitivament la modificació puntual del pla general al
sector l’Aigüeta, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de
Figueres, i redactada per l’arquitecte Josep Palomeras, si
bé, supeditava la publicació d’aquesta modificació puntual a
la incorporació d’una sèrie de precisions, i concrecions, les
quals han estat incorporades al text refós aportat amb escrit
registrat d’entrada núm. 8005, de 23 d’abril d’enguany, per
part de l’arquitecte redactor. Per altra banda, i en relació
amb les previsions que es contemplen en aquesta modificació
puntual, l’Ajuntament va subscriure un conveni expropiatori
aprovat per l’Ajuntament Ple del dia 1 de juny de 2006, en
base al qual
es va expropiar, per mutu acord, la finca
registral 5.598 de 916,9 m2 de superfície i afectada pel
projecte de millora general i condicionament de la carretera
C-252, i valorada en 1.708.364 euros. Aquest conveni de mutu
acord preveia pel que respecta a la liquidació del preu
pactat que aquest seria assumit per l’entitat Bac Valves, SA,
si bé aquesta assumpció del pagament restava condicionada al
manteniment del sostre proposat en aquesta modificació
puntual. Per això, amb l’acord de la CTU de
15 de març
últim, i amb l’acord que es proposa, en aprovar-se dita
modificació puntual sense reduir-se el sostre previst pel
sector, s’ha d’entendre acomplerta la condició establerta al
conveni expropiatori, abans del termini previst, i per
acomplerta la condició pactada, de manera que res ha d’abonar
l’ajuntament per causa de dita expropiació. Examinat tot
l’anterior, i de conformitat amb el que disposa el Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
que 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, la Comissió
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
acords següents:
1r.- Aprovar el text refós de la
modificació del pla general al sector de l’Aigüeta, que
incorpora les determinacions establertes per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, adoptades en la sessió de
15 de març de 2007, i trametre aquest expedient a la Comissió
instant la seva aprovació definitiva. 2n.- Notificar aquests
acords a l’entitat Land Build Promociones, SL i a l’entitat
Bac Valves, SA, i donant trasllat d’una còpia compulsada de
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió del 15 de març últim, i donant per
acomplerta, en temps i forma,
la condició establerta
respecte del pagament del preu pactat en relació amb el
conveni expropiatori de 7 d’abril i aprovat per l’ajuntament
ple en sessió de l’1 de juny de 2006, i, atès que no s’ha
produit cap tipus de reducció del sostre previst per al
sector, no correspon a l’Ajuntament d’abonar l’import
del
preu pactat, de conformitat amb el previst a la clàusula
Quarta
del
referit
conveni.
3r.Facultar
l’Alcaldia
presidència per a l’adopció de tants actes i gestions com
calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----15. Urbanisme: S’aprova el text refòs de la modificació
del pla parcial del sector Fages de Climent A a la illa I. El
senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent el qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en
sessió de 8 de febrer de 2007, va acordar suspendre la
tramitació de la modificació del pla parcial del sector Fages
de Climent A, a l’illa I, fins a la incorporació de la
qualificació com a sistema viari i la seva cessió gratuïta de
l’espai que es proposava com de cessió d’ús i que permetrà la
prolongació del carrer Àurea de Sarrià fins a l’avinguda
Fages de Climent, i garantint-ne la seva urbanització i
cessió a l’Ajuntament.Amb escrit registrat d’entrada núm.
8751 del 2 de maig, l’entitat Immobiliària Catalana, SA,
promotora d’aquesta modificació del pla parcial, aporta el
text refós d’aquesta modificació del pla parcial,
que
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incorpora dites previsions, i assenyala que “el promotor es
compromet a aportar el document de cessió i el projecte
d’urbanització
abans
de
la
publicació
de
l’aprovació
definitiva per la CTUG”. Examinat tot l’anterior, i 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, el que disposa el
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 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, la Comissió Informativa
General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels acords
següents: 1r.- Aprovar el text refós de la modificació del
pla parcial del sector Fages de Climent A, a l’illa I, que
incorpora les determinacions establertes per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, adoptades en la sessió de 8
de febrer de 2007, i trametre aquest expedient a la Comissió
instant
la
seva
aprovació
definitiva.
2n.Facultar
l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.”
----16. Habitatges: S’aprova un conveni amb l’empresa pública
Adigsa per a la col.laboració mútua en l’adjudicació
d’habitatges de promoció pública o protecció oficial. El
senyor Balada Ventura procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“El
dret
d’accés
a
l’habitatge
obliga
a
les
administracions públiques que disposen de competències en
aquesta matèria a fer un esforç, tant per a impulsar les
actuacions concretes que donen lloc a satisfer aquest dret
bàsic, des d’un punt de vista material i tangible, com també
per a procurar que l’exercici d’aquestes competències en
matèria d’habitatge es desenvolupi en el marc de la més
estreta
coordinació y col·laboració possibles, entre
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. D’acord amb
l’anterior una d’aquestes iniciatives es concreta ara amb la
possibilitat d’adjudicar 48 habitatges de protecció oficial,
ja construïts, per a joves, en règim de lloguer, a l’Horta
de l’Hospital. Per això, és necessari el comú acord entre la
Direcció General de l’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, l’empresa pública ADIGSA, i l’Ajuntament de
Figueres, a través del conveni adjunt, amb l’empresa pública
ADIGSA,
per
a
col·laborar
en
l’adjudicació
d’aquests
habitatges, i amb l’establiment de les Normes particulars
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d’aquest procés d’adjudicació de 48 habitatges de protecció
oficial, en règim de lloguer, per a joves, a la promoció
“Horta de l’Hospital. III” de Figueres, que també s’adjunten.
Vistos els informes tècnics i jurídic, i atès el que disposen
el Reial Decret 801/2005, de l’1 de juliol, pel qual s’aprova
el pla estatal 2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans
a l’habitatge, el Decret 244/2005, de 8 de novembre,
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007,
i l’acord plenari de 20 d’octubre de 2004, pel qual s’aprova
el Pla Local de l’Habitatge 2004-2007, i en el desplegament
del qual, s’inclou aquesta promoció de 48 habitatges per a
joves. I, 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, el
que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
que 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, la Comissió
Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
acords següents: 1r.- Aprovar el conveni adjunt amb l’empresa
pública ADIGSA, per a la col·laboració mútua en l’adjudicació
d’habitatges de promoció pública o protecció oficial que
resten per adjudicar al municipi. 2n.- Aprovar les Normes
particulars del procés d’adjudicació de 48 habitatges de
protecció oficial, en règim de lloguer, per a joves, a la
promoció “Horta de l’Hospital. III” de Figueres. 3r.Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
Seguidament,
intervé
la
Presidència
que
diu
que
s’haurien d’introduir unes esmenes a les Normes que
consisteixen en suprimir a la línia 12 del full número 2
l’expressió “De l’11 al 29 de juny” per la de “De l’11 de
juny al 2 de juliol; que en la línia 4 del full número 4
entre
les
paraules
“sol.licitant”
i
“estiguin”
s’ha
d’introduir l’expressió “i cosol.licitant” i que en la línia
6 del full número 4 després de la paraula “sol.licituds”,
s’ha d’afegir l’expressió “o bé 3 anys de manera discontinua
en els últims 5 anys”; que es refereix a 3 anys
d’empadronament seguits o bé 5 de discontinuus; que això
s’introdueix perquè s’havien formulat suggeriments per part
de joves que per motius d’estudi s’havien hagut d’empadronar
en un altre municipi i que resulta que no computaven a l’hora
de retornar a la ciutat.
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A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, les esmenes abans transcrites.
Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per
unanimitat,
el
dictamen
abans
transcrit
amb
la
incorporació a les Normes de les esmenes presentades per la
Presidència.
----17. Urbanisme: S’aprova un conveni amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya per a la redacció d’un estudi previ d’una ronda
urbana per a connectar els terrenys de la Nova Estació de
Figueres amb la Ronda Nord. El senyor Balada Ventura
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“El desenvolupament urbanístic de Figueres ha d’anar
acompanyat, simultàniament, de les previsions necessàries per
al desenvolupament de la mobilitat urbana, sostenible, i en
el conjunt de la seva àrea d’influència i connexió. D’acord
amb el conveni adjunt, es proposa fixar el marc de
col·laboració idoni, amb la Generalitat de Catalunya, per a
la redacció d’un estudi previ d’una ronda urbana per a
connectar els terrenys de la nova estació de Figueres, amb la
Ronda Nord, a través d’un túnel, pels terrenys del sud del
Castell de Sant Ferran.
D’acord amb l’anterior i 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, el que disposa la
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat, en relació amb
el que preveu el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la
Comissió Informativa General proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels acords següents: 1r.- Aprovar el conveni
adjunt, amb el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l’objecte de la
redacció d’un estudi previ d’una ronda urbana per a connectar
els terrenys de la nova estació de Figueres, amb la Ronda
Nord, a través d’un túnel, pels terrenys del sud del Castell
de Sant Ferran. 2n.- Facultar l’Alcaldia presidència per a
l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que s’està donant suport practicament a tot el que
s’està plantejant; que aquests temes arriben al ple amb
improvisació i presses; que tantes rectificacions provoquen
errades al “retallar i enganxar”; que creu hi ha hagut temps
27

per fer-ho d’una altra manera; que hi donen suport perquè si
el fí és bo en general voten a favor; que no és la millor
manera que temes tan importants arribin d’aquesta manera al
plenari; que des d’Esquerra Republicana proposen una esmena
que esperen no hi hagi inconvenient en acceptar; que van ser
els primers en parlar de la viabilitat d’un tunel; que
consisteix en canviar una expressió de tal forma que on diu
“connectar els terrenys de la nova estació de Figueres” es
canvïi “nova estació” per “Zona oest”; que pensen que no
espatlla rés tenint en compte que és un conveni per estudiar
la viabilitat d’un tunel i que suposen no hi haurà problemes
en acceptar aquesta esmena.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que el
govern no accepta l’esmena; que el Diari Oficial de la
Generalitat d’avui ha publicat la licitació de la redacció de
l’estudi informatiu; que aquesta licitació diu textualment:
“Objecte. Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi
informatiu de la millora general ronda Nord de Figueres des
de l’estació de Figueres fins al punt kilomètric 7 de la
Nacional II A tram Figueres”; que és una realitat assumida
pel Ministeri de Foment, per la Generalitat de Catalunya, per
Renfe i per Adif; que ara s’estan desplegant els acords per
fer possible les noves infraestructures, les conexions i
l’accessibilitat; que el conseller Joaquím Nadal va ratificar
que és definitiu l’emplaçament de la nova estació de Figueres
i el nou traçat de les xarxes ferroviàries al seu pas per
l’àrea urbana; que no es pot negar una realitat i que des del
govern no poden acceptar l’esmena que planteja el senyor
Canet.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que en l’esmena no es nega rés; que només
es diu que es modifiqui “nova estació” per “zona oest”; que
hi ha l’accés a l’Hospital i moltes altres coses per accedirhi; que si es diu tantes vegades que es busquen consensos no
pejudica posar “zona oest de Figueres”; que es manté amb
l’esmena i que es voti; que si no surt aprovada no votaran en
contra del dictamen, sinò que s’abstindran.
Seguidament, intervé el senyor Vila Vicente que diu que
des de Convergència i Unió creuen que aquest és un projecte
imprescindible i necessari; que el projecte de construcció
d’aquest tunel s’havia plantejat a l’anterior mandat; que en
aquest mandat el grup d’Esquerra Republicana ho va posar
sobre la taula després que el govern ho plantegés com un dels
reptes a assolir a mig termini; que no creu que per una
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discusió de nomenclatura s’hagi de deixar de recolzar una
iniciativa; que l’esmena que proposa el senyor Canet crearia
confusió perquè creu que és absolutament irrefutable on
s’instal.larà la nova estació; que una altra cosa és que des
d’Esquerra Republicana es plantegin si és un valor que també
arribi l’estació del tren convencional; que la nova estació
estació es trobarà allà vinculada al TGV i probablement
vinculada també al tren convencional; que intentar fer veure
que no se sap que allà anirà la nova estació seria un
exercici de confusió que no s’ha de fer i que no recolzarà
l’esmena, però sí el dictamen tal i com està proposat.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que la implicació del govern de la
Generalitat en aquest estudi informatiu ve reforçat per
l’existència de la futura nova estació i que sinó no donaria
sentit a la construcció del tunel i a la prolongació de la
Ronda Nord.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
per buscar un consens la solució podria ser introduir una
esmena que consistiria en substuir en el punt 1r. de la part
dispositiva del dictamen l’expressió “per a connectar els
terrenys de la nova estació de Figueres” per l’expressió “que
connectarà els terrenys a la zona oest de Figueres on aniran
ubicats els terrenys de la futura nova estació de Figueres”;
que representa un concepte més ampli; que afecta tot el
sector oest i que allà hi pot haver ubicada, entre altres
coses, la nova estació.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que agraeix els esforços del senyor Casas
per buscar un consens; que accepta que es derroti la seva
esmena i que no votarà en contra del dictamen, sinò que
s’abstindrà.
Seguidament, torna
a intervenir el senyor Casas Luís
que diu que la seva esmena dòna un concepte més ampli.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que el govern accepta la modificació del
dictamen amb l’esmena que proposa el senyor Casas per
l’esforç que ha fet de sintèsis i que no fa perdre sentit al
dictamen.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació l’esmena presentada pel senyor Canet Coma.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA de no aprovar-la en votar-hi a
favor el cinc senyors següents: Canet Coma, Solé Soler,
Bertran Soler, Besora Causadias i Brugués Pujol; i en contra,
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els catorze senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente, Perxas Seras, Casas Luís i
Municoy Boniello.
A continuació, se sotmet a votació l’esmenda presentada
pel senyor Casas Luís. El Ple de l’Ajuntament ACORDA
d’aprovar-la en votar-hi a favor el catorze senyors següents:
Armangué Ribas, Balada Ventura, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Casellas Borrell, Macau Oliva, Quiroga Martínez,
Merideño Fernández, Ayats Planagumà, Calvó Espigulé, Vila
Vicente, Perxas Seras, Casas Luís i Municoy Boniello; i en
abstenir-se els cinc senyors següents: Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias i Brugués Pujol.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, el
Ple de l’Ajuntament adopta per catorze vots a favor, que són
els dels senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente, Perxas Seras, Casas Luís i
Municoy Boniello; i cinc abstencions, que són les dels
senyors següents: Canet Coma, Solé Soler, Bertran Soler,
Besora Causadias i Brugués Pujol l’acord següent:
“El desenvolupament urbanístic de Figueres ha d’anar
acompanyat, simultàniament, de les previsions necessàries per
al desenvolupament de la mobilitat urbana, sostenible, i en
el conjunt de la seva àrea d’influència i connexió. D’acord
amb el conveni adjunt, es proposa fixar el marc de
col·laboració idoni, amb la Generalitat de Catalunya, per a
la redacció d’un estudi previ d’una ronda urbana per a
connectar els terrenys de la nova estació de Figueres, amb la
Ronda Nord, a través d’un túnel, pels terrenys del sud del
Castell de Sant Ferran.
D’acord amb l’anterior i 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, el que disposa la
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat, en relació amb
el que preveu el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Ple
de l’Ajuntament acorda: 1r.- Aprovar el conveni adjunt, amb
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, a l’objecte de la redacció d’un
estudi previ d’una ronda urbana que connectarà els terrenys a
la zona oest de Figueres on aniran ubicats els terrenys de la
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futura nova estació de Figueres, amb la Ronda Nord, a través
d’un túnel, pels terrenys del sud del Castell de Sant Ferran.
2n.- Facultar l’Alcaldia presidència per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”
----18. Urbanisme: S’aprova l’acta complementària a les actes
de mutu acord per a l’expropiació de béns i drets afectats
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 de
novembre de 2006. El senyor Balada Ventura procedeix a la
lectura del dictamen següent el qual s’ACORDA d’aprovar per
unanimitat:
“L’Ajuntament Ple, en sessió de l’1 de setembre de 2005,
va aprovar el conveni amb el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (DPTOP) per a
l’adequació del la C-252, Tram: Figueres Peralada en el terme
municipal de Figueres, entre els punts kilomètrics 40,250 i
41,180. El projecte d’aquest tram
i millores ha estat
aprovat pel DPTOP
amb data 22 de desembre de 2005 que ha
encarregat a l’empresa GISA (Gestió d’Infrastructures, SA)
l’execució d’aquestes obres. El projecte, pel que respecta al
terme municipal de Figueres, ascendeix a la quantitat de
(IVA inclòs) de pressupost d’execució i el
2.694.257,06
desviament dels serveis afectats es valora en la quantitat de
(IVA inclòs). I, l’Ajuntament ple, en sessió de
730.074,02
2 de febrer de 2006, ha aprovat el conveni per a l’execució
de les obres amb l’empresa pública de la Generalitat GISA
(Gestió d’Infrastructures SA) en base al qual l’Ajuntament de
Figueres adopta el compromís d’assumir el 50% del cost de les
obres,
i a fer-se càrrec del total cost de les
expropiacions, i a la posada a disposició dels terrenys
afectats disponibles i amb les previsions relatives a
l’execució d’aquestes obres i al pagament de la part assumida
per l’Ajuntament, essent el moment de la finalització de les
obres previst dins l’exercici econòmic de 2007. En base a
aquest projecte l’Ajuntament de Figueres ha impulsat i
resolt, per mutu acord, l’expropiació d’una part dels béns i
drets afectats, d’acord amb les actes de mutu acord que es
consten a l’expedient. Com sigui que
l’execució d’aquest
projecte
hi
concorren
les
circumstancies
de
millora
substancial de la seguretat viària i de mobilitat d’aquest
tram, que el projecte resol i que motiven la declaració de la
urgent ocupació dels béns i drets de necessària ocupació,
segons criteri d’aquest ajuntament, com a administració
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beneficiària de l’expropiació, i, sense perjudici de la
resolució que al respecte correspongui adoptar per part de la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de
Política
Territorial
i
Obres
Públiques,
que
és
l’administració expropiant, és per això que es proposen els
acords que segueixen. Alhora, en compliment dels convenis
esmentats, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de les actes
de
mutu
acord
signades
i
posar
a
disposició
de
l’administració actuant i titular del servei, els béns i
drets obtinguts, als efectes d’obtenir la seva plena
disponibilitat per a l’execució de les obres, obres que una
vegada finalitzades, donaran lloc a la cessió d’aquest tram
viari a l’Ajuntament de Figueres. En el transcurs d’execució
de les obres del projecte, s’ha constatat que resulta
imprescindible ampliar els béns i drets que van ser objecte
de les actes de mutu acord aprovades pel Ple de l’Ajuntament
en data 2 de novembre de 2006. Aquesta major afecció de la
superfície objecte d’expropiació de les finques, implica
també l’afecció de varis elements que no es van tenir en
compte quan es van signar les actes de mutu acord. Aquests
elements són: 1 filera amb dos ceps emparrats, 1 figuera de
més de 40 anys del tipus coll llarg, 2 arbusts ornamentals, 3
nesprers (1 de gran port), 1 avet de més de 7 metres
d’alçada, 1 olivera de port mitjà, 4 rosers, 1 llorer, 5 ml
de tanca amb arbust ornamental, 9 m2 de terra enrajolat i 127
m2 de zona enjardinada. La valoració total puja a la
quantitat de 3.677 euros.
Per tot l’anterior i vist
l’informe jurídic, que consta a l’expedient, i d’acord amb el
que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de
16 de desembre de 1954 i l’article 56 del seu reglament, i
atès
l’establert al Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril i el que disposa el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, així com el que disposa
el Reial Decret 2/2002, de 16 de juny pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, i el que disposa la Llei 39/1998, de 28 de
desembre reguladora de les hisendes locals, la Comissió
Informativa General proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels
següents acords: 1r.- Aprovar l’acta complementària a les
actes de mutu acord per a l’expropiació de béns i drets
afectats signades amb el senyor Joan Falgueras Casellas i
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de novembre de
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2006, i que s’adjunta a aquest dictamen. 2n.- Posar a
disposició els terrenys i béns afectats als que es refereix
aquesta acta complementària, a la Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per a l’execució de
les obres del projecte de condicionament de la carretera C252, pk 40,245 al 41,165 Tram Figueres, i a l’empresa GISA
(Gestió d’Infrastructures, SA), empresa autoritzada per la
Generalitat, per a la promoció i l’execució d’aquestes obres.
3r.- Sol·licitar que en la fase d’execució de les obres,
l’empresa GISA, amb la col·laboració dels serveis tècnics
municipals, tingui cura i supervisi l’efectiu compliment dels
compromisos de restitució dels elements i serveis afectats
als que fa referència l’acta complementària adjunta. 4rt.Donar trasllat dels anteriors acords al titular dels béns i
drets signant de l’acta complementària. 5è.- Facultar
l’alcaldia presidència per a l’execució dels acords anteriors
així com per a donar trasllat de la certificació de retenció
de crèdit corresponent per atendre el pagament dels béns i
drets d’urgent ocupació.”
----19. Assumptes urgents. A l’apartat d’assumptes urgents es
produeixen les següents intervencions.
----Patrimoni municipal: Es sol.licita a l’Estat la cessió
del Castell de Sant Ferran i a la Junta de Promotors del
Consorci del Castell de Sant Ferran la modificació dels
estatuts. La Presidència procedeix a la lectura de la moció
següent:
“Vist l´acord del Ple de l´Ajuntament de Figueres del 3
d´abril de 2003, pel qual s´aprova constituir el Consorci del
Castell de Sant Ferran de Figueres i del Ple de 27 d´octubre
de 2003, pel qual s´aprova el conveni de col.laboració entre
el Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i
l´Ajuntament de Figueres per la posada en valor cultural del
Castell de Sant Ferran. Vist l´acord del Ple de l´Ajuntament
de Figueres de 3 de febrer de 2005, pel qual es va aprovar
manifestar que la figura del Consorci continua essent un
instrument d’utilitat de cares al projecte de recuperació del
Castell i que es fa necessària una revisió dels actuals
estatuts del Consorci que permeti afavorir d’una manera més
clara la iniciativa civil i el lideratge de la ciutat. Vista
la resolució de 3 de maig de 2007, de la Direcció General del
Patrimoni de l´Estat, per la que es disposa la publicació de
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l´Ordre per la que es modifica la cessió a l´Ajuntament de
Barcelona del Castell de Montjuïc, per a ser destinat a
Centre de la Pau. Considerant que ha arribat el moment de
donar un nou impuls al procès de reconversió a usos públics i
civils del Castell de Sant Ferran a travès de la seva cessió
a la ciutat de Figueres, en aplicació de la llei del
patrimoni de les administracions públiques, que preveu la
cessió gratuïta de béns i drets a les entitats locals. Així
com l´enfortiment del Consorci com a ens de gestió del
Castell, integrat pel Ministeri de Defensa, Generalitat de
Catalunya i Ajuntament de Figueres, amb una modificació dels
seus estatuts, entre altres, perqué la Presidència la ostenti
l´Alcalde/ssa de Figueres
i els acords es prenguin per
majoria. Considerant que només amb un paper de lideratge de
la Ciutat de Figueres serà possible obrir una nova etapa que
permeti resituar el Castell de Sant Ferran, on pel seu valor
patrimonial i per la seva situació estratègia es mereix, i
amb la unitat d´acció de les forces polítiques figuerenques.
Per aquests motius, els sotasignants proposen al Ple de
l´Ajuntament l´adopció dels següents acords: 1.- Sol.licitar
a la Direcció General del Patrimoni de l´Estat del Ministeri
d´Economia i Hisenda, en aplicació de la llei del patrimoni
de les administracions públiques, que preveu la cessió
gratuïta de béns i drets a les entitats locals, la cessió del
Castell de Sant Ferran a l´Ajuntament de Figueres. 2.Sol.licitar a la Junta de Promotors del Consorci del Castell
de Sant Ferran, la modificació dels seus estatuts perqué la
Presidència la ostenti l´Alcalde/ssa de Figueres
i els
acords es prenguin per majoria, d´acord amb allò previst a
l´article 25 dels estatuts del Consorci. 3.- Autoritzar a
l´Alcaldia-Presidència per a l´execució de tants actes i
gestions com siguin necessaris per a l´execució dels acords
anteriors.”
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
unanimitat,
declarar
la
urgència
de
la
moció
abans
transcrita.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
han tingut dubtes a l’hora de donar suport a la moció; que no
en tenen respecte a quin hauria de ser el destí final del
Castell de Sant Ferran; que els sembla incoherent que el grup
d’Esquerra Republicana i el grup del govern van votar tots
dos en contra d’una moció presentada per Convergència i Unió;
que fa un any estaven d’acord amb la cessió, però pensaven
que el moment no era el més oportú; que mantenen que el
34

Castell s’ha de cedir, però que pensen que no ha canviat rés
des d’aquell moment fins ara; que el que ha canviat és que
s’acosten a una data determinada i s’acaba de passar una data
determinada; que la cessió del castell de Montjuïc s’ha
aconseguit amb unes condicions rebutjades en el seu moment;
que estan d’acord amb el fons de la qüestió, però que creuen
que la manera com s’hi ha arribat no és la més oportuna; que
votaran a favor perquè pensen que la ciutat ho necessita; que
treballaran conjuntament perquè en un futur pugui ser una
realitat; que votar a favor és una incoherència i que el
govern també ho hauria de reconèixer.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Vila
Vicente que diu que aquesta és una decisió que arriba tard;
que agraeix la generositat en l’exercici de memòria històrica
que ha fet el senyor Canet perquè va ser el febrer del 2005
quan el grup de Convergència i Unió va presentar per primera
vegada una moció que s’expressava en termes com a aquesta i
coincidia en el temps amb un debat que va obrir el candidat
Rodríguez Zapatero prometent a la ciutat de Barcelona que
retornaria el Castell de Montjuïc; que aprofitant les presses
que tenia el alhores candidat a president era el moment de
demanar que la ciutat se sumés a aquesta reivindicació; que
s’ha demostrat que si la ciutat no té la titularitat del
castell no pot fer cap tipus de cessió d’ús de cap dels
serveis; que des de Convergència i Unió el 2005 ho van
sol.licitar i que ara és el govern qui ho planteja; que ho
recolzaran; que li preocupa perdre complicitat; que ha estat
lamentable que s’hagin violentat les posicions respecte
representants del Ministeri de Defensa i amb la màxima
autoritat del consorci; que s’han de deixar de banda els
posicionaments partidistes i els oportunistes; que insta el
senyor Alcalde a reconduir aquesta situació; que aquesta
iniciativa la valoren com a positiva, però que ha començat
malament; que com Alcalde hagués actuat molt més reforçat
davant el president Montilla i el president Rodriguez
Zapatero si hagués anat recolzat per la unanimitat del
plenari; que no sap perquè primer va decidir enviar la carta
i després demana el recolzament del plenari; que té el
recolzament del plenari i que l’hauria tingut el primer dia
de l’endemà del mandat que s’acaba.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que en
el fons poden estar d’acord amb el tema, però que no els
agrada que no s’hagi parlat del manteniment del Castell; que
les condicions en què s’ha cedit el castell de Barcelona no
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es donen amb el de Sant Ferran; que el castell de Barcelona
és molt més petit i molt més arreglat; que el que preocupa al
grup Popular és la qüestió econòmica; que si es rep el
control del castell no se sap com es podrà mantenir; que
tenen por que pugui acabar com la plaça de Braus que es va
adquirir i que no s’hi ha fet rés i s’ha anat degradant; que
durant el mandat s’han presentat moltes mocions que s’han
intentat consensuar per la Junta de Portaveus; que aquesta
moció se’ls presenta per correu electrònic i que no creu que
sigui la manera idònia; que és un moment oportunista; que no
és d’una urgència vital; que s’hauria d’haver parlat amb els
membres del Consorci sobre el futur del Castell; que creuen
que a la llarga el Castell ha de passar a la ciutat, però que
no estan d’acord amb les formes i que no recolzen la
proposta.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que des del 3 de febrer de 2005 quan el plenari va
prendre una posició sobre aquest tema han canviat les
condicions en quant a la cessió; que es portava un any de
funcionament del consorci del Castell; que era un període de
temps curt per poder fer una anàlisi de com anirien les
coses; que hi havia la situació del castell de Montjuïc que
ha condicionat la posició de les diferents administracions en
relació al castell de Sant Ferran; que el funcionament del
consorci ha significat avenços significatius; que a l’edifici
de l’arsenal des de fa anys hi ha inversions directes del
Ministeri de Cultura per a la seva rehabilitació; que
l’Ajuntament, juntament amb el departament de Treball de la
Generalitat i el Fons Europeus, ha posat en funcionament una
escola taller que permet la rehabilitació de pavellons; que
hi ha hagut un important impuls de les visites culturals que
es traduexien a l’entorn de 30.000 visitants l’any; que el
consorci ha de tenir una altra orientació en la seva gestió
que permeti també la iniciativa privada; que només hi ha la
via de la cessió per aconseguir determinades finalitats com
és una gestió més integral del conjunt d’aquest patrimoni;
que han passat més de dos anys de l’anterior acord i que és
un temps més llarg que permet fer-ne valoracions; que des del
govern s’ha vist que una vegada resolta la via del castell de
Montjuïc calia fer un posicionament; que és important que
aquest acord neixi amb el suport de tres dels quatre grups
municipals; que a partir d’aquí la voluntat és de treballar
plegats i que el grup municipal que es queda al marge s’hi
pugui incorporar i que si en el futur hi ha nous grups en el
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consistori també hi puguin participar; que és un tema de
ciutat que va més enllà de la dialèctica de govern i
oposició; que seria bo que, una vegada passades les properes
dues setmanes, fos un tema que els juntés a tots a treballar
cap a un horitzó comú; que creu que l’esforç val la tema i
que aquesta és la voluntat del govern.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu que vol continuar fent l’exercici de memòria
històrica; que li consta per fons vinculades al govern del
moment que l’any 94 el govern de l’estat presidit pel PSOE va
estar en condicions de cedir l’ús del castell; que en aquells
moments hi va haver un canvi de govern a la ciutat i l’agenda
de preocupacions va variar; que és una dada que confirma que
el gran problema és que el govern no ha sapigut mai què fer
amb el castell; que s’han estat dotze anys sense cap projecte
i que ara s’ha sentit a dir que si continua com Alcalde hi
plantarà vinya; que si el govern hagués buscat un projecte de
veritat i hagués volgut trobar la complicitat dels sectors
empresarials aquests li haurien demanat si estava en
condicions de cedir l’ús del castell; que aquesta és la
primera condició que qualsevol sector empresarial que tingui
interès en tirar una iniciativa endavant posa sobre la taula
i que el problema que ha patit el castell, més enllà de la
forma jurídica i de la participació de les administracions,
és que el govern en els darrers dotze anys no ha tingut cap
projecte.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que la memòria històrica va bé per
recordar les coses; que l’any 1994 el govern de l’estat no va
plantejar mai la cessió del castell; que l’any 1995 quan hi
va haver un canvi a l’Ajuntament és quan el castell es
comença a obrir a la ciutat; que els primers acords amb
l’estat i els primers convenis subscrits es produeixen l’any
1996 que és quan es comencen a fer les primeres visites
culturals i s’obre el castell a la ciutat; que és a través de
l’impuls del govern d’aquests darrers 12 anys que hi ha hagut
tot el procés d’obertura; que és un procès que avui pot
semblar insuficient, però que vist en perspectiva té una
evolució positiva perquè es venia d’una situació totalment
tancada i d’un desinterés tant del propi Ajuntament, com del
govern autonòmic i del govern central; que els estatuts del
consorci es van concretar amb un govern a l’estat del Partit
Popular que va fixar una posició reforçant la presencia del
Ministeri de Defensa amb l’ostentació de la presidència i de
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la direcció per part de representants del Ministeri i per un
desinterés absolut per part del govern de la Generalitat fins
l’any 2003; que fins aquell moment el govern de Convergència
i Unió a la Generalitat de Catalunya va viure d’esquenes al
castell de Sant Ferran; que és a partir del canvi de govern
de la Generalitat quan hi ha una major implicació dels seus
representants al màxim nivell des de la Presidència i la
Vice-presidència; que fins aquells moments la representació
del govern de la Generalitat va recaure, com a màxim, al
delegat del govern a Girona i que amb el canvi de govern ha
recaigut, com a mínim, en el seu moment en el Conseller en
Cap, Josep Bargalló, i actualment en el Vice-president i que
aix+o demostra un altre interés en relació al castell; que el
Castell de Sant Ferran no va formar mai part de cap projecte
del govern de Catalunya mentre estava governada per
Convergència i Unió; que va oblidar el patrimoni més
important en dimensions que hi ha a Catalunya; que el
President de la Generalitat durant 23 anys va visitar
pràcticament tot el país i no consta que hi hagi fet una
visita oficial quan per les seves característiques i
dimensions creu que ho requeria; que això és una de les
conseqüències dels estatuts actuals perquè es van trobar amb
poca força en relació a la negociació amb el govern de
l’Estat; que en aquests dotze anys hi ha hagut un avenç
significatiu; que més de 250.000 persones han fet visites
culturals; que centenars i milers de persones han participat
en activitats obertes dins el castell; que s’ha produït una
important inversió per part del Ministeri de Cultura a
l’arsenal que en funció de les anualitats són 300.000 o
600.000 euros anuals amb càrrec als pressupostos de l’Estat;
que des de l’Ajuntament s’hi ha ubicat una escola taller que
representa una aportació econòmica important; que és evident
que a partir de les 0 hores d’avui comença una campanya
electoral; que creu que no s’hauria d’utilitzar el castell
com eina, tal com l’està utilitzant el senyor Vila; que li
retreu la manca d’objectivitat amb la seva anàlisi; que ha
explicat una història que no ha succeït; que ha explicat
aquests darrers 12 anys amb una mirada que no coincideix amb
la realitat i que l’important és que tres grups municipals es
posin d’acord en adoptar una posició que té trascendència de
futur.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Vila Vicente
que diu que no té perquè defensar la posició del govern de la
Generalitat de Convergència i Unió, ja que ell mateix va
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escriure articles criticant la posició del govern i del en
aquell moment delegat del govern senyor Carles Llorens; que a
les actes del plenari es poden seguir que va dir-li a
l’Alcalde que s’estaven equivocant com a ciutat a l’acceptar
la proposta d’estatuts que els plantejaven per al consorci;
que a mig termini s’haurien de revisar com estan fent ara;
que si es parla de memòria de tal com va anar aquella
discusió el 2003 l’Alcalde pot anar a l’hemeroteca i que sinó
li regalarà el llibre Del camell en un garatge on trobarà un
article publicat al Punt i podrà veure la posició que va
fixar en un mitjà escrit; que s’estava equivocant el govern
del Partit Socialista, la ciutat i el govern de la
Generalitat de Convergència i Unió; que no ve a defensar
Convergència i Unió, sinó els interessos de ciutat; que la
diferència en la seva posició al 2003 amb la de l’alcalde al
2005 és que en aquells moments els va convenir donar
cobertura al govern tripartit i no van voler comprometre el
govern de la Generalitat; que potser el senyor Canet podrà
admetre que aquest era el gran problema; que no es va voler
posar en una situació delicada al flamant govern tripartit
que va durar el que va durar; que ara estan en un context
electoral i tothom s’atreveix, fins i tot, amb el govern de
l’Estat quan ja es veu també que té els dies comptats i que
aquest és el canvi de circumstàncies.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que el govern tripartit encara dura; que
ha fet una intervenció més sinzera i més ajustada a la
realitat; que li dóna la raó; que el felicita perquè va posar
per davant els interessos de la ciutat; que des del govern en
aquell moment li van dir que el que calia era avançar; que
aprovar els estatuts d’aquell consorci era un avenç; que
s’entrava a formar part d’un nou ens que era el consorci que
els permetia fer camí; que tots deien que no era la solució
desitjada, però que convenia avançar; que avui es planteja
fer nous passos endavant perquè la situació permet fer aquest
plantejament; que si el debat es fés d’una forma més
asserenada trobarien els punts d’acord i que en l’anàlisi del
passat si no es tragués de contexte també tots hi estarien
d’acord.
Seguidament, torna a intevenir el senyor Canet Coma que
diu que és divertit veure’ls discutir sobre que si governs
tripartits, governs d’entesa, Convergència i Unió d’abans,
empipades i felicitacions; que el fet que estiguin amb
aquesta discusió demostra que s’estan acostant a les 12 de la
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nit; que l’Alcalde no l’ha convençut; que vol dir al senyor
Santi Vila que la posició d’Esquerra Republicana en aquell
moment no tenia rés a veure amb el que venia de fora; que no
era un tema polític, sinó que es pensava que sense unes
actuacions prèvies allò era un risc; que l’Alcalde potser el
convenceria amb una conversa més llarga de que han canviat
prou coses, però que de moment no l’ha convençut en absolut;
que poden acabar a les 10 o les 12 de la nit perquè Sant
Ferran dóna per molt, encara que no va donar per molt en
qüestions militars; que a cada campanya electoral hi surt
aquest tema i que aquesta vegada ha sortit abans d’hora; que
diu molt poc a favor d’un conjunt de governs de ciutat o de
plenaris perquè fa molts anys que totes les campanyes
electorals tenen de tema estrella el Castell; que s’obliden
del tema de les complicitats; que això que proposa el plenari
no ha caigut bé al consorci; que s’han fet actuacions a
l’entorn del Castell que es poden aplaudir des del punt de
vista urbanístic o ciutadà, però que s’han fet sense
consultar al consorci i que potser el moment més oportú era
un altre.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que no desisteix de convèncer el senyor
Canet sobre aquesta qüestió i que es tindrà temps per parlarne.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació la moció abans transcrit. El Ple de
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
disset senyors següents: Armangué Ribas, Balada Ventura,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Casellas Borrell, Macau
Oliva, Quiroga Martínez, Merideño Fernández, Ayats Planagumà,
Calvó Espigulé, Vila Vicente, Perxas Seras, Canet Coma, Solé
Soler, Bertran Soler, Besora Causadias i Brugués Pujol; i en
contra, els dos senyors següents: Casas Luís i Municoy
Boniello.
----20. Precs i preguntes. A l'apartat de precs i preguntes
es produeixen les següents intervencions:
----Ordenances municipals: Pregunta que formula el senyor
Casas Luís sobre si s’ha informat la proposta que va
presentar com al.legacions a l’expedient de modificació dels
preus públics del transport urbà. Fa ús de la paraula el
senyor Casas Luís que diu que en el ple del 12 de març es va
aprovar la modificació de la reglamentació general de preus
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públics del transport urbà; que dins el període d’exposició
pública van presentar al.legacions per intentar millorar la
proposta amb una serie de casos que creuen poden reunir els
requisits per gaudir de la gratuitat del transport urbà; que
avui se’ls ha comunicat que el període perquè les propostes
que necessitin majoria absoluta es puguin presentar i aprovar
és fins el dia 26; que vol saber si s’ha informat de la
proposta que van presentar i si es pensa portar a algun ple;
que s’estan aplicant unes ordenances que no estan aprovades
definitivament, tot i que és un benefici que tenen els
ciutadans i que voldria saber si li donaran resposta a
aquestes al.legacions.
---- Durant la intervenció del senyor Casas Luís, a les vinti-una hores i trenta minuts, prèviament autoritzat per la
Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Municoy
Boniello.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que les
propostes d’ampliació presentades pel grup Popular no han
pogut ser informades fins el moment perquè hi ha hagut les
fires pel mig que han impossibilitat un estudi acurat dels
efectes que tenen l’aplicació d’aquestes mesures; que abans
de prendre una posició li sembla coherent conèixer quins
efectes produeixen, tant a l’àmbit econòmic, com a l’àmbit de
gestió o de funcionament del servei; que no ha estat possible
tenir-ho pel Ple d’avui i que creu que pel ple ordinari del
mes de juny es podrien prendre els acords, ja que és un tema
que no requereix majoria.
----Durant la intervenció de la Presidència, a les vint-i-una
hores i trenta-un minuts, compareix el senyor Municoy
Boniello que es reincorpora a la sessió.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luis que diu que demana que es faci amb la màxima
urgència perquè en el cas que s’acceptessin les al.legacions
actualment s’estaria perjudicant una sèrie de persones que es
podrian beneficiar d’aquestes circumstàncies.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que creu que en el propers quinze dies no és convenient
convocar un ple per tractar d’aquesta qüestió i que la
voluntat és tenir el tema resolt pel ple ordinari del mes de
juny.
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----Ordenances municipals: Pregunta que formula el senyor
Casas Luís sobre si la Guàrdia Urbana ha portat a terme
actuacions en diversos llocs de la ciutat en relació amb el
consum de begudes alcohòliques en la via pública. Fa ús de la
paraula el senyor Casas Luís que diu que en el Butlletí
Oficial de la Província d’avui ha vist un edicte de
notificació d’infraccions de l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana per uns fets que van ocórrer a la Plaça
Josep Tarradellas relatiu a quatre persones que consumien
begudes alcohòliques i que havien trencat ampolles de vidre;
que vol demanar si aquests tipus d’actuacions de la Guàrdia
Urbana s’han portat també a terme en llocs com la plaça de
l’Estació, la plaça Catalunya, la plaça de l’Institut Ramon
Muntaner o la plaça Gal.la-Salvador Dalí; que, segons les
informacions que li han arribat, d’aquestes quatre persones,
tres eren menors d’edat i pregunta s’hi s’han pogut fer
averiguacions de qui els va proporcionar les begudes
alcohòliques.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que és un
expedient que es troba obert i que segueix el seu tràmit; que
la publicació de l’edicte demostra que els expedients no
decauen;
que
des
de
la
Guàrdia
Urbana
s’actua
amb
objectivitat determinant sense distincions les actuacions;
que davant avisos o d’ofici la Guàrdia Urbana actua allà on
es produeix una situació anòmala; que a partir d’aquí s’obre
l’expedient administratiu corresponent; que segueix el seu
curs en tots els seus aspectes i que en aquests moments no li
pot donar una informació més detallada d’aquest expedient.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que, si és posible, que se li trameti un
informe escrit del número d’actuacions que s’han portat a
terme amb casos similars i els llocs on s’han portat a terme.
----Vies públiques: Pregunta que formula el senyor Municoy
Boniello per saber sobre quin és el motiu pel qual s’ha fet
un reservat de càrrega i descàrrega al carrer de Sant Josep.
Fa ús de la paraula el senyor Municoy Boniello que diu que
voldria saber quin significat té i quin és el motiu pel qual
s’ha fet un reservat de càrrega i descàrrega al carrer de
Sant Josep; que és inquietant la forma improcedent de com
s’ha portat a terme; que al matí ni el senyor alcalde ni cap
regidor en sabien rés; que voldria saber qui n’és el
responsable i què costa fer tot això; que demanaria que es
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torni a deixar tal i com estava; que ara el veí del costat,
que regenta un bar, davant del fet consumat també
vol un
reservat per posar-hi taules i cadires; que demana quin
criteri s’ha seguit i que quin és el motiu perquè s’hagi fet
això.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que s’ha fet
perquè com a conseqüència del pas de vehicles de gran alçada
s’ha escapçat vàries vegades el balcó d’un edifici que té
valor patrimonial; que s’ha fet per evitar que en un futur
torni a rebre algun impacte; que és un element de seguretat;
que no es reserva a aparcament, sinó perquè no s’hi aparqui
davant i perquè es preservi el pas de vianants.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Municoy Boniello que diu que els camions hi continuen passant
i que no s’hi fixen.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que la Guàrdia Urbana ha prés aquesta decisió; que ha
merescut el vistiplau de les persones afectades per els
successos anteriors; que és una actuació que s’ha plantejat
directament des de la Guàrdia Urbana per garantir que en el
futut no es torni a repetir el problema d’aquest balcó; que
al marge que és un balcó amb un valor històric quan cauen
coses poden passar persones per sota i que això és un risc
que cal evitar. Finalment, la Presidència conclou desitjant a
tots una campanya electoral serena, tranquila i de moltes
idees.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les vint-i-una hores i trenta-vuit minuts, de la qual cosa
dono fe.
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